گرامی باداول ما مه ،روزتجديدتعھدبه انقالب پرولتری
اول ماه مه روزابرازنفرت وانزجارازجھان طبقاتی وتجديدتعھدوسوگندبه سرنگونی انقالبی آن بازھم ازراه ميرسد.
کارگران آگاه ،کمونيستھای انقالبی،عناصرپيشروومترقی،زنان آزاديخواه واقليت ھای تحت ستم دست به دست ھم داده
در کوچه ھاوخيابان ھای جھان به مارش می پردازند .درفش ھای سرخ رادستان نيرومندھزاران ھزارکارگرورنجبربه

آسمان بلندميکنند .شعارھای"کارگران سراسرجھان متحدشويد!"و"ماازاستثماروستم اين نظام بيزاريم"
فضای ھزاران ھزارکوچه وخيابان رازينت ميبخشند .فرياد"نابودبادجامعه طبقاتی!"و"سرنگون بادنظامی که
براستثماروستم بنايافته!"درفضای شھرھای بزرگ وکوچک دنيا طنين افگن ميشود .مرتجعين حاکم برگيتی پوليس
مسلح به انواع تسليحات مدرن وتوپ ھای آبی رابرای سرکوب فراميخوانندونشان ميدھندکه"آزادی بيان""،آزادی
اعتصاب واعتراض" در"دموکراسی"آنھا جزپرده تزويری بيش نيست .آنھاکارگران وزحمتکشان راحتی چندساعتی
ھم آزادنميگذارندتاآزادانه نفرت وانزجارشان راازجھانی که آنھاحاکم آنند ،ابرازکنند.
لردھای امپرياليست نيک ميدانندکه جھان به سازندگان آن تعلق داردوآنھاآنراغضب وصدھا مليون انسان رابه حاشيه
نشينان تھی دست مبدل ساخته اند .جنگ ھای ويرانگرانه وخانمانسوزی آنھابرسراستيالبرمناطق مھم استراتيژيک
گيتی رابه جھنم تحمل ناپذيری مبدل کرده اند .تمرکزوتراکم ثروت دردست عده معدودی ازآنھاخلقھای آسيا ،افريقا
وامريکای التين رابه خاکستر سياه نشانده است.کاوش وتخريب دشت ودمن ،درياھاوکوھسارھابه خاطرسودوثروت
حيات برروی زمين رابه نابودی کشانيده است وسرانجام قلدری وزورگوئی آنھاخلقھای جھان رابرسردوراھی تعين
کننده قرارداده است.آنھابايدانتخاب کنندکه يابه ھمين شکل تماشاچيان مظلوميت واسارت خودباقی ميمانندويابه پا می
خيزندودرمقابل امپرياليست ھاوسگ ھای زنجيری شان بپامی ايستندوميگويند"بس است! شماجھان رابه جھنم تحمل
ناپذيری مبدل کرده ايد .درجھان تحت نظام شمابيشترازيک ملياردانسان گرسنگی ميکشند ،عايدات تنھايک تن از
شماثروتمندان بيشترازمحصوالت ناخالص ملی چندين کشورافريقائی،آسيائی وحتی اروپائی ميباشد .درنظام شما ،يک
مشت کفتارھای امپرياليست خودرا"جامعه بين المللی"ناميده وخواست ھای شان راازطريق سازمان نام نھاد"ملل
متحد"مشروع وبه جنگ ھای تجاوزی ،لشکرکشی ھای اشغالگرانه وچپاولگری ھای رھزنانه دست ميزنند.
شماباتجاوزولشکرکشی و"تغيررژيم"ھای تان خلقھای کشورھای عقبمانده راتحقيروتوھين ميکنيد.درنظام شما
شگافتن دل کوه ھا ،خشکانيدن درياھا ،ن ابودی جنگالت ،برھم زدن تعادل زيست انواع موجودات زنده درطبيعت،
امرعادی بشمارميرود .شمابرای بدست آوردن سودوسودمضاعف قوانينی راکه خودوضع کرده اي د،نقض ميکنيد،
باتوليدصدھاھزارتن موادزھری وريختن آنھادردرياھا زندگی خلقھای کشورھای عقبمانده آسيا،افريقا وامريکای التين
را به جھنم گرسنگی کشيدن ومحناج بودن تبديل کرده ايد .بنابه اين داليل وصدھای ديگر ،نظام شمابايدھرچه
زودتروسريعتربه بخشی از تاريخ گذشته بشريت مبدل شود .جھانی که در آن نظام شما وجود نداشته باشد زيباوزيباتر
اززيباست".
