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O nogso Povo deseja a paz üias não t€me a gqerra. E nunca deixará de apoiar a luta
de libertação.do Povo irmão da África do Sul. Portanto a África do Sul que escolhao ee
quer a paz oü a gü€rra com o nosso País.
Este o conteúdo fundamental da advertência felta pelo Presidente do Pa*ido FR&
de Moçambique, Marechal Samora Moinós
LIMO e Prnesidente da República Popular
Machel, ao regime ilegal, minorirrf,riô, fasci rta e racista da África do Sul, guando falava
no gìadioeo comício gue teve lugar em Maputo. No mesmo encontro o dirigente m.ri.
ximo da Revolução Moçambicana exórtou lrda a população a redobrar. a vigilância e a
prepararee activamente para a guerrar pâfa a defesa da nogsa soberania e independên
cia, d.efesa da nossa República Popularo defe ra dae noeeâs conquistâs revolucionárias.
Publicamos a seguir o texto integral do discurso do Presidente Samora Machelo quo
foi frequentemente inteÌToÌnpido por aplausos vibrantes da multidão que participava no
comício.

Nos encontrámo-nosaqui na Pra' dos nossos heróis,são de novo amea- tes dos comandos racistas mortos.
lndependênciamuitas vezes e çadas g nosso Povo deve ter a Todos puderam v,er os actos cle selda
ça
vajaria dos, racistas, que cortaram
em momêntos diferentes. Encontrâ- radiografia de toda esta situação.
as
um
orelhasde dois militantesdo ANC.
30
de
Janeiro,
comandia
No
dia
primeira
no
pela
vez
mo-nos
O Governo sul-africano montou
25 de Junho de 1975,dia da Procla' do de soldados sul-aÍiicanosviolou
mação da República PoPularde Mo as nossas fronteiras, atacou o nosso uma operação de propagandadeôlaque havia realizadoum
çambique, dia de todo o Povo Mo País e semeou morte e destruição. rando
"râidp
contra
bases militares do ANC em
Povo
a
está
que
Neste
momento
o
nosso
Íesteiámos
em
data
çambicano,
Moçambique.Ao mesmo tempo, or.
vitória total e comPleta da Luta de de luto,
A Direcção do Partido e Estado, ganizou uma exposição de material
Libertação Nacional contra o colo.
face à acção criminosa do nosso ini- .de guêrrs que dizia ter capturado
niafismo português.
Encontrámo-nosaqui muitasvezes migo permanente, tomou imediata- na Matola. Os próprios iornalistas
para celebrarmosacontecimentosim' nrenteas medidasadequadas.Anali- descobriramque as armas apresenta:
portantes da noésa HistÓria,da His' sou e caracterizouos acontecimentos das tinham marcas do exército rodet6ria da Humanidade.Foi nesta praça do dia 30 de Janeiro,gs seus antece- siano de lan Smith, isto é, eram ar.
que festejámos a vitória heróica do déntes, os factos ocorridos posterior' mas trazidasdo Zimbabwe- não cto
Povo do Zimbabwe.Vivemosaqui mo- mente. Estamos aqui para transmitir Zimbabwe independente,mas da exmentos de elevado significado para as conclusões a que chegámos. O -Rodésia.
Nos dias segurntes,o exercrtosüla vida do Povo Moçambicano:Aqui nosso Povo é chamado a ParticiPar
.africanoiniciou uma grande concenÍestejámos o 1.o de Maio, Dia dos na discussãoe na busca de soluções
Trabalhadoresde todo o Mundo. Foi correctas para tazer Íace à situação. tração de tropas nas fronlerras,nas
zonas de RessanoGarcia em .trrec.
Moçambicanas
aqui que tomámosa histÓricadecisão MoÇambicanos,
Como imediatamenteinÍormámos ção à MoambAe outras regiões.Rea;
de declarar guerra ao inimigo interno
e virar o cano das nossas armas Para à Nação, na madrugadado dia 30 de lizou violaÇõesconstantêscto n()sso.
dentra Foi aqui que, por diversasve' Janeiro, um grupo de comandos do espaço aéreo. No dia 7 de Fevereiro
zes, analisámosa situação do nosso exército do regime minoritário sul' mandou retirar tocto o pessoal sulPaís, auscultámosos sentimentosdo .africano,invadiu o nosso território. .africanoguê se encontraem Mocam.
nosso Povo, definimos as tarefas do Atacou três residências na Matola' bique a trabalhar nos portos, na alpresente e persPectivámosem con- Assassinou,destruiue praticoua bar Íândega, nas agências transitárias,
junto o futuro, aqui transmitimosde' b a r i d a d ee a d e s u m a n i d a d eN. o m e s ' nos caminhos de ferro e outros luga.
cisõesfundamentaisdo nosso Partido ào dia o nosso Governoconduziuao res ligados com a África do Sul.
E nós perguntamos:retira o pesFRELIMOe dos órgãos suPerioresdo local o Corpo Diplomátieoacreditado
no nosso País para verificar a bar' soaf para quê? Responderemosmais
nosso Estado, Estado socialista.
Hoie estamos aqui de novo reuni- baridade da agressão contra os reÍu' tarde. Estas medidas indicam que a
África do Sul está a aumentaÍâ êscâ.
dos porque a nossa Pátria, Pátria giados indefesosdo ANC.
lada
de agressõese provocações mique
puderam
socialista, Pâtria dos Heróis, Pátria
ataque
ver
o
Todos
dos combatentes incansáveis, foi foi rea!izadoc.ontraresidênciascivis, l i t a r e s . c o n t r ao n o s s o P a í s : e q u e f
desencadeara guerra.
