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که توسط  ها عليه مائوئيست "پراهار "جدید و بزرگ ضد انقالبی عمليات 

 ه بود، به شکست انجاميد!مرکز طرح ریزی شد

ئوئیست( افغانستان   -   المللی مترجم: کمیتۀ روابط بین   حزب کمونیست )ما

 نیدر اسپتامبر جلسۀ بررسی جنبش مائوئیستی را با ده وزیر ارشد و روسای پولیس دهلی نو، انجام داد.    26وزیر کشور هند، به تاریخ  

 یبه همراه برخ  زیدفتر اطالعات ن  رئیس،  "  کومار  ندیآرو"  داخله و    ری، وز"  کومار باال  یآج"    کشور و    ری، معاون وز"  یورُ  نندآی تین"    دارید

 ها، ستیمائوئ  ضعاموبر    ساله کیتمرکز    ا ظاهراً ب،  روی پیشنام    تحت   []هند  کشور  ریمالقات وز  ن ی در ا.  داشتندشرکت    ی مرکز  ی از وزرا  گرید

 یو .داشت  ، تعین شدهها در زمان  ستیبردن مائوئ  ن یاز ب  ی برابزرگی    جدید و  ی نظام   طرح   ک یتدارک    او   جهت حذف کامل آن اشاره کرد.

دفتر   ]به همین دلیل[  د.نها قرار دهآن  اریدر اخت  دهیدبیآس  یهادولت  ازی را با توجه به ن  ی اضاف  ی روهایو ن   میمنابع عظ  وعده سپرد تا 

فراخوانی    (PLGA)   خلق بخشارتش چریکی آزادی یرهبر  با  و ماهاراشترا(  سگاری، چات  شایما )آندرا پرادش ، تالنگانا ، اود  یمرکزمنطقوی  

 طرح عملیات نظامی پیشین پراهار را    که   یمل  تیمشاور امن  ،کشور  ریوز  اکنون  .دهدمی  یضد انقالب  انهیوحش  نی اکمپ  این   شکست  برای 

کامالً شکست   خلقجنگ  در    [سواز یک].ه استکنار گذاشت  داشت، را به عهده  آن  رهبری    2021  جونتا    2020نوامبر    ن یبریزی کرده بود و  

 گزارش  نیمتحمل شدند. بر اساس آخر  را در آن مبارزات  ینیخسارات سنگ  ]هند[  ی و مرکز  یدولت  یروهاین]و از طرف دیگر[    خورد

نظام   یانقالب  یتوده ها  (، PLGA) خلق شبخارتش چریکی آزادی یرهبر  تحت   (DSMC)ایدانداکاران  ینظام   ژهیو  ونیسیکم  انیو شبه 

 ند. اهکرد  ینفر را زخم  269و    ه برد  نی را از ب  سیلوپ  یروهای نفر از ن  90دست کم    ییتوده

را به بهانه   تریبزرگو    دیجد  یاتیطرح عمل  تیمسئول  اًکشور شخصمرکزی    ریدر حال حاضر وز  شان،ماهه    8  تیبا توجه به شکست مامور

 ن یاز ب  ی برا  ینظام   طرح   ک ی  برای   تدارکو    هاو همه مسائل مردم را کنار گذاشت  ده است.به آن دا  یاسیرنگ س  و   ه به عهده گرفت  رویپیش

مائوئ با بحرانه استروی دست گرفتبا بودجه هنگفت    را  ها  ستیبردن  روبرو هستند.    یاسیو س  یمال  قیعم  یها. طبقات حاکم هند 

 ی اجرا  ی برا   یفرصت   چیها هدانند که آنیم   یخوبجنگند. طبقات حاکم بهیمرکز م   ی ضد مردم   ی هااست یس  هیکش علزحمت  یهاتوده

 یبرا   دیتهد  نیرا به عنوان بزرگتر  ما  ست کههامدت  هاآن  لیدل  نیبه هم.  ندارندها  ستیبدون حذف مائوئ  خویش  یضد مردم   یهااست یس

 مردم دهند، اما  یها انجام م ستیمائوئ  ه یعلوم  به طور مدا  های ]متعدد[ نظامی راعملیات  آنها   ،ربازیاز د  ]و[  اند.   معرفی نموده   ی داخل  تیامن

، ن یبنابر  ند. ه اکرد  تالفی (PLGA) بخش خلقانه ارتش چرکی آزادیشجاع  ی رهبر  با   ]ددمنشانه شانرا[   ی هاۀ عملیاتهم،  ]ما[  قهرمان

 ات یعملدادن  شکست    ی( برا ستی)مائوئ حزب کمونیست هند از  تا   دهدفراخوان می  یانقالب  مردم   طرفداران  همۀ   به ما    سیاسی  دفتر   اکنون

 از کشور  انقالب هند در خارج  رفقا  به ما    سیاسی  کنند. دفتر   تیقاطعانه حما  انقالب هنددادن  نجات    منظوربه  ]پراهار[   بزرگو    دیجد  ینظام 

 .کنند  جادی هند ا  خلقاز جنگ    تیدر حمارا    یقو  یبستگجنبش هم  ک یکه    دهدنیز فراخوان می

 درودهای انقالبی   با

 پراتاپ 

 مرکزی منطقوی    سیاسی   سخنگوی دفتر  

 حزب کمونیست هند )مائوئیست( 


