
NOSSOS PAlsES AO ALVOS 
DA'-DESESTA ILIZACAO IMPERIALISTA 

No decorrer do Banquete de Estado que ofereceu na llOite de onlem, em honra do Presidente Denis Sassou Nguesso, 0 

Presidente do Parlido FRELIMO e Presidente da Republica Popular de Mocambique, Marechal Samora Moises MacheI, proferiu urn 
imporlante discurso no qual falou da amizade entre os dois Povos do nosso Pais e do Congo e fez uma breve, mas profunda abor
dagem da actual sifuaf;8.0 internacional, em particular no que se ref ere ao nosso Continente. 0 Presidente Samora Machel desfacou, 
na sua interven~8.o, a necessidade do refor~o das rela~6es de amizade e solidariedade que un em as dois paises. 

Passamos a iranscrever, na integra, 0 discurso do dirigente maximo da nossa Revolugao. ~/. 2,cf /G/CJ/ 
Sua Excelencla 

Presldente do Comne CentTal do Partido 
Congoles do Trabalho, 

Presldenta da RepUblica Popular do Congo, 

Camerada Denl. Sassou NgueHo: 

Senhora AntolneHa Sassou Nguesso; 

Cara Camarada; 

Senhores membros da Deleg~o do Par. 
tido Congoles do Trabalho e do Governo 
da Republica Popular do Congo; 

Mlnhas Senhoras, meus Senhores, 

earnared .. : 
~ com grande . Iegrla e profundo senti

m8.nto fraternal que recebemoa hole neata 
casa 0 Presidente Denla SasIOU Nguelso e a 
Importente deleg8{:io qua 0 ac:ompanha nesta 
sua prlmeira visita ao nOHO Pais. 

Em nome do Povo m~mbicano, do Pa,.. 
tido FREUMO e do Governo da RepUblica 
Popular de Mot;:amblque dizemos: bem-vln
dos. sintam-se bem, slnta"" • • entra amigo$ 
nesta Patrla libertada! 

Saudamos com calor e ~io·est. visita 
que vem reavivar 08 lacos historicos. a gran
de amizade e a 8dmlra()io mUtua que de 
hi! muito exlstem entre 0 Povo congolia e 
o Povo ~blcano. 

A VOI58 pres~ vern possJblfltar 0 con
vivio sempre estimulante entre comba'entes 
da Iiberdade engajados na mesrna frenle anti· 
colonlalista e anli'lmperlaHsla; pela constru
c;ao de uma sociedade nova, fundada nos 
principios do marxlsmcHeninlsmo: 

Seja.nos permltldo aaudar em sl. Cama
rada Denis Sassou Nguesso a flgura do dlri
gente esclaracido que, assumlndo com fir
men a dire~o do Estado congole. numa 
tase particular mente delicada, souba pre..,.. 
var • desenvolver It unidade necional em vol
ta do legado politico do grande revoluciona
rio que fc1i Marien N'Gouabi. 

A Dlr~ao do Partido FREUMO e dO 
Estado moc;amblcanG apreciam ahamente 0 
Inestlmavel trabaiho que 0 Presfdenta Denis 
Sa&aQII Nguesso tem reaUzado, a hente do 
Partido Congoles do Trabelho. no oombate 
e reacoio • sabotagem, na eatabillZlMjlo In· 
terna e consollda9io da orlentagio ravolu· 
cionarl. cia RepUblica Popular do Congo. 

Senhor Pre.ldente, 

Sao tambem famlliares iI RepUblica Popu' 
ler ,de Mot;ambique as act;6es de bloqueio 
economico. as tel).tatlvas de subversio Inte,.. 
na com aetos de desestabUiza()io social e 
subversio economics. 

o nosso Povo conhece na sua came e 
no seu nervo todo 0 conjunto da act;6es 
crimin05as que 0 imperlallsrno 1B/198 siste
maticamente contra lodes as nat;Oes que es
col hem ser livras a se batem pela verdadeira 
independincia. 