agredida. A nossa soberania e inte- que
as casas atacadasnão eram ba'
Informámosa Comunidade Intergridade territorial foram violadas. A
nossa liberdadee independência,ali- ses militares.Todos puderam ver as nacional da grave ameaça ;que os
cerçadas no sangue e no sacrifício marcas nazis e Íascistasdos capace'
D
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actos da ÁÍrica do Sul representam. exercício dos Países Não-Alinhados Ministro dos Negócios.Estrangeiros
Informámos os Paises da Linha da e Chefe de Estado da República de da República Socialista da ChecosFrente, informámosa Organizaçãode Cuba, Fidel Castro; do Secretário lováquia; do Partido Socialista do
Unidade Africana atrâvés do Presi- -Geral do Partido ComunistaBúfgarc Chile; do Ministériodos NegóciosEsdente Siàka Stevens, Presidente em e Presidentedo Conselho de Estado trangeiros da República Portuguesa;
exercício da Ol.rA, e do Secretário- da. República Popular da Bulgária, do Ministro das Relações Exteriores
-Geral da OUA, Eden Kodjo, informá- Todor Jivkov; do Presidente do Par
da Repúbfica Federal Alemã; da Femos a Organização das Nações Uni- tido da Frente Nacional da Argélia deração Democrática Internacional
das através do Secretário-GeralKurt e Presidenteda República ArqeÍina das Mulheres;da Associacão PrpfisWaldheim, informámosos cinco paí- Democrática Popular, Chadli Benje- sional e CentrosSociais de S. Pauto,
ses membros permanentes do Con- did: dc Presidentedo MovimentoPo. Brasil; do ConselhoNacional da Paz
selho de Segurança,informámosto- pular da Revoluçáoe Presidenteda d a R e p ú b l i c a P o p u l a r d a H u n g r i a ;
dos os países com quem Moçambi- República do Zaire, Mobutu Sese do Comité Húngarode Solidariedade;
gue mantém relaçÕes diplomáticas.Seko; do Secretário-Geralda Orga. da RenriblicaÁrabe do Egipto;do SeInformámos o Presidente da Comis- nizaçâo das NaÇões Unidas, Kurl cretariado Nacional da ConfederaÇão
são fnternacional de Inquérito aos Waldheim;do Presidenteem exerci. Geral dos TrabalhadoresPortugueses
Crimes do Apartheid e inÍormámos cio da OrganizaÇãode Unidade Afri ( l n t e r s i n d i c a l N a c i o n a l ) ; d a U n i ã o
também o Presidente em exercício cana e Presidente da Serra Leoa, Nacional dos Estudantes do Brasil;
do Movimento dos Não-Alinhados.Siaka Stevens; do Secretário-Geralda AssociaÇãoBrasileira de SolidaIniciámos uma rigorosa investiga- da Organizaçáode Unidade AÍricana, riedade com o Povo de Moçambique;
ção para sabermos como Íoi a ope- Eden Kodio; da Conferênciados Mi- de Cooperantes Holandeses em Moração e porque Íoi possíveltal opera- nistros cíos Necióeins Estranoeiros çambíque;do Presidentedo Conselho
ção, porque conseguiram sair. Era dos PaÍses Não-Alinhadosdo Partido Mundial da Paz: da Comissão Connecessário conhecer todas as impli- C o m u n i s t aP o r t u g u ê s ;d a R e p ú b l r c asuftiva Africana da OrganizaÇão Incações e apurar as responsabili- lslâmíca do Paqutstão; do Ministé ternacional do Trabalho; do Ministédades.
rio dos NegóciosEstranqeirosda Re. rio dos Neoócios Estrangeiros do
O bárbaro ataque perpetrado pelo pública DemocráticaAlemã: do Pre- Reino da Suécia; do Secretariado do
regime minoritário sul-africano de- sidenteda.Comissãolnternacionalde Movimento Pan-Africanodq Juventusencadeou um amplo e espontâneo fnquérito aos Crimes do Apartheid de; da Conferência do Parlamento
movimento de sofidariedadepor par. do Ministério
dos Negócios Estran- da Europa Ocidental; do Secretário
'da
Repúbtica de Cuba; dos Executivo do Movimento de Solidate da comunidade internaçionaÍpara geiros
com a República PopulaÍ de Moçam. Grupos África da Suécia: da União riedade Anti-Apartheid; do Comité
bique. Partidos e Governos, organi- Nacional dos Estudantes lraquianos; de Solidariedadeda República Dezações progressitas, associações, do Ministro das Relações Exteriores mocrática AIemã; do órgâo oficial do
personalidades de todo o mundo, da República Federativa do Brasil: Partido Comunista Romeno; de Coopronunciaram-secondenando vigoro- do Governo da União Indiana:do Co- perantes Suecos em Moçambique;
samente esta agressão brutal e ma- mité Especial Anti-Apartheid da Or- do Secretário-Geraldo Comité de Sonifestando o'seu apoio à República ganização das Nações Unidas; do l lidariedade para com os Povos de
Popular de Moçambique.
Recebemosmensagensque foram
publicadas e deçlaraÇões do Presi'
dente da ZANU-FientePatriótica, Pri'
meiro-Ministroda República do Zim'
babwe, Robert Mugabe; do Presiden'
te do Chama Cha Mapinduzi e Pre'
sidente tla República Unida da Tan'
.zania, Julius Nyerere; do Presidente
da UNIP e Presidenteôa República
da Zàmbia, Kenneth Kaunda; do Pre'
sidente do MPlA-Partido do Trabalho
e Presidênte da República Popular
de Angola,José Eduardodos Santos:
do Presidentedo PAICV e Presiden'
te da Repúblicade Cabo Verde, Aristides Pereira; do Presidentedo Mo'
vimento de Libertaçãode S. Tomé e
P r í n c i p e e P r e s i d e n t e ' d aR e p ú b l i c a
Democráticade S. Tomé e Príncipe,
Manuel Pinto da Costa: do Primeiro'
-Ministro do Reino do Lesotho, Leabua Jonathan; de Sua Maiestade o
R e i S h o b u z a l l d a S u a z i l â n d i a ;d o
Presidente da República do Botswaresidências destrurdas pelo comando sur-aÍrtcano na agÌessao do
oâ, Quett Masire; do Presidenteem
de faneiro, na rona ,residencial da Matola
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Ásia e África; da Juventude do MPLA; e Rodésiado Norte
a apoiar o
Sob a influênciada Africado Sul,
da Comunidade Latino-Americanade traidor MoisésTshombé.Forampara o racismoassumiuem Moçambiqüe
Estudantes em Moçambique; da Co lá como voluntários,para assêgurarformas abertas quase institucionais.
