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Hindistan Devrimi Ve HKP (Maoist)’le Enternasyonal Dayanışma! 

 

Faşist Hindistan devletinin ve Brahmanik Hindutva faşist Modi hükümetinin, 

Hindistan devrimine yönelik saldırıları artarak sürüyor. Hindistan devriminin 

öncü ve önder partisi olan Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’e ve partinin 

önderliğinde savaşan Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu’na yönelik son aylarda artan 

bir şekilde askeri saldırıların yanında, karşı devrimci propaganda kampanyası da 

devreye sokuldu. 

Brahmanik Hindutva faşist güçleri, Maoist hareket alanlarında uygulamak için 

Prahar-3 adını verdikleri zalim soykırımcı planı yaptılar. 26 Eylül 2021’de 

Merkez İçişleri Bakanı Amit Shaw başkanlığındaki 10 eyaletin başbakanları ve 

üst düzey yetkilileri, Maoist harekete yönelik karşı-devrimci planı açıklamış ve 

bunu Hindistan’ın orta bölgesinde baskıcı kampanyaların yoğunlaşacağı bir 

kalkınma planı olarak anlatmışlardı. Geçtiğimiz günlerde, 3 Kasım’da 

kuvvetlerin hazır olduğunu ve 24 polis kampının Odisha ve Chattisgarh’a 

yöneleceğini açıkladılar.  

Partimiz TKP-ML bu karşı devrimci saldırıyı kınıyor ve HKP(Maoist)’e 

dayanışma mesajını iletiyor. 

Brahmanik Hindutva faşist güçlerinin amacı bellidir. Son bir yıldır güçlü bir 

kararlılığa ve mücadele ruhuna sahip Hindistan köylüleri, tarımda yıkım 

yasalarına karşı savaştı. Öte yandan Batı Bengal, Jharkhand, Odisha, Chattisgarh, 

Andhra Pradeş, Telangana ve Maharashtra’nın adivasis’i güçleri; su ve orman 

arazileri için savaşıyor. Hükümet; Dandakaranya, Jharkhand, AOB ve 

Odisha’daki adivasi hareketini bastırmak için polis kampları kuruyor ve 

konuşlandırıyor. Chattisgarh’ın Sukma ilçesine bağlı Silinger kentindeki polis 

kamplarına yönelik hareket, şiddetli baskıyla karşı karşıya olmasına rağmen son 

6 aydır devam ediyor.  

Prahar-3 kampanyasının amacı, her türlü kitle hareketinin kökünü kazımaktır. 

Hindutva iktidar güçleri, HKP(Maoist)’in yürüttüğü devrimci hareketi iç 

güvenliğe tehdit olarak tasvir ediyor. Aslında, Modi ve Amit Shaw’un faşist 

iktidar grubu, halkın yaşamı için gerçek bir tehdittir ve en tehlikeli olanıdır. 

İktidar grubu, ülkenin ölüm kalım sorunlarını çözmeden devrimci hareketin 

kökünü kazımaya hazırlanıyor. 

Hindutva iktidar güçleri, Prahar-3 kampanyasında hedefe koydukları HKP(M)’ye 

yönelik saldırılarını artırdı. 3 Kasım 2021, Maharashtra’nın Gadchiroli 

Bölgesinin devrimci tarihinin en hüzünlü günüdür. O gün, korkunç bir karşılaşma 

Danora Tehsil’in Maharastra Chattisgarh sınır bölgesinde gerçekleşti; burada 

Merkez Komite üyesi Yoldaş Deepak ve 26 yoldaşımız ölümsüzleşti. 

Partimiz TKP-ML, HKP(M)’ye ve şehit yoldaşlarımızın ailelerine başsağlığı 

diliyor, derin üzüntülerini iletiyor. 



Ölümsüzleşen yoldaşlarımızın devrimci hatıralarını başta Türkiye Demokratik 

Hak Devrimi mücadelesi olmak üzere enternasyonal proletaryanın ve ezilen 

dünya halklarının, Demokratik Halk Devrimi ve Sosyalizm mücadelesinde 

yaşatacağımızın bilinmesini istiyoruz. 

11 Kasım’da HKP(M) MK üyesi Yoldaş Kisanda (Prashanth Bose) ve MK üyesi 

Sheela Marandi, Jharkhand’ın Saraikela kasabasında tutuklandı. Yoldaş Kisanda 

76 yaşında, göz problemleri, prostat, şeker hastalığı tedavisi gördüğü bir sırada 

tutuklandı. Partimiz TKP-ML, yoldaşların tutuklanmasını ciddi bir şekilde 

kınıyor! Yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve tedavileri sağlanmalıdır! 

Hindistan devrimi, son 50 yıldır Brahmanik Hindutva faşist güçlerinin bu türden 

barbarca soykırım saldırılarına karşı koydu ve ilerledi. Hindistan halkı başta 

olmak üzere, enternasyonal proletaryaya ve ezilen dünya halklarına güç ve umut 

verdi. 

HKP(M) önderliğinde devrimci güçlerin bu karşı devrimci saldırıları boşa 

çıkartacağına inancımız tamdır! 

 

Yaşasın HKP(Maoist) ve Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu’nun Mücadelesi! 

Yaşasın Halk Savaşı! 

Yaşasın Marksizm Leninizm Maoizm! 

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi! 

 

Türkiye Komünist Partisi Marksist- Leninist (TKP-ML) 

Merkez Komitesi Siyasi Büro 

Aralık 2021 

 
 

Link: https://www.tkpml.com/tkp-ml-mksb-hindistan-devrimi-ve-hkp-maoistle-

enternasyonal-dayanisma/?swcfpc=1 
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