
 دوکتور اناهیتا راتبزادبیانیه 

  

حفیظ هللا امین این میرغضب سفاک و جنایتکار آدمکش کھ ترور و اختناق و سرکوب ھرگونھ نیروی 

مخالفی را بھ اسلوب اساسی حکومت داری مبدل کرده بود ھر روز بھ تبھکاری تازه بھ تازه ای دست 

، زندانھا و کشتارگاه ھا میفرستاد، میزد، دستھ دستھ مخالفان رژیم خونین خود را بھ شکنجھ گاه ھا

امین خون آشام و رژیم خفقان و اختناقش ده ھا ھزار انسان متشکل از مبارزان انقالبی، بھترین 

فرزندان حزب ما، فرزندان رنج و زحمت کارگران، دھقانان، روشنفکران و روحانیون شریف و 

شیطانی حیلھ باز و دستگاه خونین وی مورد احترام مردم افغانستان را بھ شھادت رساند، این روح 

علی الرغم انکار ھای مکرر بھ بیرحمانھ ترین شیوه ھای فاشیستی و با تکیھ بھ وحشیانھ ترین وسایل، 

  .ھزار ھا انسان بیگناه را بھ گور خونین خواباند، بھ چوبھ اعدام سپرد و سر بھ نیست کرد

کمیتھ مرکزی حزب ما نیز در تبانی با شواھدی در دست است کھ شادروان میر اکبر خیبر عضو 

  .ارتجاع بوسیلھ باند آدمکش و تروریست ھای وحشی وی بھ شھادت رسیده است
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کھ شیوه ھای ترور فاشیستی و آدمکشی پیگرد ھا، تبھکاریھا، » سیا«ولی سرانجام این فرزند وفادار 

مردم رنجدیده و نجیب  بیدادگریھا، غارت گریھا، ھجوم ھای وحشیانھ بھ مال، جان ناموس و شرف

افغانستان را برای برپا داشتن تخت ستمگری خود الزم میشمرد در برابر نیروی اتحاد و عزم انقالبی 

فرزندان دلیر این کشور کھ در دامان حزب پر افتخار ما پرورش یافتھ بودند زبون و درمانده شد و بھ 

د گریھا و غارت گریھا بی کیفر بماند آری عصر ما دیگر دوران آنکھ بیدا. کیفر اعمال خود رسید

  .گذشتھ است

بخاطر یادبود و بزرگداشت نام شھیدان و ابراز احساس تاثر عمیق حزب ما باین مناسبت یک : رفقا

  )آژانس باختر. (دقیقھ سکوت اعالم میگردد و بعد بروح آنھا درود میفرستیم

  ١٣۵٨جدی  ١٢چھارشنبھ، 

  فضــــلی. ق . ع : تھیھ و ترتیب از
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