munidade Europeia ( CEE) ; do Par- o poder tribal,regional,Íantoche,de O cofonialismoportuguêscopiou do
tido Comunista do Vietname e do MoiSésTshombé.Já em 1960,1961,racismo sul-aÍricanoo sistema do
Governo da República Socialista do de lá trouxeram orelhas para dar passe. Os pretos, aqui, depois das
Vietname.
como prendaàs suas mulheres.De t horasda noite não podiamcircular
Da África do Sul chegaram-nos lá trouxeramos dedos,de lá trouxe- na cidadeque tinhamconstruído.No
também expressões de solidariedade ram os lábiosgrossosdo negro para cinema, ngs hotéis, nos restaurande personalidadescomo o chefe Gat- as mulherespoderem avaliar como tes, nas casas,o povo moçambicano
sha Buthelezi e o Bispo Desmond são esseslábios.Trouxeramnarizes,so podia entrar para servir de moleTutu, e sabemos que hoje e amanhã para ver que o nariz do negro não é gue. É o que acontecena África do
as baionetas de novo estão nas mãos levantado.E trouxeramoutrascoisas Sul. Nos machimbombos
Íicávamos
dos racistas para impedir as mani- de imundícies.
Nãonos surprdende
a de pé, ou, quandomuito,permitiam
Íestações nas grandes cidades da atitude dos sul-aÍricanoset rodesia-que nos sentássemos
no último banjunta- co. Haviadiscriminação,
África do Sul. Manifestações de in- nos. Foram os sul-africanos,
até nos eledignação, apoio e solidaríedadedo mentecom os rodesianos,
que mata- vadoresdos prédios.Os racistassulp o v o su l- africano, manifestações ram o Secretário-Geral
das Nações -africanosagiam aqui como se estipúblicas como a que teve lugar em Unidas,Dag Hamarskjold,
em 1961. vessemna sua própria câsâ.
Soweto aconteceram no dia seguinte São bandidose gangsters.
Muitossabem,na antigaAvenida
ao ataque.Amanhã é domingo e em
Estaatitudedos sul-aÍricanos
não da República,hoie 25 de Setembro,
toda a ÁÍrica do Sul realizam-seceri- se maniÍestasó depoisda indepen-andavamde Íato de banho.lam para
mónias populares em honra dos pa- dência de Moçambique.
Os sul-afri-os bazares,às casas mais luxuosas
triotas massacrados na Matola. Ren- canos foram aliadosdirectosdo co- como a John Orr's e EduardoSilva,
demos a nossa homenagem a este lonialismo português. O Governoentravamde Íato de banho, e isto
povo heróico e corajoso da África do ..boer, constituiua base segurada era normal para os portugueses.
Sul.
dominaçãocolonial portuguesaem
em cumpliA políciasul-aÍricana,
Para compreender bem este ata- Moçambique.
LourençoMarquesnão cidádecom a PIDEe com as autori'
que temos de recordar as acções da era LourençoMarquesera
vinha
"Delagoadades coloniaisportuguesas,
ÁÍrica do Sul em Moçambique. A Bay". Os colonosbrancosportugue-prenderpessoasa Moçambique.
agressividadedo regime minoritório ses imitaramos racistas sul-africa- Por issojá está habituada,
pensa
e racista da África do Sul em relação nos até na maneirade vestir,os cal- que ainda estamosno tempo colo'
a Moçambiquetem uma longa histó- çõesbrancose as meiasaltas.No pe- nial. Veio a Luta de LibertaçãoNaria. Primeiro, êffi 1960, os sul-aÍrlca- ríodocoloniala ÁÍricado Sul alimen-cional. A África
do Sul passou a
nos foram os primeiros a serem vo- tou, estimulou
e reÍorçouem Moçam-apoiar directamentea guerra colo'
luntários,juntamentecom os rodesia- biqueo racismo,
o,tribalismo,
a divi- nial. Vieramcombaterno nossoterrinos - nessa altura Rodésia do Snl são.
tório.

nDefenderemosa Pátria Socia,lista>,determinogãomanifestadapele populaçãodurante o Comício de l4 ds Fevereiro

PÁG. 4

BOLETIMDA CÉLULA-

Logo em 1965,soldados"boers,'
foram lutar em Gabo Delgadoe em
Niassa.Queriamparticiparna matança. Atacavam-nos,cegos Pela
ideologia da superioridaderacial.
Queriamcaçar-nos
Desprezavam-nos.
com asJnãos.Diziamque não é Preciso dispararpara o preto,o Pretoé
incapaz.Mas em vez de caçar,comeàs
çarama ser caçados.Matámo-los
dezenas.Caíramvítimasdo seu ra'
voltacismo.Fugiramem debandada,
ram para Pretória.
Ficarama ajudar os Portugueses
a planificara guerrano quartel-geneJá não queriamcom'
ral em Nampula.
bater.Deixaramisso para o exército
colonial português mas forneciam
apoio material.
Mandavámmédicos,Íorneciammedicamentospara os soldadosportu'
nos
gueses.Os aviõessul-africanos,
e ou'
anos70, lançavamdesfolhantes
tros produtosquímicos.Faziamexpe'
riênciasnas nossaszonas.O fascismo colaborava,o aPartheide o colo'
nialismo associavam'sede muitas
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maneiras.As mulheresracistassul- Zumbo,particularmenteem 1973,en- para onde foram? Correram para a
'aÍricanascolaboraramcom o Movi- contrarama resposta:Morte! Morte! ÁÍrica do Sul. Estou certo que estão
lá mais de quinhentos mil, cerca de
mentoNacionalFeminino,coordena-Morte!
vam a ajudaaossotdadosgue massa- E voltarampara a Rodésia.O Povo seiscentosmil portuguesesque abancravam o nosso Povo. MandavamMoçambicanocá está.Cá está e ès- donaram Angola, que abandonaram
Moçambique.Foram para lá mas só
roupas, tendas, viaturas,presentes,tará para sempre.
sobretudopara o Natal. Mandavam Esta atitude.dos sul-africanosde para servir de carne para as nossas
encontrarsempreagentesgue mor- armas. Como o "boer)' não quer morambulâncias.
