اول ما مه ،روزتجديد تعھد به انقالب پرولتری ،
اول ماه مه روزجشن ماطبقه کارگروتھی دستان جھان است ،مادراين روزدورھم جمع ميشويم تامراتب نفرت
ماراازنظام حاکم کنونی برگيتی وتعھدمجددمارادرامربرانداختن آن ابرازداريم .ماوتھی دستان متحد سياسی ما
امروز درصدھاخيابان وميدان ممالک مختلف گيتی به مارش می پردازيم واعالم ميکنيم که":ديگربس است!
مابقدرکافی ازاستثماروستمگری رنج برده ايم،ماخواستارجھان نوين ھستيم،جھان خالی ازبھره کشی و
عاری ازستم وحقارت انسان .جھانی که درآن اثری ازجنگ،تھديدوقلدری موجودنيست.جھانی که درآن کسی
ازبيکاری وفقررنج نميبرد.جھانی که درآن نه ارتجاع وجودداردونه حامی امپرياليست آن".
جھان کنونی،جھان تحت امپرياليزم وارتجاع ،به جھان غيرقابل تحمل مبدل گرديده است .امپرياليزم وارتجاع
اکثريت عظيم خلقھای جھان رابه حاشيه نشينان تھی دست مبدل ساخته اند .درجھان حاضربيشترازيک
مليارد انسان بادرآمدکمترازدودالردرروززندگی ميکنند .دراين جھان کمتراز %2ثروتمندان بيشتراز%98
دارايی کره زمين رادراختياردارند .عايدساليانه يکی ازاين ثروتمندان بيشترازمحصوالت ناخالص ملی کشور
ھای مانندافغانستان،چاد ،نيپال وبوتان ميباشد.دراين جھان مشتی ازکفتارھای امپرياليست خودرا"جامعه بين
المللی"مينامندوسازمان ملل متحدوشورای امنيت آنرابه مرجع مشروعيت دھی جنگ ھای تجاوزی ،لشکر
کشی ھای رھزنانه وچپاولگری ھای دزدانه مبدل ساخته اند.آنھادرجستجوی سوددل کوه ھارامی شگافند،
درياھارابه خشکه مبدل ميسازند ،دشت ودمن راويران ميکنند،جنگل ھاراازبين ميبرند.دولتھای مستقل ملی
را برمی اندازند ،مزدوران وابسته شان رابرملل مختلف مسلط ميسازند،قوانينی راکه خوددرروابط ملل وضع
کرده اند،نقض وبرای برانداختن بساط مزدوران شان لشکر کشی ميکنند.آنھاباتوليدموادزھری وريختن
بازمانده توليدات صنايع شان دردامن مادرطبيعت ،عمالبه مبارزه باحيات درروی زمين دست ميزنند .گازات
سمی ايکه نظام پوسيده وفرتوت توليدی آنھاتوليدميکنند ،درفضامتراکم گرديده،نتھاخشکسالی ھارابارآورده،
بلکه موجب برھم خوردن ترکيب طبيعی اتمسفرزمين گشته است .اين تغيراقليم پابپای مناسبات توليد
سرمايداری حرکت وبطورفزاينده بسوی تغيردايمی اقليم کره زمين سيرميکند .نتيجه آن محض نابودی چندين
ھزارنوع جانوروگياه درروی زمين نبوده بلکه به فنای حتمی حيات می انجامد .اين نظام به اين طريق؛ تنھا
دشمن طبقه کارگروخلقھای جھان نه ،بلکه دشمن ھستی وحيات برروی کره زمين ميباشد.
يگانه راھی که ميتوان انسان راازچنگال اين نظام يعنی اززنجيرھای استثماروستم وطبيعت راازنابودی نجات
داد،راه سرنگونی قھری آنست .فقط ازاينطريق است که ميتوان تغيرات بنيادی اقتصادی -سياسی سزاوار
حيات واعتالی زندگی انسان وتعادل زيست موجودات طبيعت رابوجودآورد.اين يک امرممکن وکار قابل انجام
دادن است .طبقه کارگراينکاررا تاکنون سه مرتبه انجام داده است .اولين باردرسال 1871درکمون پاريس
نشان دادکه اين ديوارپوسيده باتکان دادن فرومی ريزد.درسال  1917آنراعمال آنرا تکان داده ودريک ششم
کره زمين فرودآورد.طبقه کارگراينبارنشان دادکه عاليترين آلترناتيف پيشرو ،پوياوسازنده ايرا برای آن دارد.
