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  André Scheer اندری شير: نويسنده
 دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان

  ٢٠١٧ اکتوبر ١١

 !زنده است" چه"
     Kuba "کوبا" و Bolivien "ياوبولي"در مراسم بزرگداشت : "چه گوارا"مين سال قتل ارنيستو ھپنجا
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به ھمين .  به پنجاھمين بار به خاطر آورده می شود"چه گوارا"به روز دوشنبه قتل انقالبی ارجنتاينی و کوبائی ارنيستو 

 در ١٩۶٧ اکتوبر٩يخ ه به تاربه ھمين موجب در سراسر جھان مراسم بی شماری به خاطر بزرگداشت چريکی ک

تيرباران کرده ) CIA( به دستور و حکم سازمان اطالعات و امنيت اياالت متحده "ياوبولي" Vallegrande"ندواليگر"

 .شده است، برگذار می گردد

ی التين جمع زار نفر از اکثر کشور ھای امريکادر آخر ھفتۀ گذشته در محلی که جنايت صورت گرفته بود، به صد ھا ھ

 تعداد "کوبا" و "ارجنتاين"، به خصوص از کشور ھای )ABI(يا وطبق گزارش آژانس خبررسانی بولي. ودندشده ب

 ١٢٠٠آمده بودند، شھری که در فاصلۀ حدود " دنليگروا" دانشمندان، نويسندگان، ھنرمندان و ژورناليستھا به ی اززياد

در جملۀ مھمانان . قرار دارد Santa Cruz "ا کروسسنت" کيلو متر از ۴٠٠ًو تقريبا  La Paz" الپاس"کيلو متر از 

ميگول دياس ـ "معاون رئيس جمھور کوبا  Evo Morales" ايو موراليس"يا وعاليرتبه در کنار رئيس جمھور بولي
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  Tareck El Aissami" طارق ال آيسمی"ھمين طور ھمقام اداری ونزوئالئی وی   Miguel Díaz-Canel "کنيل

 .اشتراک نموده بودند

ًھوتل ھا و مسافرخانه ھا در دھکدۀ کوچک کامال خارج از دسترسی بودند، به نظر به ازدحام اشتراک کنندگان تمام 

.  مھمان در محوطۀ محل دانشگاه تأسيس کرده بود۴.٠٠٠يا خوابگاه ھائی از خيمه ھا را برای وھمين سبب دولت بولي

 ی که در اين بزرگداشت اشتراک نموده بودند، در نزديک ميدان ھوائی وليگرندبرای افراد ديگر: به قرار گزارش

Vallegrande ، شده بود، خيمه زده  باھشت ھمرزم وی کشف "چه گوارا"ی  جسد  بقايا١٩٩٧جائی که در ماه جوالی 

 . انتقال داده شده بوددر کوبا  Santa Clara "سنتا کالرا"ی اجساد آنھا در ھمان زمان به آرامگاھی در بقايا. بودند

" پول کاسترو" شرکت کننده و در حضور رئيس جمھور کوبا ۶٠.٠٠٠در آنجا به روز يکشنبه مراسم رسمی  دولتی  با 

Raúl Castro  ديگر چريکی ھائی که به قتل رسانده شده بودند، برگزار شداز و"چه گوارا"و اعضای خانوادۀ  .

 به خاطريست که شخصيت انقالبی در اين روز و در آخرين مبارزۀ خود  اکتوبر٨از Havanna "وانااھ"يادھانی 

 ١٩۶٧ اوکتوبر ١٨ که به تاريخ Fidel Castros "يدل کاستروف"در افتتاح مراسم سخنرانی . زخمی و دستگير شده بود

وی در . نيده شد مرگ گوارا را اطالع داد بود، از طريق مکروفون به سمع شنوندگان رسا"وانااھ"در ميدان انقالب در 

 فرزندان ما چطور بايد باشند، ما مجبور ھستيم به حيث خواست مان را بيان کنيم کهاگر ما بخواھيم : "آنزمان گفته بود

  !"باشندمی خواھيم  که آنھا مانند چه گوارا : يمئ از صميم قلب بگومتعھدانقالبی ھای 
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