(
Os racistassul-africanos
estavamrem por eles,iá é normal.Mais uma rer, utiliza estes.
Tem'valor para guando percÍeum
não queem Nampula.Ka,úlza
e os oficiaispor- vez os racistassul-africanos
parece que sâo S0 rands.
tuguesesiam a Pretória.Criaramem riam mofrer. Mandaramos outros dedo
morrerem seu lugar.A novafronteira Quando perde o resto, pelo menos
Pretóriaum comandouniÍicado.
Quandoa luta avançoupara.o da ÁÍricado Sul passoua ser o Lim- cem rands. E quando perde a vida,
Suf, os racistassul-africanos
estabe. popo. De novo Íracassaram.A Íron- quando perde a vida? O nariz,o olho,
leceramuma nova Íinhade fronteira.teira é Incomátiem RessanoGarcia, o braço, os dedos, a perna, o Íerimento no oorpo em qualquer sítio,
Era precisofazerdo Zambezea linha não"é Limpopo.
Nada conseguiu tazer parar a isso ainda tem preço, mas quando
de defesada África do Sul. Era prenossa marchavitoriosapara a inde- a cabeça é cortada quanto vale?
ciso contera futaali.
Quando Botha era ministro da pendência.Nenhumaestratégia,ne- Quando os colonos correram para a
deÍesa,a posição oficial do regime nhuma táctica, nenhumamanobra,África do Suf levaram os nossos carminoritárioera: a Íronteirada África nenhum exército.A vitória político-ros, os camiões, as máquinas,leva.
-militardo nosso Povosobre o colo- ram gado, mercadoriasde valor, para
do Sul passaagorano Zambeze.
Planearamcom os portuguesesnialismoportuguêsfoi um golpe de a África do Sul. Levaram aviões e
construir Cabora-Bassa.Planearamcisivo para as pretensõesda África barcos para a Alríca do Sul. Tudo
isso o regime sul-africanorecebeu,
com os portuguesesusar a afbufeirado Sul.
ïinham
custado divisas ,âo .nosso
de Cabora-Bassa
bomo uma barreira Faceà derrocadado colonialismo
produtos de trabalho do
País.
Eram
português,
para
racistas
sul-africanos
os
natural
impedir o avanço da
Luta Armadade LibertaçãoNacionalvoltarama mostrara sua verdadeiranosso povo mas os racistas Íicaram
parao sul do Zambeze.Quiseramuti- face de inimigos.O regime oboero com tudo, e com eles também.
Depois da nossa independência
lizar o valè Íértil do. Zambeze para agarrou-seà escóriacolonia}.Apoia
concentrarcolonose criar uma bar- Jorge Jardime outrosreaccionários.intensificou-sea luta de líbertaçãodo
reira humanahostil à liberdadee in- Acolhee.alimentamarginais,bandi- Zimbabwe. O apartheid era a base
dependênciado nossoPaís.Queriam dos, ladrões,drogados,desencadeiade apoio dos racistas rodesianos.Os
colocarum milhãode colonosbran- o golpe de 7 de Setembro,Apoia os racistas sul-africanosÍizeram da Rocos no Vale do Zambeze.Viriam to- traidores.Simangoe Joana Simeão désia a sua grande base operacional
dos eles de Portugal?A respostaestá iam à ÁÍrica do SuÍ receberordens, contra Moçambique. "Miragesrn Sulclara. Nós dissemosÍirmemente:ve- dinheiro e apoio dos seus patrões. africanos dos mais modernos bomnham,venham,que venham.VenhamOs PIDES,libertadosem 7 de Setem' bardearam Moçambique, destruíram
aumentaro afvo para as nossas ar- bro, Íoram mandadospara a África alvos económicos, assassinaram o
mas. Até os maus atiradoresterão do Sul em helicópteros.Os colonos nosso povo, massacraramos refugiaem debandada,Íugiram dos. Para combaterem contratavam
oportunidadede matar. Porgue as portug'teses,
nossasarmas estavamenÍerrujadas,para a África do Sul. Os comandos,mercenáriose fascistas de várias naprecisavamde carneparacomer.
os flechas, OPVs- provocadores,cionalidades:israelitas,ingleses,porDizemosa mesmacoisahoie:Que agentes,todos essesfugiramPara a trrgueses,italianos,americanose outros.\
yenham,que venham,que venham.ÁÍrica do Sul.
queriam
Os racistassul-africanos
O nosso povo não teve a oportuniA Áfricado Suf racistaÍicou a Págueriam
destruir-nos,
destruir
a nossa
dade de participarna luta,terá agora tria deles,acolheu-os,
de
recebeu-os
-queriam destruir
a
a ocasíãode pôr uma picaretana ca- braços abertos.A África do Suf Pôs independência,
beçado "boer". lmaginema picaretaos PIDESa trabalharcom a BOSS, nossa economia.Mas não queriam
na cabeÇado ..boerr. Uma enxada reactivouas Fuas redes de informa- morrer.
na cabeça do "boero.
O regime minoritáriosul-africano
dorese agentes.Algunsestãoem MoDesistiram;nessa altuÍa desisti- çambique a trab'alharpara o apart' organizouoperaçõesde reconheciram. Conseguiraminteressaro impe- heid. Estão agui connosco:gritam mento e infiltrou agentespara fornerialismo nos investimentosde Ca- connosco,Íingindoque estãoconnos' cer informaçõesàs tropas rodesia:
O obiectivoera obter um co quando,sós, trabalhamPara os nas,Íorneceumaterialde guerracom
bora-Bassa.
maiorapoio na guerrague Íaziamao racistas.Não têm vergonha.-Gente que os rbdesianosnos atacavam.O
nosso Povo. Fracassaram.
