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 !" افغانستان انقالبی سازمان "به تسليت ابراز
 دھه سه طی که بلند کوه يک بزرگی به دبو سنگينی بس کمبود احمد فيض داکتر رفيق ياد زنده نبرد، ميدان مرد مرگ

 دموکراتيک انقالب«امر به ھايمان باور نيروی به متکی ھمه ما . شد کشيده کشور کمونيستی جنبش زخمی شانۀ بر

 زبان بر از که[ کمونيزم يعنی ، دولت و طبقات فاقد جامعۀ به رسيدن تا »سوسياليستی انقالب« آن ادامۀ و »نوين

 اندوه و غم اينھمه ،]شود می بند پرست منفعت طلبان تسليم و خاين ورويزيونيست پورتونيستاو ھر زبان آوردنش

 ، مسجدی ، بھمن ، رھبر ، مجيد ، مينا ، فيض احمد داکتر کشور کمونيستی جنبش رھبران درگذشت از ناشی سنگين

 نيرو به را گذاشتند مايه جان از نیانسا و واال آرمان راه در که ديگر کمونيست ھا صد و ميرويس ، علی نادر انجنير

 فروزان مشعل اين نيز درآينده و ، ايم گذاشته مايه عمرمان از تداومش بر که ھم ما پيمودند آنان که را راھی کرده تبديل

 به و داشت خواھيم نگه تر بلند و بلند )برده فرو آتش و خون درون به را آن جھانی امپرياليزم که( خود سرزمين در را

  . داد خواھيم ادامه راه اين در کتحر

 آتش قلب )افغانستان انقالبی سازمان( سرخ درفش اين زير در و راه اين در دم آخرين تا محمد نيک رفيق که چنانی

  . افزود کشور کمونيستی جنبش سنگين بسيار اندوه بر و بازماند حرکت از اش گرفته

 رفيق اين خانوادۀ برای ھمچنان دانسته سھيم "افغانستان انقالبی سازمان" رفقای با بزرگ غم اين در را خود ماھمه

  . گوئيم می تسليت کار ادامه و مبارز ، شجاع

 به ئيدأت مھر )افغانستان انقالبی سازمان( سازمانش سرخ خط بر که )محمد نيک( ميدان مرد اين به فروان ھای درود

  . گذاشتی جا
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