
;a}sf], ;a}eGbf /fd|f]

मार्क्सवादको वैज्ानिकता र 
क्ान्तिको ऐनतहासिक कारक्सभार
(५मई २०१९ मा नेपाल कम्युननस्ट पार्टी (क्ान्तिकारी माओवादी)
द्ारा आयोजित नवचार–गोष्ीमा प्रस्युत काय्यपत्र) 



मार््यवादको वैज्ाननकता र क्ान्तिको ऐनतहाजिक काय्यभार– 2

ht
tp
s:
//p
hi
lo
fo
rc
ha
ng
e.
fil
es
.w
or
dp
re
ss
.c
om

/2
01
4/
09
/e
ng
3.
jp
g



मार््यवादको वैज्ाननकता र क्ान्तिको ऐनतहाजिक काय्यभार– 3

;a}sf], ;a}eGbf /fd|f]

b:tfj]h

मार्क्सवादको वैज्ानिकता र
क्ान्तिको ऐनतहासिक कारक्सभार

(५मई २०१९ मा नेपाल कम्युननस्ट पार्टी (क्ान्तिकारी 
माओवादी)द्ारा आयोजित नवचार–गोष्ीमा प्रस्युत काय्यपत्र) 

१– मार््यवादका प्रणेता काल्य मार््य (१८१८–१८८३) को द्द्शतवार््यकी समारोह नवश्वका 
नवभिन्न देशहरुमा नवभिन्न काय्यक्महरु आयोिना गरी मनाउने काम सम्पन्न िएका छन् । 
मार््यको द्द्शतवार््यकी मनाउनयुको वास्नवक अर्य र उदे्श्य मार््यका सैद्ान्तिक, राि-
नीनतक, सागठननक तरा क्ान्तिसम्बन्ी जशक्ा तरा योगदानहरुको संस्मरण तरा आत्म-
सातीकरण गददै संसारलाई बयुझ्न र मयुख्यतः बदलनका लागग सचेत तरा योिनाबद् ढङ्गले 
अगारि बढ्नयु हो । 

२– काल्य मार््यले आफना अनन्य सहयोगी तरा सहयोद्ा फेिररक एङे्गल्स (१८२०– 
१८९५) का सारमा दश्यन, रािनीनतक अर्यशास्त्र र समािवादका क्ेत्रमा तमाम खाले अवै-
ज्ाननक चचतिन, प्रवृभति तरा मान्यताका नवरुद् सैद्ान्तिक सङ्घ््य चलाउँदै नवश्व सव्यहारा 
वग्य, उत्ीरित िनसमयुदाय र जसङ्गो मानव िानतको क्ान्ति र मयुगतिको जसद्ातिका रुपमा 
मार््यवादको स्ापना तरा प्रनतपादन गनयु्य ियो । यो नवश्वको इनतहासमा एक अद्द्तीय तरा 
महान् ययुगातिकारी कदम भरयो । 
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३– मार््यवादको िन्म पयुँिीवादी ययुग र सव्यहारा क्ान्तिको नवहानीको ऐनतहाजसक 
अवभिमा िएको भरयो । त्यस वेला कम्युननस्ट पार्टीको घो्णापत्र र पेररस कम्युनसम्बन्ी 
नव्यमा नवश्व ऐनतहाजसक महत्वका दस्ावेिहरु तयार पाररएका भरए । र, नतनले समा-
िवादी क्ान्ति सम्पन्न गददै साम्वादको लक्ष्य हाजसल गनने द्दशामा अगारि बढ्नका लागग 
सैद्ान्तिक परप्रदश्यन गरेका भरए । 

४– मार््यवादका तीन सङ्घर्क अङ्ग छन्, ती हयुन्– दश्यन, रािनीनतक अर्यशास्त्र र वैज्ा-
ननक समािवाद । द्न्दात्मक तरा ऐनतहाजसक िौनतकवाद मार््यवादी दश्यन हो । यो सबै 
खाले आदश्यवाद तरा अभििूतवादका नवरुद् वैज्ाननक िौनतकवादको पक्मा रहेको छ 
। मार््यको रािनीनतक अर्यशास्त्र उत्ादक शगति र उत्ादन सम्बन्, आिार र उपररसंर-
चना, सामाजिक सतिा र सामाजिक चेतना, उत्ीिक र उत्ीरित वग्यका बीचको सङ्घ््य, 
मूल्यको श्रम जसद्ाति र अनतररति मूल्यको जसद्ातिमा आिाररत छ । मार््यको समाि-
वाद वैज्ाननक समािवाद हो । यो वग्य, वग्यसङ्घ््य, बलप्रयोगको मान्यता, सव्यहारा वग्यको 
अभिनायकत्व र साम्वादको जसद्ातिमा आिाररत छ । मार््यवाद सव्यहाराको क्ान्ति र 
मयुगतिको जसद्ाति हो । यसले नवश्वलाई बयुझ्ने मात्र होइन, मयुख्यतः बदलने कयु रामा िोि द्दन्छ 
। 

