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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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 Political  سياسی

  
     و يادداشت پورتالفرح نوتاش 

  ٢٠١۶ نومبر ٢٨
  

  ... فيدل کاسترو
  

  ھم دھيمه دستھايمان را ب

  گرد زمين ه حلقه ای ب... بسازيم در زنجير بازوانمان 

  اپذيرزنجيری گسست ن

  و ھمانند فيدل... باشيم در استواری و پايداری

  

  فيدل ھرگز نخواھد مرد... در ما 

  اين پايدارترين اسطورۀ ضد امپرياليست جھان

  جاودان ستارۀ درخشانی ست 

  به انسان ھا ... شعله ھای عشق بی مرزش 

  زحمتکشان مرد و زن

  و کودکان 

  نخواھد مرد            ھرگز او فرو ...               در اعماق ما 

  

  فيدل... ھمراه و يار مردم 

  ...شريف و با صداقت 

  فيدل... متعھد به آرمان ھا و اصول 

  ...نشکسته عھد خود ھرگز

  از ساللۀ خورشيد فيدل ... درخشان 

  ... ينۀ شفاف رفاقت ئخالص و آ

  ... خود دار و شجاع 

  فيدل... متفکر و حامی ملت خويش
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  ...ياد آوريمه ب

  و يارانش... آغاز جنگ ھای چريکی او ... ١٩۵۴

  ... سقوط فولگنسو باتيستا... ١٩۵۶

  در کوبا...                                           و انقالب سوسياليستی 

  يورش عاملين سيا  در خليج خوک ھا ... ١٩۶١

  در کشتن او...  بار سعی سيا ۶٣٨...  وپس از آن

  ليک ناموفق تالش او 

  

  ناطقی چيره... فيدل 

  با ملت مقاوم کوبا... در تحليل مسايل 

  گاھی ھشت و نه... ساعتھا از راديو 

   سبب پايداری ملت کوبا

  اين بود راز تحصيل مردم  کوبا

  ... کم يا که زياد ...ھر چه بود 

  تقسيم شد بين ھمه 

  کودک خيابانی... نبود و نيست در کوبا 

  بيسواد يا مال

  پزشک است به ديگر ممالک التين... صادرات کوبا 

  

  ش فرخنده بود تولد

  ١٩٢٠شش گذشته از... ت گسدر سيزدھم ا

  يک عمر مبارزه اش ... فرخنده بود 

  فاصله ھای طبقات و استيالی امپرياليسم... عليه ظلم

  فرخنده باد ھم اينک جاودانگی اش

  

   خاطره ھاست فيدلتأللؤیپر ستارۀ 

  ...رھبرغرورآفرين 

  فيدل...  کنندۀ شخصيت ملت کوباستءاو احي

  ملتی که در تحمل شکنجۀ شصت سال تحريم

   فرو خورده بغض رنج و حسرت خويش

  ... و ايستاده با غرور

  در مقابل دسيسه ھای رنگارنگ امپرياليسم
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  ملتی محترم و يگانه با رھبر

  در حمايت از رھبر... غمخوار وپشتيبان

  

  ملت کوبا... جاودان باش 

  ايستاده است چون سرو بلند... فيدل ات 

  در صف عزيز ترين مردمان جھان

  اوست بس زنده... ھرگز نمرده است 

  ليک ھيوالی خون آشام امپرياليسم

  در آخرين نفس ھاست

  و ميرنده ... نيمه ھالک 

  

  

         ٢۶/١١/٢٠١۶وين    

   ٧کتاب 

  :يادداشت

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

مصدر کارھای منفی آموزاند که انسانھا بدون استثناء در کنار کار مثبت، می توانند می چنين 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

تجليل به عمل آورد و ھم نکات منفی زندگانی آنھا را با شجاعت انقالبی به باد انتقاد گرفته، ضمن آن که با چنين نگرشی 
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
  :با حرکت از ھمين موضع به خود حق می دھيم بنويسيم

ی داريم و ايستادگی وی را مقابل امپرياليزم احترام عميق خود را ابراز م" 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"جنبش بين المللی کمونيستی که چيزی جز مبارزه و انتخاب بين 
دانيم، با صراحت اعالم می داريم که حمايتش از رژيم مزدور و جنايتکار وابسته به روس در افغانستان، که گذشته 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"سياه ننگينی است بر دامان  شخص کام امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی انداخت، لکۀ 

  .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
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