Bolivya Gunlugu

Gerilla yasami boyunca gozlemlerini bir
gunluge not etmek, Chenin aliskanligiydi.
Sarp ve engebeli yollarda, nemli
ormanlarda uzun yuruyuslerden sonra, sirt
cantalarinin, silahlarinin, cephanelerinin
agirligi altinda ezilen adamlar, bir
dakikalik molalarda dinlenirken, yada
yorucu bir gunun sonunda, kamp kurmak
icin yukaridan emir aldiklarinda, Cheyi
(kubalilar bastan beri ona sevecenlikle
boyle diyorlardi), kucuk bir cep defteri
cikarip doktorlara ozgu okunaksiz yazisiyla
izlenimlerini yazarken gorurlerdi. Bu
notlardan kurtarabildiklerini, daha sonra
Kubadaki devrimci savasin tarihini
kusursuz bir anlatimla dile getiren
yazisinda
kullanmisti,
tumuyle
devrimciydi, ogreticiydi ve insan sevgisiyle
yogrulmustu bu notlar. Bu notlar, aslinda,
yayinlanmak icin kaleme alinmis degildi,
bunlar mevcut durumun, olaylarin ve
insanlarin degerlendirilmesinde ona veri
olarak hizmet ediyordu. Hem titiz bir
gozlemci, hem tahlilci, cogu kez de ince bir
mizahin bicimlendirdigi bir dusunce
tarzinin dile getirilisiydi. Sade bir anlatimla
tutulan bu notlar bir butun olusturuyordu.
Bu notlarin, gerilla birligi liderliginin agir
yukumlulukleri altinda, bedensel gucun
insanustu bir cabayla ve kahramanca
harcanisinin ardindan gelen ender dinlenme
anlarinda, cok agir kosullar altinda
yurutulen bir mucadelenin baslangic
asamasinda yazildigi unutulmamalidir. Bu
da,
onun
sarsilmaz
iradesini
ve
caliskanligini bir kez daha kanitlar... Fidel
Castro
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