५– मार््यवादले वग्यसङ्घ््य र सामाजिक िीवनको हररयो ितटीमा प्रयोगको माग गद्यछ 
। मार््यवाद एउर्ा नवज्ान हो र नवज्ान प्रयोगजसत अभिन्न रुपमा गाँजसएको छ । आफनो 
िीवनकालमा मार््य र एङे्गल्सले मार््यवादको प्रनतपादनका सारै प्रयोगमा समेत नवशे् 
ध्ान द्दनयु ियो । त्यस पश्ात् मार््यवादको प्रयोग र नवकासमा लेनननको उल्ेखनीय 
िूनमका रह्ो । लेनननले रुसी ितटीमा मार््यवादको प्रयोग गनयु्य ियो । फलतः १९१७ अक्ो-
बरमा रुसमा समािवादी क्ान्ति सम्पन्न ियो । यसले नवश्वलाई झक्झक्ायो र संसारमा 
नवभिन्न देशहरुमा रुसी समािवादी क्ान्तिको प्रिाव पर्यो । मार््यवादको सफल प्रयोग र 
नवकासका बीचबार् लेनननवाद िन्न्मयो । चीनमा माओत्ेतयुङ्गले मार््यवाद–लेनननवादको 
सफल प्रयोग गददै १९४९ मा नयाँ िनवादी क्ान्ति संपन्न गनयु्य ियो । दोस्ो नवश्व ययुद्को 
प्ररक्या र त्यस पश्ात् नवश्वका नवभिन्न देशहरुमा सव्यहारा वग्यको नेतृत्वमा िनवादी तरा 
समािवादी क्ान्ति सम्पन्न हयु ँदै गए । चीनमा माओको नेतृत्वमा महान् सव्यहारा सांसृ्नतक 
क्ान्ति (१९६६– १९७६) गररयो । नवश्व क्ान्तिमा िारी उरलपयुरल पैदा ियो । यसै क्ममा 
मार््यवाद–लेनननवादको प्रयोग र नवकासका बीचबार् मार््यवाद–लेनननवाद–माओवाद 
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िन्न्मयो । 

६– क्ान्ति एक ननरतिर प्ररक्या हो । क्ान्तिले अनेकौं प्रनतक्ान्तिका बीचबार् पूण्यता प्राप्त 
गद्यछ । रुसमा स्ाजलनको ननिनपश्ात् १९५४ मा ख्युश्ोिको नेतृत्वमा प्रनतक्ान्ति िई 
पयुँिीवादको पयुनः स्ापना गररयो । चीनमा पनन माओको ननिन पश्ात् तेङको नेतृत्वमा 
१९७६ मा प्रनतक्ान्ति िई पयुँिीवादको पयुनः स्ापना गनने काम िए । नवश्व सव्यहारा क्ान्तिले 
गम्ीर िक्ा खान पयुग्ो । रुसमा पयुँिीवादको पयुनः स्ापनापश्ात माओले चीनमा त्यसो 
नहोस् िनेर महान् सव्यहारा सांसृ्नतक क्ान्तिको रालनी गनयु्य िएको भरयो । परतियु, त्यसले 
पूण्यता प्राप्त गन्य सकेन । 

७– प्रनतक्ान्तिको यो प्ररक्या र नाम मात्रकै िए पनन सोभियत सङ्घको पतनपश्ात् 
नवश्वका सारा प्रनतरक्यावादीहरु समािवाद असफल ियो िनै् चचच्ाउन राले । सारा 
अवसरवादीहरु रुन्े स्वरमा क्ान्तिकारी मार््यवादीहरुलाई सरापदै गयुन्युनाउन राले । 
प्रनतक्ान्तिबारे प्रनतरक्यावादी, संशोिनवादी र क्ान्तिकारी मार््यवादीहरुका तफ्य बार् 
नवभिन्न प्रनतरक्या तरा िारणाहरु अभिव्यति गनने काम िए । 

