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  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
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  شيری. م. ا

  ٢٠١۶ نومبر ٢٨
  

 !بردار سر از کاله خيز، پا به بشنوی، فيدل نام گاه ھر
  

 .است توضيح و تشريح از نيازبی تاريخ يک و دنيا يک کاسترو، فرمانده نام

  .بود دوران يک سمبل و نماد خود، خودیه ب فيدل ماندهفر

 در و اجتماعی عدالت آزادی، استقالل، طريق در انسان صداقت و پايداری مقاومت، و نبرد تاريخی کامل دوره يک نماد

  !استعمارگران و داران-سرمايه طبقاتی ستم زير از خلق و ميھن رھائی راه

 و کارگران طبقاتی خصم که بود، انقالب و رزمندگی فرده ب منحصر و ينمت ھای-اسطوره و الگوھا از يکی او

 .داد ترتيب او عليه ترور طرح و قتل ۀتوطئ فقره ۶٣٨ جھان و کوبا زحمتکشان

  .بود کشورھا رھبران عليه جھان زحمتکشان و کارگران طبقاتی خصم ۀخبيثان طرحھای رکورددارشکست او

 طبقاتی استثمار و ستم يوغ زير از بشر یئرھا راه در اوۀ مبارز و کار نام، ماا .درگذشت قبل شب کاسترو فرمانده

 .است جاودانه

 !کوبا باد زنده !انقالب باد زنده گذشت، در کاسترو فيدل

 ١٣٩۵ ]قوس[آذر ۶

  

  :يادداشت

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

مصدر کارھای منفی می توانند مثبت، کار  آموزاند که انسانھا بدون استثناء در کنار  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 . دنيز باشن

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

  .می شود ھموار ساختنيز آموزی مثبت را از زندگانی افراد 
  :با حرکت از ھمين موضع به خود حق می دھيم بنويسيم
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مقابل امپرياليزم احترام عميق خود را ابراز می داريم و ايستادگی وی را " 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 

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

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

  .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-AAادارۀ پورتال