Quandoa sem escrúpulos,gente sem dilnida- -rirns do anartheid era o único suluta ultrapassouo ZambeZ€,se insta- de, sem orgulho,gente sem Perso' porte dos rodesianos.A comunidade
lou em Manica e em SoÍala,os ra- nalidade.Passamo tempo a vender- internacionaldecretousançõesconcistas aumentaramo seu apoio ao -se e agora iá não têm PreÇo,o Pre' tra a colóniabritânicada Rodésiado
exércltocofonial português.A ÁÍrica ço delesé passarà Írentedas nossas ìrrl O nosso oaís aplicou integralmente as sanções,suportámosPesa'
do Sul destacou um novo agente armes.
1os sacrifícios.A AÍricado Sul opôsoperacional.Desta vez os ÍodesiaQuando os colonos Po-rtugueses
nos, coitados, vieram. Ocuparam comeÇarama deixar o nosso País, :se a estassanções.A ÁÍrica do Sul
D
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Íorneciao oxigénioque permitiaao com a ÁÍricaindependente.
Não com
Nosúltimosdiasde Janeiro,numa
regime rebelde sobreviver.
Moçambiquemas sim com a AÍrica operaçãodas ForçasArmadasde MoA Áfricado Sul racistasoubesem- inteira,com todas as Íorçasprogres.çambique(FPLM),liquidámoscerca
pre assurnira sua naturezade covil sistas,com â zona libertadada Hu- de 70 elementos,capturámos28 ar:
ondese acolhemos bandidosda pior manidade,
pe
com todasas forçasdemo- mas individuais,
2 metralhadoras
espécie,os marginais,os assassinos,cráticas,com todos os paísesaman- sadas, 6 bazucase grande quantios ladrões,os violadoresde mulhe-tes da paz. São estes os actuais dadede munições.Elesacabavamde
penetrar no território nacional, Ílo
rês, os corruptos,os traÍicantesde inimigosda Africado Sul.
droga, os contrabandistas.
A AÍrica
É do seu territórioque o regime PaÍúri.
Esta acção do regimeminoritário
é parte integrantcde toda a dominação .,boero na África do Sul. Os
"boers" são como os sionistas
julgam-seum povo eleito de Deus.
Para eles ds negros têm natureza
sub-humana.
O fanatismoreligioso,a
violência,a brutalidade,o racismo,
são traços característicos
da menta
lidade retrógradados "boers". Não
vivem no nosso século, são primitivos.
O regimedo apartheide a expres--]
são desta maneirade ser e de pen-|
sar. Ele é minoritário,colonialista,
I
agressor.É um estadoisoladona coÉ um corpo
munidadeinternacional.
As próprias
estranhoà Humanidade.
potênciasdo Ocidentecondenamo
apartheid.Os seus únicog parceiros
são os fascistas,os sionistas,os fantoches.Apenasestes airoiama políA criação de bantustões como alternativa peÍa a crise do apartheid nãó está dissooiadada
tica de uma minoriade brancosque
Íracassadarnanobra de lan Smith de colocar pretor no lugar de mhistros brancos
oprime
e nega,quaisquer
direitosaos
Gontudo a rcalidade sobre os bantustões á outra ...
vinte\e três mífhões de negros.
O governoda AÍricado Sul insiste
do Sul racistasoubesempreassumirsul-aÍricanotem desencadeadoas
consideraro seu paÍs como um
em
a suanaturezade redutoondese aco. agressÕes,
é do seu territorioque o
país
só de brancos.Insisteem tornar
lhem os maioresinimigosda liber. regime racista sul-aÍricanotem de
estrangeirosna própria
os
negros
preparar
povos,
a contra-revolução,
dade,os maioresinimigosdos
O regique a África do Sul
terra.
f
mpede
onde se desenvolvem
e se acarinhamme racistada África do Sul aparece
paÍs
seja
um
de
todos os sul-aÍricaas ideiasmais retrógradas- esta é agora em conÍtontaçãodirectã con- pretos,brancos,mestiços,innos
a naturezado regimedo aparthetd.nosco.
Esta confrontaçãodirectanão co- dianos,chineses
É um erro, um erro grave pensar
A essênciacolonialistado poderp
que ele pode mudar.É um erro pen. mêçou no dia 30 de Janeiro.Já há
guandoI
dos
racistasdesmascara-se
sar que há racistasmaus e racistas muitotempoque a Áfricado Sul,pela
quando
divide
o
cria
os
bantustões,
que
própria
colonialistas
maus
sua
há
e
m$o,recruta,treina,equibons,
fantoches,
colonialistasbons, que há fascistaSpa, inÍiltra agèntes através da Íron- paíse cria independências
mause Íascistasbons,que há explo teira em Moçambique.
Estesagentesquandoocupae colonizaa Namíbia.
na
radores maus e exploradoresbons. recebemordens directas dos servi- Existemagora quatro bantustÕes
Quaisquerque sejamas suas mano. Çossecretosda ÁÍricado Sul.É numa África do Sul. Mas os quatrobantusbras, qualquerque seja a Íace que emissorada ÁÍrica do Sul que se tões na África do Sul não são mais
nem menosque quatrocasinosonde
apresentem,o apartheid,o colonia-produzagoraa "Voz da'Quizumbao,
descansama partir de sexta-Íeiraà
Íascismo,
a
são
é
em
o
exploraçãor
campos
treino
na
AÍrica
lismo,
de
da liberdadedos do Sul, como o de Palaborwa,que tardeaté ao Íim de tardede domingo.
inimigosdeclarados
povos, são inimigosirredutíveisda são treinadosos traidorese os agen- É lá onde não há racistas.Nos casiÊ. de aero- nospim, não há racistas.Quais são
Humanidade.Pela sua natureza,a tes da contra-revolLção.