८– प्रनतरक्यावादीहरु एकानतर सव्यहारावगटीय नेतृत्वको समािवादी व्यवस्ालाई कम्यु-
ननस्टहरुको एकदलीय अभिनायकवाद िनेर नवरोि गद्यछन् िने अककाेनतर समािवादको 
असफलता, साम्वादको अन्त्य तरा उदारवादी संसदीय लोकतन्त्रलाई चचरञ्ीवी बताउँ-
छन् । वस्युतः सव्यहारावगटीय नेतृत्वको समािवाद कम्युननस्टहरुको एक दलीय व्यवस्ा 
निई सव्यहारा वग्यको अभिनायकत्व हो । यो कयु रा कम्युननस्टहरु लयुकाउँदैनन् । परतियु, 
अककोनतर के कयु रा पनन सत्य हो िने पयुँिीवादीहरुले िन्ने गरेको संसदीय व्यवस्ा वा उदार-
वादी लोकतन्त्र पनन पयुँिीपनत वग्यको अभिनायकत्व हो । वग्यसमािमा राज्यव्यवस्ा अभि-
नायकत्वमा आिाररत हयुन्छ । यहाँ प्रश्न अभिनायकत्वको होइन, मयुख्यतः कयु न वग्यले कयु न 
वग्यमाभर अभिनायकत्व लागयु गनने िन्ने प्रश्न हो । पयुँिीपनतहरुले ढाँर्छल गरी लोकतन्त्रका 
नाममा आफनो अभिनायकत्वलाई चचरञ्ीवी बनाउन खोज्दछन् । परतियु, कम्युननस्टहरु 
स्पष्ट िा्ामा सव्यहारा अभिनायकत्वलाई संक्मणकालीन व्यवस्ा बताउँदै तरा सव्यहारा 
िनवादको अभ्ास गददै सबैखाले वगटीय राज्यसतिा एवम् अभिनायकत्वको अन्त्य गरी सा-
म्वादको स्ापना गन्य चाहन्छन् । 

९– संशोिनवादीहरु सोभियत रुस लगायतका देशहरुमा समािवादको असफलताको 
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प्रमयुख कारण कम्युननस्टहरुद्ारा िनवादको अभ्ासमा गल्ी कमिोरी हयुनयु हो िन्छन् र 
यसको लागग स्ाजलनमाभर गम्ीर प्रकृनतका आरोपहरु लगाउँछन् । वस्युतः सोभियत रुस 
लगायतका देशहरुमा समािवादको असफलताका पछारि िनवादको अभ्ासमा कमी 
होइन मयुख्यतः सव्यहारा वगटीय अभिनायकत्वलाई राम्ोजसत लागयु गन्य नसक्यु हो । यद्यरप 
स्ाजलनमा पचछल्ो कालमा रुसी समािका अन्तनवरोिहरुलाई ठीकजसत ठम्ाउने र 
नतनको समािान गनने काममा कनतपय गल्ी कमिोरीहरु अवश्यै िए, परतियु अतितः वहाँ 
महान् मार््यवादी–लेनननवादी नै हयुनयुहयुन्थो । माओद्ारा स्ाजलनमा ३० प्रनतशत दयुब्यल र 
७० प्रनतशत सबल पक् रहेका छन् िनेर ियुन मूल्याङ्कन गररयो, त्यो वैज्ाननक नै रहेको छ ।