کارگران افغانستان اول ماه مه امسال را بازھم تحت اشغال استعماری امپرياليست ھا ازسرميگذرانند .برای اکثريت
عظيم آنھااين روزبيشترازيک رخصتی اھميت ندارد .زيرااھميت اين روزمستقيما متناسب بادرجه آگاھی سياسی-
طبقاتی وسطح تشکل اين طبقه ميباشد که بدبختانه بعدازمتالشی شدن جنبش شعله جاويدتحت رھبری"سازمان جوانان

مترقی"دراين موردبطوروسيع نتنھا کارنشده ،بلکه ضرباتی که ازجانب خلق -پرچم واخوان ازيکطرف وجريان ھای
اپورتونيستی وبه ويژه ساما وسازمان رھائی واردگرديده اند ،جريان رشد وانکشاف آگاھی سياسی -طبقاتی طبقه
کارگرافغانستان رابه عقب برده است .بعدازکودتای ثور 1357نتنھاخلق وپرچم طبقه کارگرافغانستان رابسوی برده گی
سوسيال -امپرياليزم شوروی برد،نتنھاآنھاوبرادران اخوانی شان به کشتارکمونيست ھای انقالبی دست زدندواين طبقه
رابدون رھبری گذاشتند ،بلکه"اعالم مواضع ساما"و"جبھه مبارزين مجاھد"سازمان رھائی دست آوردھای انقالبی
اين طبقه رانيزعمالدرجھت خدمت به امپرياليزم وارتجاع رھنمون گرديدند .روشنست که طبقه کارگر کشورنميداند
"يکم ماه مه"چيست.اين بيگانگی طبقه کارگربا تاريخ خونين وپرافتخارش ،دربيگانگی اينگونه سازمان ھاريشه
داردکه درحرف خودراانقالبی وحتی مارکسيست -لنينيست ومائوتسه دون انديشه ميخوانندوکارگران را فريب ميدھند
ولی درعمل به امپرياليزم وارتجاع اسالمی خدمت ميکنند .بدينسان اول ماه مه ،برای کمونيست ھای انقالبی
وعناصرضدامپرياليزم وضدارتجاع افغانستان فھرست مفصلی ازتجديدتعھدووفاداری رامی گشايد .تجديدتعھد به مبارزه
عليه نظام سرمايداری درسطح بين المللی ،تجديدتعھد به مبارزه عليه نظام نيمه فئودال -مستعمراتی درافغانستان،
تجديد تعھدبه مبارزه عليه امپرياليست ھای اشغالگروايادی تسليم طلب آنھا .تجديدتعھد به مبارزه برضدتسليم طلبی،
رويزيونيزم ،اکونوميزم واشکال ديگراپورتونيزم .برای يک کمونيست واقعی اول ماه مه تنھاروزبازگويی جنايات نظام
سرمايداری وتکرارمظلوميت خلقھای جھان ني ست ،بلکه قبل ازھمه روزتعين اولويت ھای سياسی -ايدئولوژيک
مبارزاتی اش ميباشد .به ھمين دليل است که مائويست ھای افغانستان دراين روزفرخنده يکبارديگربرروی کار اصولی
وپيگيردرجھت ايجادحزب کمونيست انقالبی افغانستان تاکيد می ورزد .ما بارديگر الزم ميدانيم براين اصل تئوريک
کمونيستی اشاره کنيم که طبقه کارگردرھيچ کشوربشمول افغانستان ،بدون داشتن حزب رھبری کننده اش يعنی حزب
کمونيست ھيچگاه وھرگزبصورت يک طبقه در نمی آيد ،چه رسد به اينکه بمنافع سياسی -طبقاتی اش آگاه شود.
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