Sao enormes as dificuldades que enfran
tamO$, sob 0 duro fardo do subdesenvolvi
mento. 

Os vineulos de dependencia economica 
que herdamos do colonialismo fazem com 
que sobre nOs se repercuta de forma amptla
de a crise geral do c:apitaUsmo mundlat. 

Consclente da debi\.idade actuat dos nos· 
50s instrumentos de gestio econOmica 0 
Inlmlgo tenia fomentar nO plano intemo a 
crise dos abastecimentos. como forma de 
criar um estado geral da Ins8tisf~. 

A esta ac:f;80 estio associadas as provo
cac;Oes annadas. as viol~s repetldaa da 
fronteira terrestr. • do esp~o aereo e as 
agressOes mllitares &berta, 

A tudo temos respondido com a defesa 
Intransigenle da nossa independencla. in~e
gridade territorial e sobarania, com a reaflr
~ao irredutivel cia nossa o~ soclallsta 
e com a pratica do princlplo do Internacio
nalismo mUitante. 

A determina()io do nosso Povo e 0 muro 
int ransponivel onde todas 8$ 8CCjOes reaccio
narlas se vem esmagar. 

Para desespero do inimlgo, as conquls
tas populares e as vit6rias do nosso proces
ao revoluclonario ji garantam, nesle 6.. a!ll. 
versario da nOssa independencia, que em 
MOl;amblque 0 socialismo e Irreversivel. 

Na presente tase vive-se, em toc:lo 0 
nosso Pais a batalha economlca. Nas diver· 
sas frenles de produ()io lula .. e por superar 
as metas eslabelac:1das no Plano Estatal 
Central em curso, 

o principlo da economia planificada, que 
esta ja no seu terceiro exercicio anual, val 
conhecer dentro em breve um grande avan~o. 
com a aprov~o do Plano Prospectivo Indi
catlvo, que cobre loda a presente decada. 

Definlmos que 1986-1990 • a decade da 
vltoria sobre 0 sUbdesenvolvimento. E um 
objectivo que peRsemos estar perfeltamente 
ao nosso ah::ance. tendo em conta os vastos 
recursos naturais que possuimos, a clareza 
da linha politica do nosso Partido e 0 anlu
siasmo a determin8Ciao do nOlso Povo. A 
grande capacldade de coordenac;:ao que se 
desenvolveu na Africa Austral parliculalmen
te no seio dos Paises da linha da Frente, 
permitiu lan~ar na Conferencia de · Lusaka os 
fundamentos de uma cooperaQio I'ftglo"al 
exemplar. Coneebemos por Ilso 0 nosso de
senvolvimento, particularmente no sector 
ferro-portuario, como um factor dinamlzador 
do desenvolvimento econ6mico e consolide
pio da Independ@ncla nae/onal de cadit um 
dos palses da nossa zona. 

Estimedo Camaracta · Denis Saesou Nguesso. 

Caro Camarada: 

Contra estas nOSlCMl proJectoa de deten· 
volvlmento, contra este n08SO deseifl de 
construirmol em paz 0 proceeso e 0 bem· 

-estar dos nossos povos. 0 Imperialismo mul· 
tipliea a implanta~ao de bases miJitares no 
Oceano Indico. Trata-se de uma ame~a pel" 
manente . iI independ6ncia e 8 tranquilidade 
interne de todos os paises ribeirinhos_ em 
clara oposic;ao· so principlo de transformsr 0 
Oceano Indico numa Zona Desnuclearlzada 
e de Paz. 

A v~ao desestabilizadora e Intervencio
nista dessas baees mililares jli foi Sobeja· 
mente comprovada em varios incidenles e 
actuBt;Oes de tris'e memoria que of end em 
gravamente 0 concelto de soberania e dig"i. 
dade naciona!. 

e com "rotunda preocupat;io que vemos 
a Intima associa~o entre 0 refort;o da pre
sent;a mllJqr imperialista no indico e 0 
aumento cia agressividade do regime colo
nieHsta ~acista • minorlt6rfo de · Pret6T1a. 

