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Factos, depoimentos e informae6es v6rias pdem ern causa o cumprimento
'r igoroso do Acordo de lr ikomati por parte da Afr lca do Sul. Mais do que isso:
comeQam a por em causa a sinceridade e a seriedadl com que os sul-afr icanos
assinaram um Acordo de N5o-AgressSo com o noseo Pais.

Constantino Reis era alguem ,..bem colocado' nos bandidos. Ele perma'
neceu ternpo:considerdvel em centros de trelns e conviveu com cabeci lhas do
bandit ismo na Afr ica do Sul. Conhece os mecanismos cln l iAaqSo com a afr ica
do Sul, esteve em contacto com e6ses mesmo rnecanismos att i  quase cinco
nreses depois de ter sido assinado o Acordo de Nkomati.  Reis 6 categorico
nas suau afirmag6es: a Afr ica do Sul continuou a apoiar os bandidos depois
cl;  Nkomati.

O jovern moQambicano cito alguns caso6: um clescarregarnento de granrJes
quantidades de material foi feito na costa de Sofala, em f ins de Marco. Por
ouiro lado, as transmissdes por rddio prosseguiram sern qualquer alteracio.
Reduziu-se ap€na6 o n[mero de operadores ei l t  PietersFrurg. Mensagens dir i-
gidas aos bandidos, operando clentro do terr i t6r io moQambicano, continuavam
a ser enviadas de terr i t6r io sul-afr icano.

As deciaraq6es de Constantino Reis ndo sdo unieas. Outros bandiclos captu-
raclos ou que se ehtregaram bs autoridadee moeambioanas disseram o mesmo:
a RAS co,nt inua a sustentar as acgdes de terrorismo em fuloQambique. Simif,o
Fernanclo,, capturado em f ins de Outubro na provincia de lnharr:bane, declarou
que (tr€s boers" t inham sido largados de pira-quedas numa base do distr i to
de Homoine. Diverso material chegava a e6sa base lanqado de uma avioneta.
Eie pr6prio part icipara no carregamento de diverso material que assim chegava.

Outros depoimentos confirrnam a largada em pera-auedas de material
bel ico em Morrum,bene, na provirrcia de Inhambane, em Hondo, provlncia ce
Manica, na Gorongosa. e outros pontos.

MAIS DO QUE SUSPEITAS

Dif iceis de entender s6o tambrim as acqOes de sabotagenr prat icadas
junto h fronteira. A forma especial izada como edo real izadas, o nraterial sofis '
t icaao que € nelas ut i l izado, a sua proximidade da lronteira s6o revela,Ccras
da sua origem. Somam-se int imeros depoimentos cla populag&o ,fronteir iqa, af ir-
mando que os autores das sabotagens se inf i l t raram no terr i t6r io sul-afr icano.

A ag€ncia portuguesa ANOP, num despacho datado de f ine de Dezam,bro,
adianta a informagfio de a RAS estar a inf i l t rar mais bancj ldos em Mogarnbique.
sobretudo na provfncia do,Maputo. ' .Na em:boScada .cr!rninosa, feita a 14 cle
D_esembro, na estrada da Namaacha, foiam recolhidos,depoimentos da popula-
Qio da 6rea afirmQndo queios_ bandidos tinham .vi.ndo de' Kangwane, zona quo
a RAS pretendeu.entregar b.Suazi. l6ndia.. . ,  ;  ,

6rgqqs da, lmprensa internacional t6m refq.rido I afgumentos € provas de
que a RAS prossegde o apoio aos bandidos, violarfdo"6 que foir;acordadO,gm
N.komati.  'O.corrBsponcJenie da aEdncia,r iort 'e-ppqrJQana. UPi- punl icou urna noti .
cla, relei lndo uma fonte mil i tar ,portqguesa, reveiando qrje, pelo meltos em
mal6ria de comunigagO€s,,persidt ia o-,apgio sul-a.fr ioanO"a[od ivrarqo de g4.
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lgualmente meios diplomdticos t6m manifestaelo expl ici tamente h p,reocupag6o
d'r constaiaren'!  que apenas a RPM cumpre de ic,rnra visivei o Acordo.

