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Von Jorge »Jorgito« Jérez  

  دپلوم انجنير نسرين جان معروفی: برگردان از
  ٢٠١۶ دسمبر ٠٩

  "فيدل کوباست"
 را به خوشبينی و مبارزه  شان و انده غمکردهمندان خود را حفظ و صيانت وجوانان کوبائی ميراث ق

  .خواھندنمودتبديل 

 
  را محترم نگھدارند" فيدل"ند تا ياد دجمع شده بو" ھوانا" در شھر یصد ھا محصل به روز شنبه در مقابل يونيورسيت

EPA/ALEJANDRO ERNESTO/dpa - Bildfunk 
  

" فيدل": گفت" فيدل"به ارتباط  Yanet Lezcano Araujoيانت ليسانو اروخو "يک تن از تظاھرات کنندگان خانم 

ھيچ کسی . انسان می تواند وظايف عديده ای را بر شانه ھای آنھا اعتماد کند: وی می گفت. اعتمادزياد به جوانان داشت

را  رول جوانان را در مبارزه برای يک جھان بھتر، که خود توانسته بود شرايط و امکانات آن" فيدل"خوبتر به اندازۀ 

 .شخيص بدھد، ملتفت نشده و درک نکرده بودت

وی ھميشه در صورتی که ضرورت می بود، حمايت و معاونت جوان ترين فرد را برای فکر و انديشۀ جديد، جھت 

  .جو می کرد و تظاھرات و به يکی از نبرد ھای بزرگ انقالب، جست
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د را به خاطر ضايعۀ يک انسان دوست داشتنی  امروز خانم جوان کوبائی اظھار نمود، که وی آماده است غم و انده خو

  . " ادامه بدھد" فيدل"تبديل به عزم و قاطعيت نمايد تا بتواند به راه و روش 

" فيدل. " را که من به حيث يک دختر جوان کوبائی درک و احساس می کنم، غير قابل توصيف استیاندوھ: وی گفت

 اطفالی که در کوبا تولد می شوند، ای  وی شرايط و امکانات را بر.ندتالش نمود تا آرزو ھای ما به واقعيت مبدل بگرد

ميسر ساخت تا خوشحال و سعادتمند باشند، بياموزند واز امکانات تعليم و آموزش استفاده کنند، ھنرمند و ورزشکار 

حاکم در بت صحی مين و مواظأشرايط تبه مانند ساير اطفالی که ھمين امروز خالف طفل کوبائی از که  شوند، نه اين

  .شوندمی از گرسنگی و فقر و ھم به خاطر امراض قابل عالج تلف کشور ما برخوردار نيستند، 

جوانان کوبائی اشک ھای خود را :   محصل ژورناليزم گفت)José Luis Tan Estrada(" جوزه لويز تن استرادا"

حاال فقط . " اطر حفظ و صيانت آن تبديل خواھند کردبا قدم گذاشتن به جلو در جھت تثبيت حقانيت انقالب و مبارزه به خ

را مورد تھاجم قرار بدھيم و ما مانند ممبيزھا   ) Moncada( *بر ماست که افکار و انديشه ھای مونکادا

**Mambises)(  سوار براسپ، نوسان و پيچ و تاب بخوريم، مگر اين مرتبه بدون ساطور در دست، الکن با افکار 

  ". و سازی و احساسات ميھن پرستی خودو انديشه ھای ن

ھمزيستی " فيدل"، زيرا ما توانستيم با بزرگمردی مانند "جوانان امروزی به نسل ممتاز با حقوق ويژه ای تعلق دارند "

  ".کنيم

 (Heidy"ھايدی ويلوين دس اورتيگا"(OCLAE)رئيس محصالن سازمان قارۀ امريکای التين و جزاير کاريبيک 

Villuendas Ortega  (نمونه ای از يک شخصيت مبارز : برای ما به جای گذاشته است" فيدل"آنچه را که : "گفت

  ."است... صادق، مردی که  در تفکر و عمل و اعتمادش به پيروزی، مبارزۀ خستگی ناپذير و خلل ناپذيرش و

ه، عليه امپرياليسم،  خيزشگر، سرکش وشورشی، متحد و ھمبست" فيدل."کوباست" فيدل: "  من به جھان می گويم

  . زنده است" فيدل"خلق است، به ھمين خاطر است که " فيدل. "شخصيت بين المللی و مبارز کوبا است

اين است احساس استوار و انعطاف ناپذير جوانان، که ميراث قومندان شکست ناپذير خود را حفظ و صيانت نمايند، 

  .جاويدان باقی خواھد ماندًفيدلی که دائما برای نسل جوان 

  

  

  :پی نوشتھا

نام جنرال کوبائی بود که در مبارزۀ استقالل طلبانه عليه دولت اسپانيه  (Guillermo Moncada)گويلرمو مونکادا  * 

 کوبا بنای ملی در قشلۀ مونکادا -در شھر سنتياگو.  رھبری قوای نظامی کوبا را بر عھده داشت١٨٩٨ ـ ١٨۶٨در سال 

 ازھمين منطقه به مبارزات مسلحانۀ خود ١٩۵٣انقالبيون که در سال .  ياد بود انقالب کوبائی ھاوجود داردبه منظور

 بعد از شش سال ، امريکا حمايت می شد، آغاز نمودندۀ متحدکه از جانب اياالت (Batista)" بتيستا"عليه رژيم 

 تعداد زيادی وبانه در مبارزه شرکت نموده بودند  نفرسربازی که داوطل۶٠مبارزات مسلحانه ای که باعث قتل بيش از 

   .به پيروزی رسيداز مبارزانی که ھمۀ آنھا بسيار جوان بودند، 

   انقالبيون به فرار شد ومجبور (Fulgencio Batista)" فولخنثيو بتيستا" ديکتاتور کوبا ١٩۵٩به تاريخ اول جنوری 

فرمانروائی که به امريکا فرار نمود ومورد " بتيستا. "رنگون کنندرا س" بتيستا"موفق شدند تا رژيم ديکتاتوریکوبا 

  .عنايت امپرياليسم امريکا قرار گرفت
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قوای استعمار اسپانيه، چريک ھای مبارزی را که در مبارزۀ آزاديبخش کوبا عليه : (Mambises )ممبيزھا  **

ين لغت از يکی از زبانھای مردم افريقاست که تعداد منشأ ا. می ناميدند" ممبيزس"استعمار اسپانيه می جنگيدند، آنھا را 

  . می کردند زندگانیزيادی از  آنھا برده ھائی بودند که از قارۀ افريقا به کوبا آورده شده بودند و در آنجا

  

  :افزوده
رنسل جوان سيستم سرمايه داری با وجود زرق و برق عوامفريبانۀ آن تا به حال کمتر قادر شده است تا تأثيرات خود را ب

وانا دور ھم جمع شدند تا اطوری که ديده می شود جوانان کوبا به خصوص صد ھا محصل در شھر ھ. کوبا وارد نمايد

کان با دبه عنوان متفکر، رھبر سياسی، مبارزانقالبی، ضد امپرياليسم امريکا و نماد خيزش ستمدي" فيدل کاسترو"از 

  .ی امريکای التين و افريقا ياد نمايندروحيۀ واقعی انترناسيوناليستی برای خلق ھا

در تحول جامعۀ کوبا با " فيدل کاسترو"درک نسل جوان کوبا از تاريخ مبارزاتی کشور شان و از نقش پراتيک انقالبی 

عشق به حصول آرمان ملی واعادۀ استقالل کشور از يوغ استعمار که محصول مبارزات زنان و مردان دالوريست که 

 از دست آورد ھايش حمايت کنند و ماھيت تاد، به يقين منشأ الھام برای نسل جوان کوبا خواھد بود آزادی جان باختن

  . کنند فراموشنبايدرا آن ضد امپرياليستی و انقالبی 

 به نيروی مردم و با جنبش ھای ضد سرمايه ء که خلق کوبا به ھيچ کشور امپرياليستی اعتماد نکند و با اتکاماميدوار

افع کشور خود دفاع نمايند و نگذارد تا سيستم سرمايه داری امپرياليستی و سوسيال امپرياليستی خلق ستمکش داری از من

کوبا را مانند خلق ھای کشور ھای عقب نگھداشته شده مورد استثمار قرار بدھند وسرزمين شان را به نابودی سوق 

  .بدھند

در کوبا رخنه نموده که در پناه توطئه ھای چند از مدت ھاست  طوری که می دانيم نيروھای سرمايه داری امپرياليستی 

 ۀاند و می خواھند با زير پای نمودن دست آورد ھای خلق آن، جزيرۀ کوچک را مانند گذشته ھا دوباره به عشرتکد

  .سرمايه داران و به زندان ستمکشان و گرسنگان تبديل نمايند

خلق کوبا بايد بداند که . امپرياليستی را با مبارزه عليه آنھا خنثی نمايدھای  که خلق کوبا قادر شود تا توطئه ماميدوار

  .در مجموع تروريست و دشمن درجه يک بشريت ھستنددر کل کشورھای امپرياليستی 
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