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Bomba assa$slna
Ruth Flrst

t  - . . :

{ A professora Buth
l. tual do ll,Iovimento de
;, Sul, taleceu no passedo

de um atentalo.

O Mensogens de reptdio f mols um crime do Aporrheid
rtg.: :''\:.i;':1

Buth First fgleceu cema das I

dor Africanrs (CE tt1 da Universideti.
Iltondlangn, n8 capital do pais, mgun{.o,
a <AIM> ::ii."Er

0 prof.essor moqambicano Aquino-dl,i
director .to CEA, a.Dra. Briggtt Oll,sltg.il
ciorralidade norte-americann .le pref
e Pallo' Jordan, iivestigadorb&i' e
se encontravam junto i Ruth'Fi{st;
€m, consegu6ncia de explo${c. ;;:,,.,.1*. ".lh.

,'i Entretanto, na tar,te de quirh,tul**,
ram a chegar ao ndsso Pa[g sg
de'reprfidio pelo bdrbaro aten
a do President: da Repriblica
Ramalho Eanes, dirigida ao PresiCentg,
chel, e a dos Grupc.s Anfi.Aparfn$d 3'
d:: Solidariedade .{a Holendla;* r "_i'-ffi.t'i}.

tros atentados, ult imamente corne-
tidos na regiSo e que se apurolr
serem da autoria dos servigos se-
cretos sul-afr icanos). '  Recorde-se
que o atentado contra Ruth First,
'classificada pela rddio RSA como
<<activa militante comunista contra
o regime sul'africano> segue-se ;
varios assassinatos de membros dr
ANC, no Zimbabwe, Lesotho, Sua-
zilAndia, ZAmbia e Inglaterra.

Entretanto a "AIM> apurou que
o envelope que continha o expLo'
sivo chegou ao Centro de Estudos

Africanos na semana passada. Un:a
fonte do CEA comentou a-proposi
to que este facto revela que a in'
teng6o dos assassinos era f.azer
coincidir o atentado com a Confe-
rdncia de Cidncias Sociais na se-
mana passada na Universidad-'
' :Eduardo Mondlane> e patrocinada
pela UNESCO. Participaram na
Confer€ncia conhecidos cientistas
sociais dos nove pafses membros da
SADCC, assim como convidados de
Africa, da Europa e dos Estados
Unidos da Am6rica, entre os quais

ACruAUDADE

sequ6nsi? d" uma violent..r exflosf,o qfiint

l11 T:'qlope, "9*:.escrittirio 
Bo 9e$ql

First, propnit
Libertaqilo

dia l?n, em

'ii:$#.{

Um outro professor do CEA,
Mark Wuyts, qu3 se encontrava
perto do escritorio, nao ficou ferido
mas entrou em estado de choque.

As autoridades mogambicanas
iniciaram imediatamente as investi-
gaq6es no local da explosdo, que
provocou avultados danos mate-
riais.

Ainda segundo a n AIM )) uma
fonte da S,eguranga n cgambicana
comentou o atentado que vit imou
Ruth First, dizendo: oO atentado
tem caracteristicas iddnticas a ou-
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vdrios . professores sul'africanos
exilados.

LUTADORA
CONTRA O APARTHEID

Ruth First nasceu na Africa do
Sul, sendo seus pais membros fun-
dadores do Part ido Comunista Sutr-
-Afr icano. A m6e, Ti l l ie First ,  a in-
da e viva e reside em Londres. Ca-
sada com Joe Slovo, outro conhecr-
do investigadcir e destacado mem-
bro do Part ido Comunista da Afr ica
do Sul  e do ANC, t inha trds f i lhos,
actualmente na Gr5-Bretanha e nos
Estados Unidos.

Estudou na Universidade de Wi ' r -
watersrand, em Joanesburgo, na
mesma 6poca em que por ld passou
aquele que mais tarde se tornaria no
pr imeiro Presidente da FRELIMO:
E d u a r  d o Chivambo Mondlane.
Militou nos seus tempos de estu'
dante na Juventude Comunista do
PC ate ao banimento deste regimc'
raeista de Pret6r ia,  em 1950.

Doutora etn Sociologia, no ini,: io
da sua vida laboral comeqaria, no
entanto, por dedicar-se ao jornalis-
mo e seria como jornalista que o
nome de Ruth First comeqaria por
ganhar notoriedade internacional,
devido bs revelagees que f.ez no
Jornal <Guardian>, denunciando o
<apartheid>. Este jornal viria a ser
encerrado em 1962, pelo apoio que
dava i  luta do ANC.

Banida pelo regime racista, pre-
sa e julgada pelos tribunais racis-
tas e por diversas vezes na clan-
destinidade, Ruth First residia des-
de 1978 em Maputo, exercendo as
funq6es de Directora de Investiga-
gao do CEA. Era um dos Vice-Pre'
sidentes do Tribunal Internacional
dos Povos.

