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 عبدهللا/غنی/ کرزی–کاسترو 

 

  پوز امپرياليسم را به خاک ماليد: فيدل کاسترو

  

  سه مزدور امپرياليسم

 و ٢٠اين بزرگ مرد قرن .  يکی از ابر مردان تاريخ از جھان رفت  و ملت خود را در غم و اندوه نشاندفيدل کاسترو

علی رغم توطئه ھای امپرياليستی .  رئيس جمھور امريکا را شکست داد و در مقابل امپرياليسم استوار باقی ماند٩، ٢١

 مردم شجاع کوبا تمام توطئه ھای استعماری را خنثی کردند و با ء بهترو و يارانش با اتکادر انھدام انقالب کوبا، کاس

 را می داشتند کاسترو شمه ای از غيرت وشرافت عبدهللا و غنی، کرزیای کاش . سرافرازی از آزمايش تاريخ بدر شدند

  .و ملت خود را شرمنده نمی ساختند

 سالگی از ٩٠زرگ کوبا و يکی از بزرگ مردان تاريخ جھان در سن رھبر بفيدل کاسترو گزارش ھا حاکيست که 

اين شخصيت استثنائی و انقالبی جھان، توانست کشور کوچک خود را از شر امريکا و عمال اين کشور در . جھان رفت

د ساختن باوجود صد ھا توطئه در کشتن وی و نابو. امان نگھدارد و استوارانه ميھن خود را از حاکميت اجنبی برھاند

ستادند و فريب تبليغات و  يانقالب کوبا، مردم با وفای اين کشور با تحمل مشقت و تنگدستی در عقب رھبر توانای خود ا
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.  رسيد کنونی خودد و بلوغشھمان بود که انقالب کوبا تداوم يافت و به مرحلۀ ر. توطئه ھای امپرياليستی را نخوردند

صد ھا بار نيرو ھای اھريمنی امپرياليستی کوشيدند که اين جزيره را تحت .  ه دارد مايل از امريکا فاصل٩٠جزيرۀ کوبا 

بعد از فروپاشی شوروی، ايده لوگ ھای بورژا سقوط کوبا . انقياد خود درآورند، اما ھر باز مفتضحانه شکست خوردند

رقی ساخت شوروی نيست که سقوط  اروپای شھایرا ھم پيش بينی می کردند، الکن نفھميدند که انقالب کوبا مانند کشور

خوای نخواھی تغييرات در ھر جامعه آمدنی . ين ھم به حيات خود ادامه خواھد داد اانقالب کوبا تداوم يافت و بعد از. کند

اين سه سياه روی  . عبدهللا به خاک پای اين ابر مرد دنيا نمی رسد/غنی/کرزی. است که مشمول کوبا ھم خواھد شد

.  مايلی امريکا عليه امپرياليسم جنگيده است٩٠کاسترو در . تاريخ، مردم و ميھن ما را نزد جھان سرافگنده ساخته اند

اين است فرق بين يک انسان واقعی و چند تن فرمايه .  مايلی به امريکا مزدوری می کنند٧۴١١ از عبدهللا/ غنی/کرزی

  . و خاک فروش  

  .   وخت و کشور را از يوغ امپرياليسم نجات داد را آمکاسترورسم   بايد راه و

 

  :يادداشت

ما ھميشه به اين اصل باورمند بوده و جھت تطبيق آن رزميده ايم که حين بررسی شخصيت و نقش انسانھا در تاريخ، 
ودداری آنھا خ" شيطان سازی"و " اسطوره سازی"می بايد با آنھا به مثابۀ انسان و در بستر تاريخ برخورد نموده، از 

 آموزاند که انسانھا بدون استثناء در کنار کار مثبت، می توانند مصدر کارھای منفی  میچنين طرز ديدی به ما. ورزيد
برخورد تاريخی با آنھا به آن معناست که ھم از نکات مثبت زندگانی آنھا می بايد با امانتداری کامل ياد نموده . نيز باشند

منفی زندگانی آنھا را با شجاعت انقالبی به باد انتقاد گرفته، ضمن آن که با چنين نگرشی تجليل به عمل آورد و ھم نکات 
را در يک بررسی مادی تاريخی می بايد از اساس منتفی ساخت، با نقد آگاھانه و دقيق راه تجربه " معصوميت"اصل 

  .آموزی مثبت را از زندگانی افراد نيز می شود ھموار ساخت
  :ضع به خود حق می دھيم بنويسيمبا حرکت از ھمين مو

احترام عميق خود را ابراز می داريم و ايستادگی وی را مقابل امپرياليزم " کاسترو"ما ضمن آن که به مبارزات انقالبی 
جنايتگستر امريکا، امری ستودنی و آموزنده می دانيم، عالوه از اين که مواضع ايدئولوژيک وی را حين انشعاب در 

نبود، قابل انتقاد " مارکسيزم لنينيزم"و " رويزيونيزم"ی کمونيستی که چيزی جز مبارزه و انتخاب بين جنبش بين الملل
می دانيم، با صراحت اعالم می داريم که حمايتش از رژيم مزدور و جنايتکار وابسته به روس در افغانستان، که گذشته 

ت پاکباز، کشور ما را به تباھی سوق داده، دو دسته به از قتل عام بيش از يک ميليون افغان، من جمله ھزاران کمونيس
و حزب کمونيست " کاسترو"کام امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی انداخت، لکۀ سياه ننگينی است بر دامان  شخص 

  .که نه می شود از آن دفاع کرد و نه ھم کسی حق دارد آن را کتمان نموده، معکوس و منقلب جلوه دھد" کوبا"
 AA-AAرتالادارۀ پو

  