ConstUuindo-se em autentlca central da 
lubverlio na .Africa Austral. 0 regime boer 
recruta. trelna, arma e lanQa contra os Palles 
da Linha. da Frente grupos mercenarios de 
5ubversao, sabotagem e crime. 

No seu proprio pais, 0 regime brutalize, 
oprime e massacra a vasta maioria da popu
I~o torneda estrsngeira na sua Pat ria por 
determinac;Ao absurda des leis racistas. 

Contra 0 Povo namibio, Pretoria Imp6e a 
continua~o de uma dominac;iio colonial que 
toda a Comunidade Internacional condena. 
~enunciamos as atitu~ dUbias quandu nao 
mesrno ctimplices do chamado Grupo de 
Contacto, que asslste com comp.sc4!nela as 
manobras dllatorias do Regime do Apar· 
theid. 

.'. 

A Republica Popular de M~mblque rea
firma e sua emizade fraternal e solidariedade 
mllitante com 0 Povo sul-africano, sob a 
direct;io do ANC e com 0 Povo namibio, 
sob • direc()io da SWAPO. 

Esta solidariedade militante e uma cons
tant. eta nona pofillca Internaclonalista. 
Ela eatenc:t.se a todos aqueles que em qual' 
quer ponto do nosso planeta lutem pete cau· 
sa da liberdade,.da Independencla, da demo 
cracla, da justiqa. do prcx.vesso e da paz. 

Hli poucos dlas, na Cimelra da OUA, a 
Unidade Africana saiu retonjada. Marrocos 
aceltou a reallz~o de um referendo no 
Sahara Ocldental. Isto signiflca que aceitou 
a existencia do Povo sahariano como uma 
entldade neclonal dlstlnta.· 

Esta acelta()io e, acima de tudo, uma vitO. 
ria da luta de libertaljio do Povo saharlano 
sob a dlrect;io da Frente POLISARIO. Vlt6rla 
qua resulta do sacrfficio e do '1anglJe ver· 
lido pelo Povo do Sahara. Vit6rla qUE: tem 
d. Ber consoli dada atraves da nossa vlgiUin' 
cia activa para que 0 referendo decorra de 
uma forma justa • democratica e correspon· 
da as legitim as aspiraC;Ges do Povo saha
rianO. 

Eltimado Presidente Denis Sassou Nq'Jesso, 

Caro Camarada: 

Conhecemos a IdenUdade de ponlos de 
vista exlstenta antre 0 Partido Cungoles do 
Trabalho e 0 Partido FRELIMO, enlre 0 Esta' 
do Congoles e 0 Estado MOCjambicano. 

Conhecemos a semelhant;a da actua4fiio 
do Inimigo de classe contra 0 Poder Popular 
Insdtuldo ne Republica Popular de> Cor.go e 
na RepOblica Popular de Moc;amblque. 

Estamos cooscientes de que na sua estra
tegla global 0 Imperiallsmo pretende errs· 
dlcar do continenre africa no todos oa focos 
de liberdade. para que prevalet;a a explora
~i.o capitalista sob 0 beneplacito de regimes 
fantoches ou neocolonizados. 

Nest. quadro, entre e Republica Popular 
do Congo e a Republica Popular de Mocam· 
bique, a coordenaC;80 permanente e a perio
dice troca de experU!nclas constltuem urn 
dever inadiavel. 

~ est. 0 alto significado que atrib'Jlmos 
a eata honrose vis ita. 

E • com tado 0 entuslasmo do raencontro 
de companhelros, amigos, Irmiios qua refte
ramoa 0 noslO deaeJo d. bou-vlndaa. 

A terminar pec;;o que fodos me acompa
nhem num brlnde: 

A cauda do Presidenta Denis Sassou 
Nguesso e sua esposa! 

A amizade antre 0 Povo congol6s • 0 
Povo m~ambicano l 

A vlt6rle ·dos povoa sobre 0 colonja:tsmo. 
o racismo. a apartheid! 

Ao triunfo do Socialismol 

A LUT A CONTINUAl 

Obrigadol 