África do Sul racista sempre lutou portosda África ds Sul que levantamos oútrossítios?Só nos casinos,nos
- aí não há racismo.Po[
os aviõese helicópterosqge violam prostíbulos
contra a libertaçãoda Africa.
isso
desde
o Íim da tarde de sextaO regime sul-aÍricanoé forçado,o nosso espaçoaéreo e que apoiam
como agressor'nosso
agora a comportar-se
os gruposde bandidosinÍiltradosno -feiraaté ao Íim da tar.dedo domingo,
País,e que realizamacçõesde nestaszonasnão há racismo,só nesdirecto. Já não tem paísesque lhe
sirvamde agentes.Já não tem países reconhecimentoaéreo. É atravésda ses dois lugaresem todo o bantusque morramna guerÏapor ele.
Íronteira com o nosso País que o tão.
Agorao regimesul-africaDo
é Íor- regime racista infiltra os'grupos fanA ocupaçãoilegal da Namtbiaê
um desafio aberto a todas as reso
çado a confrontar-sedirectamentetoches.
D
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luções das Nações Unidas e outros manentgsna Íronteira. Organiza no quer ter boas relaçõesde vizinhança,
organismosinternacioriais.A África Transvaal um compfexo militar de mas simultaneamente'promove e
do Sul divide o povo da Namíbia,mais de duas dúziasde importantesapoiaacçõesarmadasde banditismo
tenta impor-lheum regimede Íanto- basesaérease militaresde carácter e terror. Realiza invasõesarmadas
ches e conduzi-loa uma indepen-oÍensivo.
cujo objectivo é a destruição de
dênciaÍictícia.O objectivoé mantera
Esta polÍticabelicistavisa garan- alvos económicos,como o demonsexploraçãodos imensosrecursosna- tir o capitaljsmosul-africano,
garantir tram as constantesagressõescontra
turais dessepaís.
o domÍnioperpétuodas reseruasdas a RepúblicaPopularde Angola.
- O regirneminoritárioe racista da matérias-primasda Africa Austral.
A demênciasul-africana
chegaao
Para realizaresta pot[tica,o regime ponto'de Íazer uma lei em gue se
do "apartheid" concebeu a consti- arroga o direito de intervir militartuição, na parte sul do nosso conti- menteem qualquerpaís africanoaté
nente,rje uma cinturade Estadosde ao Equador.Ao mesmotempo, dendominaçãodas minoriasbrancas:a tro do PaÍs,cria
"ghettosr suburbaÁÍrica do Sul, a Namíbia,a Rodésia,nos. Leva a cabo acções
repressivas
Moçambique,
Angola.Estesdois últi- sobre estudantes,operários,sindicamos com ou sem Portugal.
listas,assassina
dirigentespopufares,
Q Zaire, a Zãmbia e a Tanzania massacraem Soweto.
chegarama ser consideradosparte
A consolictação
da independência
destacintura.A Africado Sul racista nos países da África Austral,Íorça
seria o líder,seria o papá,o chefâo. o regimeminoritárioa um recuo tácHaveriaEstadosde dominaçãobran- tico em relaçãoao plano da cintura
ca e Estadossatélites,onde o poder de Estadosde dominaçãode minopolítico seria confiado a Íantochesria branca. O regime da África do
negros. Haveríaainda uma terceira Sul cria a teoria da constelaçãode
categoria,a dos bantustões.
Estados.Ê, a táctica da dominação
O avançoda liberdadeem África da região através do poder econógerao desespero
e provocaumamaior mico.
agressividadepor parte do regime
Para Íorçar os paÍsesvizinhos a
racista. Em 1974 prepara a invasão aceitaressa teoria, o regirngsul-afrido'nossoPaís,apoiandoo movimentocano destrói infra-estruturaseconóreaccionáriode 7 de Setembro.As micas, procura.reduzi-losà depeno
armas e muniçõeschegarama ser dêncía,agride a RepúbficaPopular
deslocadaspara junto da nossafron- de Moçambique.O regimeda ÁÍrica
teira com o conhecimentodo então do Sul agride a RepúblicaPopular
ministro da deÍesa,o actualprimeiro- de Angola,ameaçaa Repúblicado
1.
z,
-ministro,Pieter Botha.
Botswana.O regime minoritárioda
Ë
Em 1975,Íorças militaressul-afri-ÁÍrica do Sul treina mercenáriosrocanas invadem Angola, integrandodesianospara serem infiltrados na
movimentosfantoches.A respostaé Repúblicado Zimbabwee desestabi... Os bantustõersão, nada mais nada metrogesta. Nessaaltura Angola ainda não lizaremo País. O regime da África
que grande *rff"a"airnão-de-obra do regi- estava independente.Por isso tudo do Sul agridea Repúblicada Zãmbia,
está claro. Não havia ANC lá, não onde inÍiltra agentes causandodisÁÍrica do SuÌ tem uma política beti- havia a SWAPOlá. Então porque é túrbios.O regime da África do Sul
cista, desenvolveuma indústria de que a ÁÍrica do Sul invadiuAngola arma grupos gue actuam contra o
Reinodo Lesotho,destruindocentrais
materialde guerra,adquiregrandes antes de ser independente?
quantidadesde armamentoestraté.
Hoie, diz que ataca Angola por eléctricas,bens de consumo.
gico sofisticado.OrganizaÍrenetica-causa da SWAPO.E em 1975?Hoje
Só a cegueiraracista de Pretória
menteo arsenalnuclear,apoiadirec- diz que ataca Angola por causa dos pode pretender que nos acomodetamenteos bandidos que abastececubanos.Os cubaríosvieramprecisa- mos à ideia de que a agressãodo
por via aérea,viola as nossasfrontei- mente a pedido da ÁÍrica do Sul. dia 30 é uma simples expedição
ÁÍricado Sul,que punitivacontra o ANC. De que a
ras aéreas, terrestres e "marítimas,MuitoKhanimambo,
inÍiltra agentes espiões e sabotado-trouxe os cubanosa Angola.Embai-acção não visavao nosso País.Seja
res, alguns de pára-quedas.Fabrica xador de Cuba,-transmita ao Fidel mos claros mais uma vez: o regime
rnoedaÍalsa e imprimee lança pan- Castro:Obrigadopo,rter respondidoda ÁÍrica do Súl atacoua República
ao pedidoda ÁÍrica do Popularde Moçambique.
fletospor via aérea,pelosrios e pelo positivamente
mar. Organizajunto da nossa Íron- Sul.
