RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Yusvel Ibáñes Salas
15/04/2016 10:41:06

Congresso do Partido Comunista começa em data memorável

O 7o Congresso do Partido Comunista de Cuba abre em 16 de abril, um dia memorável,
simbólico. Nesse dia, há 55 anos, foi proclamado o caráter socialista da Revolução.
Em 15 de abril de 1961, aviões norte-americanos procedentes da América Central
bombardearam vários aeroportos em Havana e Santiago de Cuba, o que representou uma
escalada nas ações violentas para desestabilizar a então nascente Revolução.
Jovens artilheiros, sem experiência, responderam com escasso arsenal disponível ao
bombardeio das aeronaves que, para criar confusão, levavam pintadas as insígnias da Força
Aérea Revolucionária.
No enterro dos que morreram no ataque aéreo do dia 16, o líder cubano Fidel Castro declarou
ao mundo o caráter socialista da Revolução. A determinação foi apoiada pela imensa maioria
dos cidadãos sendo um incentivo adicional para derrotar a invasão mercenária por Playa Girón.
Na mencionada data, os cubanos instauraram o Dia do Miliciano.
A própria direção do país alertou para a iminência de um ataque com o apoio dos Estados
Unidos, depois da incursão aérea contra aeroportos cubanos.
Sem as armas necessárias, mas com muita coragem, os milicianos cubanos e a população
derrotaram os mercenários invasores e alcançaram a vitória em menos de 72 horas, a primeira
grande derrota dos Estados Unidos na América Latina.
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Ao longo dos anos, os cubanos perceberam que a proclamação do caráter socialista do
processo social foi um passo bem dado, porquanto o país avançou e muito em várias esferas.
Em 2001, no 40o aniversário dessa determinação, Fidel Castro destacou que sem o socialismo
os cubanos não teriam conseguido resistir a hostilidade e a guerra econômica.
Também não teria cada cidadão o mesmo direito de receber grátis os serviços de educação e
saúde, independentemente de suas ideias políticas ou religiosas.
Desde aquela jornada dramática em que foram enterrados os que tombaram no arteiro ataque
de 15 de abril contra vários aeroportos, os cubanos fortaleceram suas convicções, sua
confiança no futuro, e sua decisão de trabalhar para vencer as dificuldades.
Esse espírito se reflete no 7o Congresso do Partido Comunista, cujos delegados vão debater
temas essenciais para o presente e o futuro, porquanto Cuba está mudando para melhor, mas
sem apagar as essências do projeto social em vigor.
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