ИЗПРАВЕТЕ СЕ И ТЕ ЩЕ ПАДНАТ!
Автор: Фидел КАСТРО

Прощално писмо на Фидел Кастро до всички хора по света

„Другарки и другари,

братя и сестри от целия свят!

Моето време изтича. През целия си живот съм се борил за справедливост и достоен
живот за всички хора по света. Винаги съм желал Куба да бъде пример за това, че е
възможно хората да живеят в разбирателство и да се развиват не за сметка един на
друг, а заедно, с общи усилия. Много скоро вие ще застанете пред избора между това да
се откажете от бъдещето на децата си за сметка на илюзорната сигурност в настоящето
или да се борите за бъдещето на децата си, понасяйки лишенията на днешния ден. Куба
направи избора да понесе лишенията, именно в името на бъдещето. Тази битка не се
печели. Тя е вечна.

Ако искате да имате бъдеще, трябва да се изправите срещу тези, които искат да ви го
купят срещу шепа евтини дрънкулки, както са направили с кореното население на
Америка преди не чак толкова много години. Тези хора ще дойдат при вас и ще ви
обяснят, че когато държавата се грижи за своите поданици, това е робство, а
свободата е възможна само тогава, когато се надпреварвате един с друг. Те ще
замъглят вашия ум, предлагайки на тялото ви хиляди удобства и ненужни, и извратени
удоволствия, които обаче, за да ги получите, ще трябва да жертвате душата си и
ценностите на дедите ви.

И всичко това те ще направят за печалба. Печалба, зад която се крие огромна кражба.
Те ще дойдат и ще купят вашето бъдеще и това на децата ви с пари и вие, ако не сте
внимателни, ще попаднете в техните изкусно заложени капани.
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Тези хора са извратени чудовища. За тях работата не е обществено-полезен труд, а
начин за трупане на богатства. Ако им се предадете, не след дълго ще намразите не
само работата, но и живота си.

Аз ще ви кажа как да ги познаете. Те винаги ще ви говорят за печалба, за икономически
растеж, за конкурентоспособност, за пазари, но никога няма да кажат и дума за
достойно заплащане на труда, социални грижи, безплатно образование и
здравеопазване. Те ще поискат вашия труд, но няма да искат да платят за него. Ако се
съгласите да им работите, ще загубите бъдещето си. Вие трябва да се изправите срещу
тях. Срещу малцината, държащи световното богатство. И трябва да го направите
ЗАЕДНО. А за да сте заедно, трябва да си имате доверие. Нещо, което те ще се опитат
да подкопаят по всевъзможни начини. Ако искате да спечелите, трябва да се откажете
от парите им и дори да ви предложат баснословни суми, да не продавате труда си за
техните пари.

Вашата победа ще дойде тогава, когато сте успели да се обедините всички. Когато
благодарение на това обединение, сте изградили едно ново общество, чиято висша цел
е общото благо, а не паричната печалба и жаждата за лична собственост.

Парите могат да съществуват и без да се използват за трупане на печалба, а печалбата
може да не се измерва в пари. Нима има по-голяма печалба от това вие и децата ви да
сте здрави, образовани и резултатите от труда, който полагате, да се усеща от всички и
да допринася за благото на всички, а не на малцина алчни и хищни капиталисти?

За тях, вие не сте нищо повече от това, което произвеждат огромните им фабрики, а
именно - стоки за еднократна употреба.

Братя и сестри от целия свят,

обединявайте се, включете се в борбата срещу хищната същност на налагания ви
обществено-икономически модел. Помнете, че срещу всяко изкушение, което ви
предлагат и вие вземете от тях, те получават част от вашето бъдеще.
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Отхвърлете парите им, работата им и ценностите им, и ще бъдете свободни. Животът
ви ще има смисъл.

Не се страхувайте да се изправите срещу тях, защото именно вие сте основата, върху
която те градят своята власт и трупат своето богатство.

Изправете се и те ще паднат.“

Прощалното писмо на Фидел Кастро до всички хора по света бе разпространено от
Кубинската национална телевизия.

Публикуваме пълния текст на писмото.
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