REPUDIO INTERNACIONAL

O Primeiro Chefe de Estado a
manifestarse sobrs o atentado que
vi t imou Ruth First ,  fo i  o Presiden-
te Ce Portugal, General Ramalho
Eanes, qu'e na sua mensagem di-
rigida ao Presidente Samora Ma"
chel afirma: <Informado sobre o
atentado contra o Centro de Estu'
dos Africanos do Maputo, manifes-
to o tneu pesar e solidariedade a
Vossa Excel6ncia, e repudio vigoro-
samente a utilizaqSo de semelhan-
tes rndtodos>.

Por sua vez, os Grupos Anti'

6

-Apartheid e Movimentos de Soli-
dariedade da Holanda condenaram
(nos terrnos mais severos o assassi-
nato brutal> da professora Ruth
First .

Numa declarag6o emit ida quar '
ta-feira na Holanda, sete grupos
Ant i -Apartheid e Movimentos de
Sol idar iedade holandeses acusam o
regime do Apartheid na Afr ica do
Sul de recorrer a <m6todos cres-
centen.ente desesperados e cobar-
des pa:a s i lenciar os seus oposi-
tores >.

ULTIMO DE UMA SERIE
DE ASSASSINATOS

O assassinato de Ruth First foi
o ui t imo de uma ser ie de ataques
perpetrados pelo regime do Apar-
theid, contra os seus oponentes qu('
v ivem fora da Afr ica do Sul .  Ha
cerca de uma decada que agentes
sul-africanos t€m perseguido mem-
bros e l ideres do ANC no intenor
e no exterior do Pafs.

Em Agosto de 1981 , o Comite
Executivo Nacional do ANC de'
nunciou ((a estratdgia do regime
criminoso do <apartheid> para des-
truir polit icamente o ANC), eli-
fninando fisicamente os seus mili-
tantes e lfderes, dentro e fora> da
o?:': 

l;t*, 
" 

representante do
ANC na Suazildndia, fa(ou do "cli-
ma de terror resul tante dos <raids>
ef'ectuados pela Africa do Sul fora
das suas fronteiras, incluindo em-

boscadas nocturnas, explos6es mis-
teriosas, assassinatos e raptos de
refugi6dos>.

A cronologia dos assassinatos ot3
atentados contra membros do ANC
d e s d e l 9 T 4 i a s e g u i n t e :

I de Fevereiro de l9?4: Abraham
Tiro,  ant igo secretar io permanente
da AssociaqSo dos Estudantes SUI-
-Afr icanos (SASO), fo i  assassinado
por uma explosSo de encomenda-
-bomba no seu apartamento locali '
zado nos subrirbios de Gaberone,
Botswana.

12 de Fevereiro de 1974:. John
Dube, v ice-representante do ANC
em Lusaka, Zamb\a, teve morte

'  instantdnea quando uma armadi lha
explosiva lhe foi endereqada, a
qual aparentava ser um livro
Tres outras pessoas ficaram feridas.

23 de Janeiro de 1978: Ablom
Duma, membro da direcaao do
ANC, ficou gravemente ferido Por
uma explosdo num posto de cor-
reios em Manzini ,  Suazi lAndia.  Seu
braEo direito foi inuti l izado. Esta
era a segunda tentativa para matar
Ablom Duma. Em 1977 enviaram-
-lhe uma encomenda que desper-
tou suspeitas: a policia acabou por'
descobrir que ela continha explo-
sivos.

23 de Feverciro de 1978: John
Majola e Wi l l ie Nyoni ,  dois mem-
bros do ANC, entraram numa em-
boscada quando conduziam um ca-
m i S o  n a  S u a z i l d n d i a ,  p e r t o  d a
f ron te i ra  com Mogambique.  De
acordo com Majola, oito brancos
abriram fogo sobre a viatura. Ma-

ie Buth Flrst. no Centno
ep6s e etplosiio

de Estudos Afrlcanos,

TEMPO - 2218/82

Estado em oue flcou o e*rlt6rlo



I

A vlolOncia da explosio que nratou Ruth
First, quebrou vidros do escrlt6rio e ar-
rancou unra armegio de ferro no exterlor

do edificio

jo la conseguiu escapar mas Nyoni
nunca vol tou a ser v isto,  e presu-
me-se que tenha sido raptado ou
assassinado.

6 de Julho dc l9?9: urna enco-
menda armadi lhada enviada a re-
sid€ncia de Phl l is  Naidoo no exi-
l io em Maseru, Lesotho, explodiu
e decepou a mAo direita do pai de
John Osmers,  um prclado angl i -
cano de nacionai idade nc.ozclande-
za. Naidoo e t rds outros refugiados
sul-afr icanos f icaram fer idos na
cxplosSo.