१०– क्ान्तिकारी कम्युननस्टहरुका दृरष्टमा प्रनतक्ान्तिका वस्युगत र आत्मगत दयुई प्रकार-
का कारण हयुने गद्यछन् । पराजित प्रनतरक्यावादीद्ारा पयुँिीवादको पयुनः स्ापनाका ननन्ति 
अत्यभिक कसरत गररनयु, समािवादी समािमा नवद्यमान लघयु उत्ादन पयुँिीवादको पयुनः 
स्ापनाका लागग मूल आिार तरा स्ोत बन्नयु, साम्ाज्यवादद्ारा सम्बन्न्त देश र पयुँिीवा-
दीपन्ीहरुलाई सहयोग गररनयु र सम्बन्न्त देशको कम्युननस्ट पार्टीभित्रै संशोिनवाद पैदा 
हयुनयु आद्द प्रनतक्ान्तिका वस्युगत कारण बनेका हयुन्छन् । प्रनतक्ान्तिका आत्मगत कारणका 
रुपमा क्ान्तिकारीहरुद्ारा समािमा नवद्यमान अतिनव्यरोि तरा प्रनतक्ान्तिका बीिहरु-
लाई पद्हचान गनने र नतनको हल गनने काममा पयकाप्त िूनमका नखेजलनयु र क्ान्तिकारीहरुको 
शगतिलाई सयुदृढ तरा प्रनतक्ान्तिकारीहरुलाई कमिोर तयुल्याउने काय्यमा आवश्यक पहल 
नगररनयु आद्दलाई जलन सरकन्छ । प्रनतक्ान्तिका उति वस्युगत तरा आत्मगत कारणहरुमा 
कयु नै वेला कसैको प्रमयुख िूनमका हयुने िएपनन अतितः वस्युगत कारणकै ननणकायक िूनमका 
हयुने गद्यछ । समािवादी कालमा सव्यहारा वग्यको अन्तिम नवियका लागग दीघ्यकालीन 
अवभि आवश्यक हयुने र कयु नै मयुलयुक नवशे्मा क्ान्तिको िीतको सयुननजश्तका लागग अतितः 
नवश्व क्ान्ति कै नविय अपेजक्त रहने गद्यछ । यी नव्यबारे लेननन र माओले राम्ो प्रकाश 
पाददै आउनयु िएको छ । 

११– प्रनतरक्यावादीहरु के ठान्ने गद्यछन् िने समािवादी सतिाहरु एकपर्क असफल 
िएपचछ नतनले कद्हल्यै पनन पयुनः नविय हाजसल गन्य सतैिनन् र त्यो असफलता मार््यवा-
दकै सैद्ान्तिक असफलता हो । यो ननताति गलत कयु रा हो । क्ान्तिले िीत हारका अनेकौं 
श्रृङ्खलाहरुका बीचबार् अन्तिम नविय हाजसल गद्यछ । इनतहासमा नवभिन्न मयुलयुकहरुका 
पयुँिीवादी क्ान्ति पनन अनेकौं हारहरुको सामना गददै अगारि बढेका देखखन्छन् । यस सन्-
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ि्यमा माओको िनाइ नवशे् ध्ान द्दन योग् छ । माओ के िन्नयु हयुन्छ िने सङ्घ््यको क्ममा 
प्रगनतशील वग्यको प्रनतननभित्व गनने शगतिहरु कद्हले काहीं उनीहरुका नवचार सही निए-
काले होइन रक सङ्घ््यमा संलग्न शगतिहरुको सतियुलनमा केही समयका ननन्ति प्रनतरक्-
यावादी शगति सरह क्ान्तिकारीहरु शगतिशाली निएकोले पराजित हयुन पयुग्दछन्, अस्ायी 
रुपमा उनीहरुले परािय िोग्नयु परे पनन अतितः नतनले नविय प्राप्त गनयु्य अवश्यंिावी छ । 
यसरी के स्पष्ट हयुन्छ िने समािवादी सतिाहरु असफल िएपनन त्यो अस्ायी असफलता 
हो र अतितः सव्यहारा वग्य तरा उत्ीरित िनसमयुदायको नविय अपररहाय्य छ ।

