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На Куби је обележено 50 година од убиства легендарне фигуре Кубанске револуције,
аргентинског герилца Ернеста Че Геваре.

  

  

У Санта Клари, где су сахрањени командант Револуције и његови ратни другови, око
70.000 људи Кубанаца разних генерација, као и председник Раул Кастро у генералској
униформи окупили су се да одају почаст аргентинском герилцу.

  

Тај град 300 километара источно од главног града Кубе, сматра Че Гевару "усвојеним
сином" од децембра 1958. када је извојевао одлучујућу победу над трупама кубанског
диктатора Фулгенсија Батисте (1952-1958).

  

Данашња свечаност је била прва без Чеовог саборца, Фидела Кастра који је умро крајем
2016. године, те су емитовани одломци Фиделових говора о Че Гевари. Раул Кастро
положио је белу ружу на Чеов гроб.
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Овогодишња свечаност је одржана док последњи герилци левице на јужноамеричком
континенту у Колумбији - Фарк, полажу оружје, а герилци ЕЛН-а у тој земљи преговарају
о миру. ЕЛН је формиран 1964. и инспирисан Че Геваром.

  

Ернеста Гевару погубио је боливијски војник (39) 9. октобра 1967, али се на Куби као дан
"Херојског герилца" обележава 8. октобар, када је заробљен.

  

У понедељак ће у Боливији бити комеморација у присуству Че Геварине деце и
председника Ева Моралеса.
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  Тело аргентинског герилца, бачено у јаму у Боливији, нађено је и идентификовано пре20 година, а потом свечано враћено на Кубу, и сахрањено уз државне почасти. Надподземним маузолејом у Санта Клари је велика бронзана статуа.  Последњих дана кубанска штампа објавила је многобројне чланке и специјалне прилоге участ годишњице смрти Чеа.  Ернесто Че Гевара рођен је 14. јуна 1928. у Розарију, у аргентинској буржоаскојпородици. По образовању је био лекар. Као млад је бициклом и мотоциклом прошаоЛатинску Америку и сазнао за беду најсиромашнијих, а посебно домородачких заједница.Упознао је 1955. године Фидела Кастра у изгнанству у Мексику и пришао кубанскимреволуционарним снагама у герилској борби против Батисте.    Десет година касније удаљио се од Кубе и Кастра да поведе нове битке.  Уследили су месеци нестанка када је био у Конгу да безуспешно покуша да наметнеоружану револуцију, а потом се у Боливији укључио у своју последњу герилску борбу.  Његов лик и његови портрети свуда су присутни на Куби, а посебно најпознатији који гаприказује као младог, аргентинског герилца, с беретком, у војничкој кошуљи, с дугомкосом. Та слика, дело покојног кубанског фотографа Алберта Корде, постала је култна иукрашавала је и украшава зидове соба генерације студената, а и данас је готовонеизоставна на демонстрацијама широм света.    (Агенције)  
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