A medida que as acusaq6es foram ganhando ci i i r . lenedo ptibl ica, o Gcil ,erno
sul-afr icano foi obrigado a repetir declaraqbes de intenq6o. F6-lo Pieter lV.
Botha em 28 de fulaio do ano passado, resl;ondendo irqui lo que ele apel idou
que <preocupaqSes publicas". Na real idade, Batha 'respondia a art igos r- lo
<lenrincia surgidos na propria lmprensa sul-afr icana. Flais tarde, a declaraqfio
cie Fretoria repde ae intenq6es e as promessas. Hd dias, o discurso volta a
repetir 'se. A RAS havia apostado na conquista de um espaQo de credibi l idads
in iernac ional .

Era prec iso,  pe lo  menos,  nrost rar  a  sua d ispcs igdc ern cumpr i r  e  fazer
curnprir um A.cordo que poderia servir de trainpol irn para uir maior reconhecl-
menlo in ternac ional  do rng ime.

ln ternamente,  o  reg ime dev ia ,  no en ianto,  cbedecer  a  um d i f ic i l  equ i l ib r io ,
satiefazend.: pressdes dos ernpresArios inleressados f luma melhcir la da vizr-
r:hanqa e dos "uitras" que estiveram na origern ca criagdo do bandit ismo. 36o
estes u l t imos,  na op in iSc de observadores in ternac ionais ,  que sugerem ao€
cent ros de dec is6o qLre e  um erro  apressar  a  c j issc lug6o de ut i la  armr do
pressdo sobre um regime que, ao i im e ao cabo, ndo r 'eal izou nenhuma viragenr
na sua orientaqdo. E eer6o estes sectores que atrasam ou contrariam o cum,pn-
mento do Acordo.

Em qualquer  dos casos,  o  ndo cumpr imento e  a  cont inuaqf ,o  da v io l€nc ia
!:6e,m em causa vidas de centenas de moeambicanos. Este facto nf io d toleri i .
vel 'nem autoriza compassos Ce espera. Ji i  ndo s6o apenas os al iados naiura*
de Mogantbique que exigenr da F|AS sinais rnais evidentes da sua hca-t,c;ni-; . , : i* .
SdO os propr ios  a l iados natura is  de Pretor ia .  SSo.pcr  exemplc .  de lega ' ;6co d, l
congress is tas nor te-amer icanos que v is i tarn  o  nosso pa is .

ACQAO M|L|TAR E DECTSIVA

E hAbito o nosso Pais peutar as 6uas reecebes da forma realtsta, nra.du: ' : l
e serena. Os ntoQambicanos sabem que o f im do trandit ismo depende, anles c1g
mais, da sua propria acelo no terreno. Tudo cluanto se obtiver a n1es.: das
conversaqdes 6 resultado do avanQo da luta no terreno.. A resposia rni l i tar acs

"''T'01?!331i'o3"rll1frll"l,f;13"'ifYio,.* o*,u este racto. E resposra rnir*ar I
n5o quer dizer apenas resposla das forgas rnilitares Quer dizer,' rnohilizaqau:
popui r i i  cont ra  o  bandi t ismo.  Mobi l rzaCdo que se a lcanea D36so a passo,  orge._
nizando" resolvendc problemas, dando resfosta e apoio b iniciat iva oe' b.-;e,

Todos os moqarnbicanos tOm r:ci io profundo 
'aos 

bandidos. Todcs t6n'r
conscidncia sobre a origem e o carActer dos bandidos. Todce sabem clue quats
sdo as suas tarefas e  obr igaQ6es.  Sahenr  que a v io l0nc ia  que os maia 'ccnt inua
a ser al imentada. do exterior, por aqueles qua ja antes a apoiavam. Espci.ain
que se_ cumpra integralments' o,Acordo para que $sque a fonte que n,Jt i .e os
bandidos' Mas est6o .prcnfos a responder, corn toda a deterrninar;Eo. ao des::-
f io de l iquidar o bandit ismc mesmo que a l lAS nAo se mos' ire disposia a iaz6,r
cunrpr i r  e  a  cunrpr i r  com a pa iavra dac la  em lv largg c ie  1g6f .
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