१२– मार््यवाद सैद्ान्तिक र व्यावहाररक दयुवै दृरष्टले वैज्ाननक र सव्यशगतिमान रहेको 
छ । दश्यनको क्ेत्रमा द्न्दात्मक तरा ऐनतहाजसक िौनतकवाद, रािनीनतक अर्यशास्त्रको 
क्ेत्रमा मूल्यको श्रम तरा अनतररति मूल्यको जसद्ाति, समािवादको क्ेत्रमा वग्य, वग्यस-
ङ्घ््य, सव्यहारावगटीय अभिनायकत्व एवम् राज्य सतिाको नवलोपीकरण अरकात् साम्वादमा 
आिाररत प्रस्ापना ऐनतहाजसक र तारक्य क दयुवै दृरष्टले वैज्ाननक र संगनतपूण्य रहेका छन् 
। परतियु, यसको नवपरीत ध्युव पयुँिीवाद अरकात् साम्ाज्यवाद सैद्ान्तिक र व्यावहाररक दयुवै 
दृरष्टले अवैज्ाननक र असङ्गनतपूण्य रहेको छ । आि यसले इनतहास, नवचारिारा, माननस र 
यरार्य सबैको अन्त्यको घो्णा गनने उतिरआियुननकतावादलाई आफनो सैद्ान्तिक आिार 
बनाएको छ । दश्यनको क्ेत्रमा यसले शून्यवाद, अतक्य बयुद्द्वाद, बहयुलवाद र सारसङ््रह-
वादमा आिाररत अभििूतवादी तरा आदश्यवादी चचतिनलाई अंगालेको छ । अर्यशास्त्रको 
क्ेत्रमा यो एकाभिकारी पयुँिीवाद, बहयुरारष्टरि य कंपनीहरुको सञ्ाल, पयुँिीको सङे्कन्द्रण तरा 
नवतिीयकरण, मयुनाफावाद र आभर्यक सङ्कर्को उमकनै नसक्े ियावह चक्ब्ूहमा फसेको 
छ । रािनीनतक क्ेत्रमा यसले लोकतन्त्रको मायावी भ्रमिाल सृरष्ट गरेर बहयुसंख्यक िन-
समयुदायमाभर अल्पसंख्यक अभििात वग्यको अभिनायकवाद रोपददै आएको छ । यसले 
फलाको हालने गरेका स्वतन्त्रता, समानता र िातृत्वका नाराहरु हातिीको देखाउने दाँत 
जसवाय अरु केही होइनन् िन्ने कयु रा प्रमाद्णत िइसकेको छ । यसको अन्तिम पररणनत 
फाजसवाद हो । आि िूमण्डलीकृत साम्ाज्यवाद नवउदारवादी खयुला अर्यतन्त्र र संरक्ण-
वादको िी्ण सङ्घ््यका बीचबार् नवफासीवादतफ्य  िकेजलइरहेको छ । तसर्य, सैद्ा-
न्तिक र व्यावहाररक दयुवै दृरष्टले मार््यवादको िनवष्य समयुज्ज्वल र एकाभिकार पयुँिीवादको 
िनवष्य अन्कारमय रहेको छ । तसर्य वत्यमान ययुगमा सबैखाले समस्ा तरा अतिरनवरोि-
हरुको समािान गनने सामथ्य मार््यवादमै सगन्नद्हत छ र मार््यवादको सान्भि्यकता अझै 
बढेर गएको छ । 
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१३– माओले सबैखाले प्रनतरक्यावाद र साम्ाज्यवादलाई तात्ालीन तरा काय्यनीनतका 
दृरष्टले साँच्ैका बाघ र दीघ्यकालीन तरा रणनीनतक दृरष्टले कागिी बाघ बताउनयु िएको 
भरयो । यो कयु रा वत्यमान सन्ि्यमा पनन सत्य हो । आि साम्ाज्यवाद बहयुरारष्टरि य कम्पनी र िू-
मण्डलीकृत स्वरुपको नयाँ कलेवरमा पयुँिीको नवतिीयकरणको चरम अवस्ामा अभिव्यति 
िएको छ । त्यसले नवश्व बैंक, अतिरकारष्टरि य मयुद्ाको् र नवश्व व्यापार सङ्गठनको बाहयुपासमा 
नवश्वलाई लपेर््न खोिे पनन आि त्यो नवउदारवाद र संरक्णवादका बीचको सङ्घ््य र 
ियावह व्यापार ययुद्मा फँसै् गएको छ । हो, आि साम्ाज्यवाद रुपमा शगतिशाली देखखन्छ, 
परतियु सारमा त्यो द्दनप्रनतद्दन कमिोर बनै् गएको छ । त्यसैगरी रुपमा आि नवश्व सव्यहा-
रा वग्य र कम्युननस्ट आन्ोलन कमिोर अवस्ामा छ, तर सारमा त्यो समयुज्ज्वल िनवष्यले 
ययुति छ । सच्ा मार््यवादीहरुले रुप मात्र होइन मयुख्यतः सारतत्व माभर ध्ान द्दनयु पद्यछ । 