4  de  Junho de  I9B0:  Duas casas
ocupadas pul '  refr-rgiados ( 'm Man-
z in i ,  Suaz i ldnd ia ,  fo ram demol idas
por r ' -11 explos5o. O membro do
ANC, f 'atr ick Makatr  fo i  assassi-
nado, assim con-ro Llma cr ianqa
suaz i  de  se te  anos .  C inco  ou t ras
pessoas f icaram fer idas,  uma das
quais,  gravemente.

1 l  de  Junho de  l9B0:  Uma bom-
ba foi  colocada no carro do mem-
bro do ANC Thembi Hani .  O carro
f icou destruido, e a residencia.  de
Hani sofreu grandes danos na ex-
plosSo. Um dir igente de Lrm pe-
queno grupo da oposigio,  o Part ido
Democrdt ico Unido, fo i  acusado do
cr ime. No tr ibunal  e le confessou
que t inha sido enviado pela po-

l ic ia de seguranga da Afr ica do
Sul com ordens para assassinar
Han i ,

30 de Janeir 'c  de l98l :  Um co-
m a n d o  s u l - a f r i c a n o  a t a c o u  t r e s
casas na Matola,  Moqambique, e
assassinou 12 membros do ANC:
- Wi l l iam Khanyi le,  Motso IVIok-
gabr-rdi ,  Mduduzi  Guma, Kr ishna
Rabi l la l ,  Siz inzo Sikweyiya,  Beki
Magu'bane, Thabani  Burulani ,  Lan-
celot  Hadede, Daniel  Molebatsi ,
Stephen Ngcobo, Nelson Manakaza
e Neison Ndunamvula.  Uma cr ian-
qa de 13 anos de idade veio a fa-
lecer mais tarde no hospi ta l .  Tr6s
outros membros do ANC foranr
raptados pelos atacantes.

3 l  de  Ju lho  de  1981:  Joe Gqab i ,
chefe da representaqSo do ANC no
Zimbabwe, fo i  assassinado a t i ro
qr-rando conduzia a sua viatura em
Harare.  Pr6ximo do loeal  do cr i -
me foram encontradas muniEdes
para uma arma de nove mi i ime-
tros.  Tinha havido, in ic ia lmente,
um atentado b v ida ds Joe Gqabi
em 22 de Fevereiro de 1981: fo-
ram descobertos na sua viatura um
explosivo de sete quilogramas.

14 de Marqo de l9B2: O escr i t6-
r io do ANC em Londres foi  des-
truido por uma explos5o de bomba
que tornou os ediffcios vizinhos,
igualmente ina'bitdveis. Normal-
mente um membro do ANC devia-
-se encontrar a t rabalhar na al tura:

mas. fe l izmente ningudm Ja estava
no momento da explosSo.

15 de Junho de 1982: O vice-
-representante do AI{C na Suazi
landia,  Petrus Nzima e sua esposa

Jabu, foram assassinados quando

explodiu uma viatura armadi lhada

sm Manzini .  A bomba foi ,  aparen-

temente accionada pela chave de

igniqSo.
l7 de Agosto de 1982: Lider aca-

demico sul-africano e membro do

ANC, Ruth First ,  6 assassinada Por
uma carta-bomba no seu gabittete

do Centro de Estudos Africanos da

Universidade <Eduardo Mondlaneu,

D
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TERIDOS REGUPERAM
Os tr€s feridos no atentado bombista que vit imou Ruth First

encontravam'se, na passada quarta.feira, a recuper,' lr das les6es
sofridas, segundo informaqf,o do corpo mddico do Hospital Cen.
tral  de Maputo.

O Professor Aquino de Braganqa, direct:rr do CEA, a Profes.
sora l lr igett O'Lauglin e Pallo Jordan, srfreram lesdes no rosto
e continuavam a receber tratamento e assist€ncia mddica, segundo
informava o jornal .<Noticias)), na sua ediqio de quinta-feira.

Entretanto, o Professor Aquino de Braganqa classific:u de
<<actJ de terrorismo> o atentado que vitimeu Ruth First, decla-
rando i <AIM>r que <<n6o d com o terrorism'a eus o Governo sul.
.africano vai acabar cJm a oposigio a'J apartheid>r.

Aquinc de Braganga afirmou ainda que os <intelectuais desta
zon? devem preocupar.se cD{n o qu€ aconteceu a Ruth First> e
eus <(tem de haver um extenso debate entre r.6s. TemJs que dis-
cutir como sair desta situaqio. Temos de eniontrar i-r;na n:aneira
de acabarmos com estes crimes>r.

Entre as declaraqdes de repridio ao atentadr, de referir a feita
pela Organizaqdo da Unidade Africana (OUA). Num comunicado
emitido em Adis.Abeb.e, o atentado que vitimou Ruth First d
qualif icedo.camo <um aclo criminoso e cobardeD.

Membros do Bureau Politico do Parti,lo Frelimo e do Go-
vernJ da RPM deslocaram-se ao Hospital Central de Maputo ondc
visitaram os tr6s feridos internados.
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em Maputo.


