Фидел Кастро: Народи Латинске Америке имају право да сами бирају своје лидере
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ХАВАНА – Бивши кубански лидер Фидел Кастро је упозорио да ће Латинску Америку
захватити талас војних пучева, уколико председник Хондураса Мануел Зелаја не буде
враћен на положај после пуча 28. јуна.

У колумни објављеној јуче на сајту кубанске владе, Кастро пише да би војни лидери у
земљама Латинске Америке, који су обучени у САД, могли да буду подстакнути да се
дигну на оружје против влада својих држава, у зависности од исхода кризе у Хондурасу.

„Уколико председник Мануел Зелаја не буде враћен на положај, талас пучева прети да
збрише многе латиноамеричке владе, или ће оне бити остављене на милост војника
екстремне деснице, подучених безбедносној доктрини у Америчкој школи”, навео је
Кастро.

Бивши кубански лидер мислио је на „Институт за безбедносну сарадњу западне
хемисфере” који је 2001. године променио назив у Америчку школу (СОА), где је хиљаде
латинамеричких војника и официра обучавано од почетка „хладног рата”, навео је
Ројтерс.

Према Кастровим речима Хондурас су „окупирале оружане снаге Сједињених Држава”,
због војне базе САД која се у тој држави налази годинама, а која је имала улогу у борби
против левичарских побуњеника осамдестих година прошлог века.

Зелаја, пише Кастро, инсистира да се врати на власт јер сматра да је угрожено „право
народа Латинске Америке да сами бирају своје лидере”.

Вршилац дужности председника Хондураса Роберто Мичелети изјавио је да ће се
Зелаја, уколико се врати у земљу, суочити са правдом и истакао да је свргнути
председник прекршио устав покушајем да продужи себи мандат.

Представници Зелаје и Мичелетија почели су ове седмице у Костарики разговоре о
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проналажењу решења за кризу насталу после војног пуча у Хондурасу.

Војска Хондураса ухапсила је и протерала у Костарику уставног председника те
централноамеричке земље Зелају, јер је намеравао да распише референдум о уставним
променама како би остао на власти и после истека мандата.

(Танјуг)
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