Não aceitamosque o nosso País
teira basesmilitaresnas quais treina
Realiza ataques militares contra seja transÍormadonuma carreira de
e alberga os bandidosarmados,os Angola,Zâmbia,Botswana,
com apoio tiro. Não aceitamosque o nosso termercenários,
os militaresracistas. de organizaçôesÍantochescontra-re' ritório seja um corredor de trânsito
Daí partemas agressõesmilitares volucienárias.O Lesothoe a Suazi- para toda a corja de assassinos.Não
ao nosso País. Militarizaa íronteira lândia são alvos também das mano- aceitamosgue tentem transÍerir as
tle Krueger Park, até à Íronteira do bras subversivasdirigidaspor Pretô suas contradições internas para a
Zimbabwe. Lança provocações per- ria. O regime de PretóriaaÍirma.que nessa Pátria.
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A RepúblicaPopularde Moçambi- Permitimosque o inimigo pene- ção de linhas eléctricas,uÍTtcoopê.
que é um Estado independente.A trassenas brechase aprovqitasseas rante pacífico'que connosco traba.
violaçãoda nossa fronteirapor uma fraquezasexistentes.O inimigoutili- lhava na reconstruçãode Moçambi.
força militar, a progressãoem pro- zou víciose insuficiências
de alguns que.
fundidadeno nosso território,o ata' elementosdas Forças de DeÍesae
Na primeiracasa,os racistasusa.
que e destruição de propriedadeSegurança.Elementosgue revelaramram o truque de se apresentarem
de pes- insuficiênciasideológicas,deixaram-como elementosdas Forças Popula.
o assassinato
moçambicana,
soas que estão sob a protecçãoda -se ganharpelo Ínimigo.Como sem- res de Libertaçãode Meçambique
nossabandeira,tudo isto são acções pre, as brechaspor onde o inimigo que vinhamÍalar com os elementos
que atentam grâvemente contra a entrouforama ambição,a corrupção, do ANC. Logo que eles saíram fitâÍìnossa soberaniae independência. o regionalisrno,
o tribalismoe o racis- daram levantar as mãos e começa.
Em termosmilitarese em termos mo. No aspectoda corrupÇão;vimos ram a disparar.A reacçãodas Íorças
diplomáticos,são actos de guerra. a corrupçãoideológicae a corrup- de protecçãoliquidouvárioselemen.
São actos de guerra que se enqua' ção material.
tos das Íorças racistassul-africanas.
dram na estratégiaque Pretória,há
O inimigoprocurousabero gosto
Aí foram abatidos cinco elemen.
muito,traçoucom o obiectivode des- de cada um desses elementoscor- tos do ANC, dos quais quatro firoÍÍê.
e o poder ruptos. Descobriu primeiro que ram e um ficou gravementeÍerido, e
truir a nossaindependência
popular. O ataque realizadocontra tinham ambição,êfi segundolugar continuano hospital.O corpo de um
dia 30, é um ataque descobriuque gostavamde dinheiro,comando Íoi abandonadono local.
Moçambique,-no
é um em terceiro lugar que gostavamde Capturámoscinco atrmas,dois rádiocôntra a África independente,
ataquecontra o campo socialistade álcool e em quarto lugar que gosta- transmissores,granadase munições
que somosparte,é um ataquecontra vam de mulheres
váriag.
as Íorças democráticas e do Pro'
Então o inimigo abasteceu,deuNa segundaresidência,que peÍ-lhes isso. Deu dinhèiro,deu álcool tencia aos sindicatos suf-africanos,
gresso
do mundo inteiro.
Todos nós perguntamos:Gorno e deu mulheres,aparentementeas os comandosdo regime minoritário
foi possívelao inimigo levar a _ca!o mais belas.Mas o inimigonão pode pararamos camiõese daÍ dispararam
esta agressão contra a RPM? Eu apanharas maisbelas.As maisfeias, obuses e granadas,que destruiram
penso que todo o cidadão honesto,foi o que apanhâram
eles.Apanharama casa e mataramos ocupantes.Ao
patriota, dçdicado, tem razâo em os restos,desprezíveis.
retirarem,colocaramgranadas-arma'
lazer êste tiPo de Pergunta.
Estas foram as causas de Íundo difhasnas saídasda casa.
Não é normal que um comando que permitiram aos racistas entra'
Na terceira residência,os cornâÍrinimigopenetreno nossoPaÍs,Pene"rem no nossoPaÍs,massacrar,assas' dos cortaram os teleÍônes,bloqueatre no nosso território,viofe as nos' sinar, destruir e sair do nosso terri- ram as portas das casas vizinhase
sas fronteiras, ataque residências,tório impunes.
dispararamda entradaobusese gramate cidadãosestrangeirosque aqui
No dia trinta de Janeiro, qerca nadas matandotodos os ocupantes.
vivem cobertospela nossa bandeira,da uma hora de madrugada,um Em seguida,retiraramda casa livros
que incluíaÍìêÍ; e revistas que são considerados
bandeiraque guioua nossaluta,ban' comandosul-aÍricano
deira que significa liberdade,que cenários rodesianos, atacou três <rânnâtn€nto"
do ANC.
representaas aspiraçõesdos povos casasonde viviammembrosdo ANC
Nas três residências,os comanainda oprimidos.Temos que todos da Áfricado Sul e membrosdos sin' dos inimigos assassinaram12 miliEsse comandotantes do ANC e dos sindicatosda
conheceras razões que Permitiramdicatos sul-africanos.
ao regime da África do Sunlatacar penetrou no nosso País cerca das África do Sul. A agressão durou
o nossoterritório,destruindoresidên' 23 horas, violando a fronteira da cerca de uma hora. Depoisde termicias da nossa caPital.Como é que região de Panguane,onze quilóme-nar a acção,os comandosretirarani
isso foi possÍvel?