१४– माओको ननिन र समािवादी देशहरुमा पयुँिीवादको पयुनः स्ापना पश्ात् नवश्वका 
नवभिन्न देशका क्ान्तिकारी कम्युननस्ट पार्टी तरा संगठनहरुले नवश्व सव्यहारा वग्यको परप्र-
दश्यक जसद्ातिलाई मार््यवाद–लेनननवाद–माओवादका रुपमा संश्े्ण गरेर क्ान्तिको 
प्ररक्यालाई अगघ बढाउने काम गरे । यसै क्ममा क्ान्तिकारी अतिरकारष्टरि यतावादी आन्ोलन 
(च्क््ः) को गठन ियो । रफजलरपन्स, पेरु, िारत, नेपाल लगायतका देशहरुमा िनययुद् 
नवकजसत हयु ँदै गए । यसबार् नवश्वमा क्ान्ति र उत्ाहको नयाँ लहर पैदा ियो । परतियु, 
केही समय पश्ात् िनययुद्मा संलग्न तात्ालीन नेकपा (माओवादी)को मयुख्य नेतृत्वपंगति-
मा गम्ीर प्रकारको दजक्णपन्ी अवसरवाद पैदा ियो र महान् िनययुद्ले गम्ीर िक्ा 
खायो । यसैबीच अमेररकाको आर.सी.पी.को नेतृत्वले नयाँ संश्े्णका रुपमा नवश्व कम्यु-
ननस्ट आन्ोलनको इनतहास र मार््यवाद–लेनननवाद–माओवादमाभर गम्ीर सैद्ान्तिक 
प्रहार गददै उतिरमार््यवादको बार्ो पक्ड्ो । फलतः क्ान्तिकारी अतिरकारष्टरि यतावादी आन्ो-
लन नवघरर्त अवस्ामा पयुग्ो र पयुनः नवश्वका क्ान्तिकारी कम्युननस्ट पार्टी तरा सङ्गठनह-
रुले नयाँ अतिरकारष्टरि य गठनका लागग आवश्यक पहल गरररहेका छन् । आि पनन एजशया, 
अररिका र दजक्ण अमेररकामा मूल प्रवृनतका रुपमा क्ान्ति िारी छ । नवकजसत देशहरुमा 
पनन क्ान्ति नयाँ ढङ्गले सङ्गद्ठत बनै् गइरहेको छ । 

१५– आि मार््यवादका नवरुद् नवभिन्न रुपका प्रनतरक्यावाद मात्र होइन संशोिनवाद 
पनन लागग परेका छन् । आि एकररी संशोिनवादीहरुले खयुलारुपमा नवउदारवाद तरा 
संसदवादको पक्पो्ण र अककाररी संशोिनवादीहरुले नवज्ान तरा प्रनवभिको नवकासले 
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माननसलाई होइन प्रनवभिलाई प्रमयुख बनाइ द्दयो िनै् मार््यको अनतररति मूल्यको जसद्ा-
तिका नवरुद् पयुँिीवादकै पयुप्यक् गन्य गइरहेका छन् । आि क्ान्तिका लागग संशोिनवादका 
नवरुद् वैचाररक सङ्घ््य गन्य िरुरी छ । सारै यहाँनेर कयु न कयु रामा पनन ध्ानद्दन िरुरी छ 
िने प्रनवभिको नवकास उत्ादक शगतिको नवकास पनन हो । यसले एकानतर काय्यद्दशालाई 
समृद् तयुल्याउने माग गद्यछ िने अककोनतर उत्ादक शगतिको नवकासले उत्ादन सम्बन्मा 
क्ान्तिको आवश्यकतालाई पनन औल्याउँछ ।

१६– उति सबै नव्यहरुमा आवश्यक दृरष्टपात गददै हामीले नेपाली क्ान्तिका सारै नवश्व-
क्ान्तिका काय्यिारबारे पनन नवशे् ध्ान द्दन िरुरी छ । यस सन्ि्यमा उल्ेखनीय नव्य 
मूलतः यी हयुन्:

पद्हलो: परप्रदश्यक जसद्ाति । क्ान्तिको परप्रदश्यक जसद्ाति मार््यवाद–लेनननवाद–
माओवाद हो र यसलाई हामीले राम्ोजसत आत्मसात गनयु्य पद्यछ । माओवाद र माओनवचार-
बारे नवद्यमान मतिेदबारे पनन छलफल चलाउन सरकन्छ ।

