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Homoine: o maior mascacre da Renamo
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massacrede Homoinecometi1O
l-J ds pelos bandos da Renamo na
rnadrugradade 18 de Julho último
entrará na história de Moçámbique
como uma das maiores chacinasde
sempre, emparceirandocom o ocorrido em Wiriamu, na região do Tete,
quando o exércitocolonial português
assassinou500 pessoase com os 600
mortos de Vanduzi,na regiãode Manica, causadospor tropas rodesianas
d e lan S m it h.
Pelo menos 424 pessoas foram
chacinadaspelos terroristasem Homoine, povoação localizadaa 60km
r:iacidade costeira de Inhambane e
que dista 400km de Maputo. Foi o
maior massacreda Renamo, na já
longa história sangrentadessaorganizaçãocriada pelos racistasrodesianos e que, após a independênciado
Zimbábue, é dirigida, armada e financiada pelo regime do apartheid
contra Moçambique.
E m c om unic ad od i ri g i d o à c o m u nidade internacional,dias depois do
massacre,o governo moçambicano
. revelou que os bandos da Renamo
raptaram dezenas de pessoas que
foram assassinandona retirada,encontrando-se entre as vítimas numerosascrianças,mulheresgrávidas
e velhos. Todos os doentesinternados no hospital dessa povoação de
cinco mil habitantesforam mortos
com arma branca.
Segundo testemunhosrecolhidos
pelo correspondente da agência de
notíciasportuguesa"Lusa", Augusto
de Carvafho,o fotógrafo da AIM (Agência de Informaçãode Moçambiq u e) , S ér gioS ant i ma n o- o p ri me i ro
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jornalista a chegar ao local após a
tragédia - disse que "os bandidos
mataram no hospital,pelo menos,80
pessoas,a maioria mulherese crianças de colo". "Disseram-me- acrescentou Santimano-'qre, depois do
massacre, fora do hospital, estava
uma mulher morta e uma criança,de
leite, tentando mamar nos seios da
mã 9 " .
O engenheiro agrónomo norteamericanoMark van Koevering,que
trabalha num projeto de produçãode
sementes em Homoine, presenciou
parte do ataqueda Renamoaté conseguir esconder-secom outras pessoasnuma dependênciado hotel onde residia.
Paraessatestemunhaocular,citada pelo jornalistada "Lusa", os terro ri s ta sdi spunhamde equi pamentos
novos, o que vem ao encontro das
recentesdenúnciasdo governo moç a m b i cano,segundoas quai sos pára-quedas de carga capturadossem a n a santesna provínci ade Inhambane,serviram para lançamentosde
material de guerra enviado à Renamo pelos sul-afrícanos.As autoridad e s d e Maputotambém ti nham assi nalado infiltraçôesmaciçasde bandos da Renamovindos do paÍs vizin h o e que penetraramem Moçambi que atravésda provÍnciade Gaza,reg i ã o q u e separao terri tóri osul -afri c a n od a provÍnci ade Inhambane.
Outras testemunhasdo massacre,
e n tre a s quai s um comerci anteportu g u ê s,doi s engenhei rosi tal i anose
membros das forças de segurança
m o ç a mbi canas(que travaram um
c o m b a tede dez horascom a R enamo'

até esgotaramas municões),relataram
outros episódios do trágico acontecimento. Um milicianoque participava
numa cerimóniafúnebre quando surgiram os atacantescontou. "Mandaram
sairtodas as pessoase fuzilaram-nas".
Todos são unânimesem salientarque
"os bandidosnão vieramparaconquistar posiçõesmas para semearo terror,
rnatandotodos que lhes apareciampela
frente: homens, velhos, mulheres e
criancas".
Entre as manifestações
de repulsa
pelo massacrede Homoine provenientesde várias capitais,uma fonte
do governo moçambicanorelatouao
correspondenteda ;'Lusa" a condenação que teria sido expressa ao
porta-voz da Renamo em Washington por um funcionáriodo Departamento de Estado norte-americano.
Apesar da Renamo não ser oficialmente reconhecidapela administração Reagan,esta mantém contatos
permanentes com a organização
terrorista, classificadapelo senador
Jesse Hefms (membro do lobby da
R enamo nos E stados Unidosl de
"movimento democrático que luta
para libertar o povo". Essescontatos
foram recentemente confirmados
pefo secretáriode Estado para Assuntos Africanos, Chester Crocker,
em entrevista direta à tefevisão portuguesa.
" P ara os sul -afri canosm
, at ar um
preto é o mesmo que matar um cão",
afi rmou o pri mei ro-mi n ist r o m oçambi canoMári o Machungodur ant e
o funeral das 424 vítimas de Homoine.
Por sua vez,o presidenteJoaquim
Chíssanodeclarouà imprensana sua
viagem para a reuniãode cúpulados
Paísesda Linha de Frente,em Lusaka, que Moçambiquetinha certezada
participação ativa de Pretória no
massacre.Refutando as afirmações
do ministro das RelaçõesExteriores
sul-africano,Roelof"Pik" Botha,que
negou qualquerenvolvimentodo seu
governo na operaçãoterrorista,Joaquim Chissanofoi categórico:"Nós
nâo pensatnos,sabemos quem o fez:
foram os sul-africanos".
Carlos Pinto Santos
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