از 1917تا 1954ھنگاميکه طبقه کارگررھبری جامعه رادراتحادشوروی دردست داشت،نه تنھابساختمان
سوسياليزم درزيررگبارآتش امپرياليزم وفاشيزم سرمايداری دست زد ،بلکه تعادل رابطه انسان وطبيعت را
نيز حفظ نمود .شکست فاشيزم لجام گسيخته بدست ارتش پرولتاريای اتحادشوروی ثبوت کردکه تنھااز
موضع تاريخی برتروتکامل يافته تری ميتوان نيروھايی نظام عقبمانده راولوھرچه ويرانگرووحشی باشند،
شکست داد .طبقه کارگردرسال  1949خلق چين راازطريق جنگ خلق،به پيروزی رسانيد.تحت رھبری اين
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طبقه،خلق چين توانست که چين کھن نيمه مستعمره -نيمه فئودالی وتحت سلطه امپرياليزم رابه چبن
آزاد،سربلندوبپاايستاده نوين مبدل سازد .طبقه کارگردرچين صدھاميلون دھقان وکارگررادرمقابله بارھروان
سرمايداری درچين بسيج کرده وانقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی رابراه انداخت.انقالب کبيرفرھنگی
پرولتاريايی شناخت ماراازطبيعت وجامعه طی اين جھش بزرگ باالبرده وتاکتيک واستراتيژی انقالب
پرولتری راغنابخشيده وتکامل داد.
اين يک حقيقت است که اين انقالبات امروزشکست خورده ودست آوردھای آن ازجانب ارتجاع وامپرياليزم
به زيرخروارھااتھام وانکار ،مدفون گشته اند .ولی اين شکست ھافقط شکست ھای گذراومقطعی اند .اين ھا
عقب نشينی ھايی اندکه نيروھای دشمن به يورش ھای انقالبی واردآورده اند .اينھا رابايدبمثابه مشکالت
حرکت عراده تاريخ باوزن گران باراجتماعی درسرباالئی جاده زمان خواند ،نه شکست .زيرا ماداميکه بين
نيروھای مولده و توذيع توليد،تضادوجودداشته باشد اين نبردادامه خواھدداشت .حل اين تضاد با شکست
انقالبات نيروھای مولده ممکن نيست .به اين دليل امپرياليزم وارتچاع ھيچ زمانی برنده اين جنگ نيستند
ونخواھند بود.
ما امروزدرفش ھای سرخ مارادرميدانه ھا ،خيابانھا و کوچه ھای مختلف شھرھای مختلف دنيابه اھتزازدر
می آوريم تابه امپرياليزم وارتجاع بگوئيم که کمونيزم نمرده ونخواھدمرد .قرن 21ام ،قرن مبارزه برای
کمونيزم است .دراين قرن؛ طبقه کارگرجھان باحدت وشدت بيشتری باامپرياليزم برخوردخواھد کرد .اين
قرن ،قرن جنگ خلق است،زيرافقط ازاين طريق ميتوان بساط استثماروستمگری سرمايداری راجمع وجامعه
طبقاتی رادرموزيم تاريخ گذاشت .مابااعتمادبه درک قوانين طبيعت يعنی شناخت درست انسان ازجھان
وجامعه ،معتقديم که اين نظام آخرين نفس ھايش رادرانحنای تاريخ ميگذراندوبه ھمين دليل فريادميزنيم که
کارگران وخلق ھای جھان متحدشويد،ازھاف وھوف اين ببرکاغذی نھراسيد،جرائت پيکاررادرخودپرورش
دھيد،اين ھيوالمريض ،ناتوان وازکارافتاده است .برخيزيد!آخرين ضربات رابرپيکرگنديده آن واردکنيد!
نگذاريداين ھيوالازبستر بيماری برخيزد!
زنده بادکمونيزم !
به پيش بسوی تاسيس حزب کمونيست افغانستان !
اول ماه مه  2009را به روز اول فعاليت انقالبی تبديل کنيد!
مائويست ھای افغانستان
اول ماه می 2009
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