tros a sul de RessanoGarcia'
através da Machava, seguindo ao
o inimigo' Tomou uma Picada e entrou na longo da via Íérrea. Saíramde MoPrimeiro:subestimámos
Sempredizemos:a ÁÍrica do Sul é estradaalcatroadade RessanoGar' çambiqueatravésda região de PanÉ cia-Maputo.Os comandos racistasguane,pêrto de RessanoGarcia,poÍ
do imperialismo.
um destacamento
J;
no'
a
tinhamas mãose a cara Pintadasde ondetinhamentrado.Saíramdo terriMas
inimigo.
nosso
Perdemos
preto.
a
Usavamcamiõesque se asse-tório moçambicanoàs 5 horas da
e
deÍinição
desta
Passámos
ção
i subestimaro inimigo:Que a ÁÍrica melhavamaos nossoscamiõesmili- madruqada.Foram apoiados nesta
do Sul não podiaatacarMoçambigue'tares. No caminho, iam lançandooperaçãopela aviaçãoque os acomPorquê?PrimeiroasPecto,Portanto:esporõesde ferro,paraÍuraros pneus panhouaté Movenee os apoiou de.
Ao novo na retirada.
dos carrosque os Perseguissem.
o inimigo.
subestimámos
inimi'
os'comandos
Matola,
à
fim
da
chegar
Segundoaspecto:Com o
Analisámos detalhadamenteos
guerrina Rodésiacriou-seum senti-gos fecharama estradaem dois Pol- acontecimentos.
Analisámosos actos
da Rádio cje cada um. o comoortamento
de quefinalmenteios. Um entreos ernissores
de
mentogeneralizado
havia paz no nosso País.Criou-seo Moçambiquee a Ponte da Matola,cada ?esponsável,
o gue fez e como
que a violaçãoda
relaxamento,em parte o espírito de outro no cruzamentoPara o Bairro agiu Verificámos
vitória.Deixámosde estar vigilantes,do Fomento.Foi aqui que mataramfronteira foi detectadacerca das 23
do
o graude mobilização
diminuímos
horase 30 minutospor um grupo de
Povo, a sensibilizaçãodo Povo, o um cidadãoportuguêscooperanteda reconhecimento
das tropas de Guaresclarecimento
do Povo sobrequem Electricidadede Moçambiqueque da-Fronteira.
Porém,a comunicação
é o nossoinimigo.
regressava-do
seutrabalhode inspec- desta violaçãosó chegou ao EstadoD
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-MaiorGeneralàs g horasda manhã
(O Presldente Samora Machel,
É por acaso?
neste ponto, apresenta os dlversos.
Quandoe inimigojá saiu do ter- agentesdo inlmlgo, enumerandoos
ritório às 5 horas,e a notícia chega crlmes cometidos por cada um
ao Estado-Maioràs t horas. Ê por deles).
acaso?
CAPITÃO MARCOS NDAUANE
Uma guarniçãoque se encontra-KAMPEMBA:
trabalhavana Seguranva próximode uma das casasataca- Çâ, no Serviço de Contra-lnteligên.
das não reagiuao ataqueinimigo.Os cia Militar,tinha destruídodois carcomandosassassinospuderam sair ros, provocava'constantemente
acido territórionacionatsem seremde. dentes,foi-lheproibidoconduzir.foitectados. Estes factos são tristes e -lhe retiradaa possibilidadede utilidolorosos.
zar para benefício próprio o carro
Mastemosgue responderàs dúvi- de serviço.
Tornou-sedescontente.Comodesdas que eles 'levantamem nós. Porque houve passividadena reacção contenteligou-sea outrosdescontenao ataque inimigo? O nosso Povo tes, indivíduôsque tinham soÍrido
costuma dizer, todo o Povo moçam- peguenas punições por causa da
negligência,
bicano tem a mesma expressão:incompetência,
abusode
t Quandoo feiticeiroentrenumacasa poder, etc.
Tambémse ligou, por corrupção,
é porquealguémlhe abriu a janela
porta,
para
penetrar>.
a
marginais,
ladrõese contrabandisa
ele
\ou
Os racistas sul-aÍricanostiveram tas, criminosos.Por isso os protegia.
quem lhes abrisse a porta. Houve Membroda Segurança,
tornou-seproaquèfes em que o Povo confiou e tectorde ladrõese criminosos.
Qucnque trairam o Povo. Houve oficiais do verificouque os seusamigosestanas ForçasArmadasde Moçambiquevam ligadosa contra-revolucionários
que abriram as portas e as janelas e ao inimigo racista, protegeu-os,
para os seus
para o feiticeiro entrar. Não é um sabotouas informações
Íenómenonovo.Durantea guerrade superiores,impedindoassim gue se
resistênciados nossosantepassadostomassemnredidascontra os crimios colonialistasvenceram porque nosose agentesdo inimigo.
haviatraidoresno seio do Povo.DuCAPITÃO ISSAUM-E USSENE
rantea guerrade libertaçãonacional,DADY: Íoi encarregadode dirigir actitambémsurgiramos que traíramno vidades de produção das Força's
nosso seio. Foi porque purificámosArmadas de MoÇambique,dos antiarran- gos combatentes do Ministério da
as fileírase impfacavelmente
cámosas ervasdaninhas,destruindoDefesa Nacional. Roubava sistematias cargasimpurasque existiamentre camente os bens do Ministério da
nós, que derrotámoso colonialismo.
Defesa Nacionaf. O centro de produQuando relaxamosa vigilância,ção de galinhas do Ministério da
quandocoexistimoscom os agentesDefesa Nacional, agui em Maputo, iá
e traidores,sofremosderrotase vexa- não servia para abastecer os quartéis
sofremose o Hospital Militar. As nossas galimes,sofremoshumilhações,
vergonhas.O ataquedos racistassul- nhas serviãm para abastecer lolas
-aