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 لمبه
  ٢٠١٣ مارچ ٠٧

  ز، رفت؛ھوگو چاو
  ! اما مبارزه عليه امپرياليسم ادامه دارد

اين قھرمان خلق . کرده بوداو مردی بود که خواب خوش امپرياليست ھا را حرام .  سالگی رفت۵٨ز در سن ھوگو چاو

 امريکای التين در ۀ شناخته شدۀونزوئال که به سوسياليزم قرن بيست و يکم و بوليواری ساختن انقالب باور داشت، چھر

  .او عميقاً ضد امپرياليست ھای غربی و نوکرانش بود. مبارزه عليه يانکی ھا بود

جنايتکار آخوندی ايران در روابط تنگاتنگ قرار داشت، انتقاد که نمی توان بر او از اين رھگذر که با رژيم  ضمن اين

 خون خلق ھا را می ريزند، صدای پيشرونده عليه اين ئی و اروپائینکرد، اما در دنيای امروز که يانکی ھای امريکا

  .خونخواران را بايد با گوش شنيد و به قلب راه داد و دوست داشت

او خلقش را . ره خلقش غلت می خورد و بر لب ھای آنان زمزمه می شد که در حنجئیصدا.  بود گرمئیچاوز صدا

او بوش . برای آنھا می رزميد و امپرياليست ھا را با صراحت لھجه منحصر به فردش نشانه می گرفت. دوست داشت

واند که  نخست وزير سابق اسپانيا را فاشيست خ"خوزه ماريا آزنار"جالد را در مقر سازمان ملل متحد مسخره کرد و 

  .شاه آن کشور را عصبانی ساخت

چگونه به حيث يک افغان به او . چاويز را قھرمان می دانم، قھرمانی که امپرياليست ھا در صدد نابودی اش بودند

 امپرياليسم امريکا او در مقر سازمان ملل متحد در مورد جورج بوش ۀوسيله احترام نگذارم که در اوج کشتار خلق ما ب

  » .ھنوز اينجا بوی باروت می دھد.  ديروز اينجا بودشيطان«: گفت

ما حق نداريم که بر اساس  حرف ھای توخالی و . مرگ چنين انسانی، بخواھيم يا نخواھيم بر قلب ما سنگينی می کند

 تير مالمتی نشانه بگيريم که چرا  قھرمانان مردم را باۀبمانيم، و ھم» قھرمان ناب« ناباب، منتظر ۀ يک عدئیھرزه گو

  !! ما برش نمی کنندۀبر اساس فکر و ايد

يک مارکسيست انقالبی نبود، ولی بدون . چاويز يک کمونيست انقالبی نبود، اما بدون شک يک قھرمان دموکرات بود

ه يانکی ھای او به ديکتاتوری پرولتاريا باور نداشت، اما بدون شک علي. شک يک  قھرمان ضد امپرياليست بود

جنايتکار بود، او سوسياليزم را از راه قھر آميز نمی خواست، اما خواھان رفاه و آسايش خلقش بود، و چرا نبايد او را به 

  .خاطر ھمين ضد امپرياليزم بودنش قھرمان خواند

س مادورو به ونزوئال و انقالب اين کشور تحت رھبری نيکال«:شان پن، سينماگر ھاليوود در مورد چاويز می نويسد

ش بی خبر ت دادند؛ دوستی که حتی از داشتنمريکا يک دوست بزرگ را از دسامردم . حيات خود ادامه خواھد داد

لم خود را از مرگ رئيس جمھور چاوز اعالم أثر و تأمن مراتب ث. اما فقرای جھان يک قھرمان را از دست دادند. بودند

  ».براز ھمدردی می کنم او و مردم ونزوئال اۀمی کنم و با خانواد
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 می خواند، بايد »ديکتاتور«ز را  با صراحت گفت کسی که چاو٢٠١٠ال ز را دوست داشت و در سشان پن، چاو

  . اشغال عراق بوده است، دوست داشتۀکه يکی از مخالفان عمد ز او را به خاطر اينچاو. زندانی شود

 را از کشور اخراج کردند و ارتش حمايت خود را از ئیکاز رفت و ياران او به طور نمادين ديپلومات ھای امريچاو

. موريت بوليواری او را تا کجا پيش خواھد بردأز را خواھد گرفت و م چاوديده شود که کی جای. معاون او اعالم کرد

  !که روشن است، مبارزه عليه امپرياليزم در جھان ادامه دارد ولی چيزی

  

 

 

 


