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TÜKKÎYE İŞÇİ SINIFININ DBjEBLİ EVLÂDIjPARTlMlZÎN YÎĞlT ÜYESİjTİKKO’NUN YHİ1AZ SAVAŞÇISI

ORHAN BAKIR YOLDAŞ ALÇAKÇA KATLEDİLDİ ----------------- ---------- » » »

Faşist Türk hakim «ı m fi an , 13 m ayın 
1980 günü Elazığ/Kamknçan' da bir komünis
ti daha alçakça katlettiler. Partimiz.in de
ğerli üyesi Orhan Bakır yoldaşı un t. faşi «t 
namlulardan çıkan kurşuniarla katledildi. 0, 
faşist devlet kuvvetlerine karşı savaşırken 
öldürüldüi

Türkiye işçi sınıfı} onun öncü kurmayı o 
lan Partimiz.} tüm emekçiler, yurtseverler , 
devrimciler,Demokratik Halk nevrimi yolunda 
korkusuz bir mücadele yürüten kararlı bir 
kevminiati kaybettiler.

Orhan Bakir yoldaşımız.ın mücadelesi biz 
lere çok şey öğreten bir mücadeledir. 0, u— 
zun yıl! ardan bu yana, halk demokrasisi ve 
bağımsızlık, sosyalizm ve yüce komün i zm uğ
runa korkusuzca yürütülen bir savaştır.

Orhan Bakır yoldaş, Ermeni milliyetine 
mensup bir komün!stti- 0, yıllardır Türk ol 
mayan milliyetler üzerinde Türk hakin mm f 
lanmn uyguladığı mi 1H z.nluriitancak her
milliyattan emekçi halkın birleşerek orta - 
dan kal di rehi 1 ereği ni kavramıştı. İşçi sını
fı un z.ın önderi iği altında tüm emekçileri 
birleştirerek devri mı mi zi zafere götürecek 
al an yal m z.c-a parti mi z. TİCP/MT. idi. Orhan 
Bakır yoldaş, her türlü milli zulmü ortadan 
kaldıracak olan, devrimimizi başaracak gü
cün Partimiz. olduğunu kavrayarak, başından 
bu yana Partimizin saflarında şerefle sava$ 
tuştu.

0, Partimizin kurucu önderi İbrahim Kay- 
pakkaya yoldaşın ortaya koyduğu fikirler uğ 
runa mücadele etti. Emperyalizmi, sosyal em 
peryalizmi ve her türden gerici]iği yıkma- 
yı hedefledi. Türkiye’deki faşist saltana - 
tın yalnızca devrimİe yıkılabileceği ni bili 
yordu. Emperyalist boyunduruk zinciri yal 
mT-r-a devrimi w parça!anahı 1 irdi . Açlık ve 
sefalet içinde yüzen milyonlarca işçiyi, a£ 
lıktan kıvranan işsizleri, topraksızlıktan 
kavrulan on milyonlarca köylüyü, Türk,. Kürt 
Krmenjj Arap ya da bir başka milliyete men
sup olan tüm emekçileri yal m z.ca Demokra 4 
tik Halk Devrimi kurtarabil irdi. Demokratik 
Halk Devri»inden sonra durmaksızın sosya - 
U». w tü. gerçsk twwukk o
1 an kçerimi z.ma doğru ılerlenilmeyydy.

Çeşitli miliiyeti ardan işçiler} ezilen, sönrü 
rülen emekçiler }devrimciler;yoldaşlar 1

özgürlük, bağımsızlık Te mutluluğa eri£ 
mek biz emekçilerin ellerinde idi. Ama zafe 
re kolayca ulaşılamazdı. Zafer, zorlu bir 
mücadele ile, uzun ve sabırlı bir savaş ile 
kazanılırdı. 0} biz emekçilere bağışlanamaz.; 
özgürlük dünyam m yalnızca bizim mücadel£ 
mİ z kurahi 1 1 rdi . Mi 1 yani arca emekçinin müca 
delesin! zaferle taçlandırmanın yolu uzun 
süreli halk savaşı yolu idi.

işte Orhan Bakır yoldaş, Partimizin bu 
düşünceleri uğruna can bedeli bir mücadele
ye girdi. 0, bu zorlu savaşta faşist derle
tin elina geçti. İşkencelere uğradı. Ama
yılmadı. Faşist devletin zindanları O'nu da 
ha fazla ha 1 ki mı z.ı n mücadelesinin m enir pra 
ti ğj nriftn uzak tutamadı . 0, r.i ndanl ardan kac_ 
tı. Yeniden Partimi zin saflarında mücadele-
sini sürdürdü} Parti mi z.i n çeşitli yönetici 
kademelerinde aktif olarak görev yaptı, tg_ 
çilerin, köylülerin, gençliğin mücadelesini 
örgütledi, yönetti.

Faşist hekim sınıflar, onların mahkamâle^ 
ri, Orhan Bakır yoldaş hakkında 'idam ceza
sı' vermişlerdi. Onlar, yoldaşımızı 'idam ' 
ederde Parti mi zi n ve halkımizan mücadelesi
ni durdurmayı umuyorlardı. Şimdi, O'nu kat
lettiler. Ama tmicadal emi zi durduramayacak - 
1 ardı r. Bi 7,i m rmicadel emi 7, durdurul amaz.; Çün 
kü Partimizin mücadelesi işçilerin, köylüİ£ 
rin, emekçilerin mücadelesidir. Sömürü ve 
zulüm ve baskıya karşı mücadeledir.

Orhan Bakar yoldaş kati edil di ’
Acımız büyük, kinimiz derindir. Korkun 

bizden faşist köpekler X
0'nun mücadelesi, şimdi daha büyük bir 

mm f kiniyle sürecek. 0’nun mücadelesi fab 
rjkal arda, köylerde, okullarda komprador 
patron ağa devletini yerle bir edecek bir 
çığ olacak {

Orhan Bakır1 in ve diğer üye ve sempati - 
z.anl an mı z.ı n} emekçilerin; devrimcilerin 
kanlan, yerde kalmayacaktır !

Devrim ve Parti şahitlerimizin öcünü ala 
cağı 7, I

Faşist komprador patron ağa devletini yı 
kaçağız. । Demokratik Halk tkfr.i dan m kuraca- 
ğu l

Kahrol sun emperyalizm, sosyal emperya - 
1 ive ve her türden gericilik 1

Taşasın Halk Demokrasisi, Bağımsızlık ;
Sosyalim ve Komünizm mii ra d el emi t. 1

Yaşasın Partimiz, ve onun önderliğinde
>nliri®fifet““B * TKP/ML .
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