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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 

 ۲۶/۱۱/۲۰۱۶        مترجم: دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 «سوگواری بخاطر "فیدل کاسترو"»
 "رهبر انقالب بعد از مریضی طوالنی در کیوبا فوت کرد"

 

در بخش گزارش خارجی در صفحۀ  ۲۶/۱۱/۲۰۱۶را بتأریخ یاد داشت مترجم: نشریۀ "نویس دویچلند"، این خبر 
 "انترنتی" آن، منتشر ساخته است.

 

   
 

سالگی، وفات یافته است. این خبر را برادر و جانشین او بحیث  ۹۰هاوانا". "فیدل کاسترو"، شام جمعه بعمر »"
رئیس دولت کیوبا، "راول کاسترو"، در تلویزون دولتی گفته است. نخست آژانس خبری کیوبا "پرینزا التینا" 

(Prensa Latina خبر مرگ رهبر انقالب و سالهای متوالی رئیس حکومت، رئیس دولت و هم چنان صدر حزب )
یوبا را در شب شنبه )وقت محلی(، گزارش داده است. قرار است جسد رهبر انقالب، که آرزوی خودش کمونیست ک

 بوده است، سوختانده شود.  
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusuf_ba_soog_castro.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusuf_ba_soog_castro.pdf


  
 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

سال حکومت کرد. درین زمان با ده رئیس جمهور ایاالت متحده به لجاجت پرداخته  ۴۷"فیدل کاسترو" بر کیوبا 
م، در پس پرده بر انکشاف جزیرۀ ۲۰۰۶در سال  است. هم چنان بعد از عقب نشینی مشروط به مریضی

در «. ما انقالبیون هیچ انتخابی را در مقابل خود نداریم، فقط مکلف استیم»سوسیالیستی کیوبا، اثر می گذاشت. 
حاصل بزرگ نیشکر، خواب بزرگ "فیدل کاسترو". از "جولیو  –م ۱۹۷۰بارۀ عدم مؤفقیت "گران زفرا" در سال 

 (Julio García Luisگارسیا لوئیس" )
 

( در شرق کیوبا، چشم بدنیا Biranم در "بیران" )۱۹۲۶جوالی  ۲۶"کاسترو" بر طبق زندگینامۀ رسمی، بتأریخ 
گشوده است. حاضر در آوان طفولیت، مناسبات اجتماعی را درین جزیره عمیقاً غیر عادالنه می یافته است. بحیت 

( آغاز کرد. بعد از ناکام Fulgencio Batistaور "فولگنسیو باتیستا" )یک وکیل مدافع جوان، به مبارزه علیه دیکتات
م و پس از چند سال اقامت در مهاجرت، در ۱۹۵۳( در سال Fulgencio Batistaشدن حمله بر "قشلۀ مونکادا" )

مبارز بر زمین جزیرۀ کیوبا قدم گذاشت و در کوه ها، به جنگ های "گوریالئی"  ۸۰م، با ۱۹۵۳اخیر سال 
 ( شدند.Havannaم، قوت های او پیروزمندانه  داخل "هاوانا" )۱۹۵۹داخت. در سال پر
 

با یک اصالحات ارضی و دولتی ساختن شرکت ها و تصدی ها، "کاسترو" بزودی ایاالت متحدۀ امریکا را دشمن 
خود ساخت، که جزیره را با تحریم های تجارتی روبرو ساخت. کیوبا از اتحاد شوروی کمک دریافت داشت، که 

م، با یک بحران شدید اقتصادی ۱۹۹۰از جزیره همیشه به آن وابسته بوده است. با فروپاشی بالک شرق، کیوبا بعد 
بر اساس مقابل شده است، که سیستم کمونیستی باز هم از تمام صدا های نا روا با لجاجت سالم و زنده ماند. )

 سوء قصد به جان او صورت گرفته است: مترجم( . ۶۰۰گزارش "دویچه ویله"، گفته شده است که گویا،  بیش از 
، "فیدل" و برادرش "راول کاسترو"، به قبول "ریفرم های اقتصاد مارکیت محدود"، سر در برابر احتیاجات حاداما 

 خم نمودند.
 

با انحنا نا ذیری خود در برابر واشنگتن، کاستر، خارج از آنکشور در اردوگاه چپ از اعتبار برخوردار بوده است. 
 ۳۱ت جراحی را متحمل شد، درست بتأریخ سالگی، یک عملیا ۸۰بعد از اینکه، رهبر انقالب، کمی قبل از سالگرد 

م، مقامات خود را در قدم اول مؤقتاً  به برادر پنج سال جوانتر خود انتقال داد. با تشکیل جدید شورای ۲۰۰۶جوالی 
سالگی، در  ۹۰م، "راول" بطور دائمی، رهبری کشور را در دست گرفت. بمناسبت سالگرد ۲۰۰۸دولتی در سال 

رو" برای نخستین بار، پس از ماه ها، دوباره علنی ظاهر شد. آشتی تأریخی را، بین کیوبا آگست همین سال، "کاست
م از سر گرفته شد و دیدار رسمی رئیس جمهور، ۲۰۱۵و ایاالت متحدۀ امریکا، که مناسبات دیپلوماتیک در سال 

شک و تردید قابل شنیدنی م در "هاوانا"، صورت گرفت، "فیدل کاسترو" با یک ۲۰۱۶"بارک اوباما" در ماه مارچ 
 « تعقیب می نمود. "نمایندگی خبر / "ان دی" )"نویس دویچلند.(
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