
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  (Olga Garbuz) - گاربوز اولگا

  شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١٧ جنوری ٢٣

  

 ...نرفت ابدی خواب به لنين نه،
  

 ...است گذار و گشت در فکر و کار در ورغوطه جھان سراسر در او .رودمی آينده ھایقرن استقبال به او

 )کوبا( پدروسو رجينا

 عجيب کاری آری، -آری گرديد؟ نصب کی و کجا در شوروی اتحاد از خارج در لنين ۀيادوار اولين که دانيد،می آيا

 !کوبا در اما است،

 اما .پيوست وقوعه ب بود، نشده متولد ھنوز کاسترو فيدل که زمانی حتی کوبا، انقالب از قبل سال پنج و سی واقعه اين

 ...دارد وجود انقالبی فضای در خاص نظم نوعی شودمی معلوم گفت، فرزانه انسان يک که ھمانطور

 باربارا .کنيممی حرکت پايتخت شرق در استه -دل -پالياس سواحل سمت در و گذريممی تونل راه از ھاوانا خليج از ما

 ھاخارجی ...ببينی را ھمينگوی خواھیمی که تو بودم فکر در ھم من .دارد فاصله وھيماراک از قدم چند رگال" :گويد می

 شده چيده روشن ھایکلبه از است پر -ما اطراف ."است واقعی کوبای اين حال، عين در و برند،می رگال به ندرت به را

 وجود متحرک ھایبندیآذين با ميرامار و دوودا تجملی ويالھای به شبيه چيز ھيچ اينجا در .خليج به مشرف تپه روی بر

 چه ناپذير، تسليم اما سرکوب، معرض در کارگران ھاواناست؛ کارگران بندر موروثی، سرکش ماھيت با -رگال .ندارد

 در فريقائیا و اروپائی دين،بی و مسيحی اتحاد عامل مردمی، و انقالبی سنت .باتيستا ۀدور در چه ،ماچادو ۀدور در

 .رگال در است پايدار ھميشه سنتی کارائيب، دلربای گل دسته

 شھردار ،مارتينز بوش سلستينو آنتونيو دکتر رسيد، کوبا به لنين وفات خبر که ھمين ،١٩٢۴ سال جنوری ٢۴ در

 جانسوز سرمای در که ھنگامی روز، ھمان .ناميد "جھان کبير شھروند" را لنين آن، طی که کرد صادر ایبيانيه ،رگال

 گرمسيری باران رگبار زير در شھرۀ تپ در خود شھردار دعوت به رگال ساکنان کردند،می يعيتش را لنين ۀجناز هروسي

 به زندگی لنين ياد به .گرديد معروف لنين ۀتپ به فورتين ۀتپ ترتيب اين به .کاشتند زيتون روسيه انقالب رھبر افتخار به

 و .ايستادند باز کار از نقل و حمل و تجاری مؤسسات ھا،ارخانهک -شد متوقف کامل طوره ب شھر در دقيقه دو مدت

 اھميتی دليله ب لنين ميراث آموختن به را کاگران آنتونيو دکتر شھرداری، ساختمان در عزاداری ۀجلس در ھنگام عصر

 .فراخواند دارد، آنھا ۀآيند برای که
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 را آن کارگری دلسوز دستان اما درآورد، خاک از را لنين زيتون بار سه ماچادو مخفی ليسوپ ١٩٣٠ ھایسال اوايل در

 ارتش نيروھای گارسيا کارملو بندر، کارگر سخنرانی ھنگام ،١٩٣٠ سال می ماه اول .نشاند جای بر دوباره و باره دو

 و بازداشت زيادی شمار مجروح، ١٠ کشته، نفر دو رگال در کارگری تجمع سرکوب جريان در .کردند حمله تپه به

 .شدند تبعيد

 به نگاه جایه ب .چسبيدممی عقب صندلی به من سبب ھمين به کرد،نمی استفاده ترمز از تند ھایپيچ درً تقريبا راننده...

 در .دھدمی توضيحاتی برايم کوبائی زدن حرف تند -تند طرزه ب راه طول تمام در که کنم،می نگاه باربارا به جلو،

 سوزان آفتاب زير در باشد، آسان تواندنمی لنين سوی به راه که اين به ايمان با مطيع، ه،کوفتً کامال تپه، پائين در نھايت

 .شويممی پياده خودرو از

 خود را آن .گذاردند نام "لنين" نامه ب ھم را آن که شد ساخته مھدکودکی تپه در انقالب، پيروزی از پس ،١٩۶١ سال در

 قرار ممات و حيات بين مرز در را کوبا که ،"ويژه ۀدور" فشارھای .تندساخ کار روزھای پايان از پس ھا،شب ساکنان

  .رساند صفر به فعال کودک مھد از پشتيبانی برای را ھاکوبائی مالی امکانات داد،

 خود لنين، ۀيادوار مقابل ۀمحوط از .دھيممی ادامه خود راه به گرفته، ميان در را تپه کمربند مثل که پارک روپياده در ما

 مشاھده پرندگان اسکلت آنجا و اينجا در بلند ھایدرخت زير .است نمايان خوبیه ب خليج پائين و ھاوانا از بخشی رگال،

 برگزار تپه در را خود دينی آئين بومی ھایشامان" :دھدمی توضيح باربارا اما آنھا، به من خاص توجه بدون .شودمی

 مسکو در او با ماه چند از پس .است شده گيردل کمی من نزد در شامانھا خاطره ب کمونيست باربارای گمانم،ه ب .کنندمی

 معنای به ھاشامان نظرم،ه ب" :گويممی ھاصحبت خالل در .آوريممی ياد به را رگال به سفرمان ۀخاطر و کنيممی ديدار

 ."کلمه واقعی معنایه ب مقدس است، دسمق تپه اين .کنندنمی انتخاب دينی مراسم اجرای برای را بدی جای و اندآگاه تپه
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