दोस्ो: क्ान्तिको मूल काय्यद्दशा । अि्य–सामतिी, अि्य–औपननवेजशक तरा मूलतः नव–
औपननवेजशक अवस्ामा रहेको दलाल तरा नोकरशाही पयुँिीपनत एवम् सामतिवगटीय 
उत्ीिनमा परेको र आतिररक रुपमा दलाल तरा नोकरशाही पयुँिीवाद र वाह् रुपमा 
साम्ाज्यवाद तरा नवस्ारवादद्ारा शोर्त, उत्ीरित एवम् हस्क्ेरपत रद्हआएको नेपाली 
समािका सन्ि्यमा नयाँ िनवादी क्ान्ति नै अपररहाय्य रहेको छ । नयाँ िनवाद समािवा-
दकै अभिन्न अङ्ग हो र नेपालमा नयाँ िनवादी क्ान्ति सम्पन्न गरेर नै समािवादी क्ान्तिको 
द्दशामा िान सरकन्छ । हामीले यसै अनयुरुप सङ्घ््यको काय्यद्दशा र बार्ो पनन ननिकाररत 
गनयु्यपद्यछ । क्ान्तिका लागग बलप्रयोग अननवाय्य छ । यी नव्यमा पनन छलफल चलाउनयु 
पद्यछ ।

तेस्ो: संययुति मोचका । क्ान्तिका लागग क्ान्तिकारी संययुति मोचका आवश्यक पद्यछ । यो मोचका 
एकानतर क्ान्तिकारी तरा प्रगनतशील रािनीनतक दल र अककोनतर वगटीय, िातीय, लैद्ङ्गक 
आिारमा पनन ननमकाण गनयु्य पद्यछ । यो मोचका नबन्ासम्म मयुद्ा नमलने शगतिहरुसंग काय्यगत 
एकता गन्य िरुरी हयुन्छ । 

चौरो: नयाँ ढङ्गको एकीकृत क्ान्तिकारी कम्युननस्ट पार्टीको ननमकाण । क्ान्तिका लागग क्ा-
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न्तिकारी जसद्ातिको परप्रदश्यन र क्ान्तिकारी काय्यद्दशाका आिारमा नननम्यत नयाँ ढङ्गको 
कम्युननस्ट पार्टीको ननमकाण अननवाय्य रुपमा आवश्यक छ । आि हामीले सच्ा कम्युननस्ट 
पार्टी तरा समूह र व्यगतित्वहरुलाई एकतावद् गन्य िरुरी छ । 

पाचौँ: सव्यहारा अतिरकारष्टरि यतावाद । कम्युननस्ट पार्टीका सारै जसङ्गो कम्युननस्ट आन्ोलन 
सव्यहारा अतिरकारष्टरि यतावादमा आिाररत हयुन्छ । तसर्य हामीले एकानतर अतिरकारष्टरि य कम्युनन-
स्ट आन्ोलनलाई मालेमावादका आिारमा नयाँ ढङ्गले पयुनः सङ्गद्ठत तयुल्याउन र अककोनतर 
साम्ाज्यवाद नवरोिी संययुति मोचकाको ननमकाण गन्य अनत िरुरी छ ।

कम्युननस्ट क्ान्तिकारी शगतिहरुका बीच यी नव्यबारे नवना पूवका्रह आवश्यक छलफल 
चलाउन र सही ननष्क््यमा पयुग्नका लागग हामीले नवशे् पहल तरा प्रयत्न गनयु्य पद्यछ । यस 
सन्ि्यमा एकता, सङ्घ््य र रुपातिरणको द्न्दवादलाई आत्मसात गन्य िरुरी छ ।      

१७– मार््यको द्द्शतवार््यकी मनाउनयु र मार््यका सैद्ान्तिक तरा व्यावहाररक जशक्ा 
एवम् योगदानहरुको संस्मरण गनयु्यको वास्नवक अर्य र औचचत्य कम्युननस्ट पार्टीको पर-
प्रदश्यक जसद्ातिका रुपमा मार््यवाद–लेनननवाद–माओवादको रक्ा, प्रयोग र नवकासका 
बीचबार् क्ान्तिको प्ररक्यालाई ननरतिर अगारि बढाउनयु नै हो । नवश्वक्ान्ति र नेपाली क्ा-
न्तिको पनन ऐनतहाजसक जशक्ा यही हो । यसबारे हामीले नवशे् रुपमा सचेत तरा गम्ीर 
बनै् पयुनः प्रनतवद्ता िाहेर गन्य िरुरी छ ।


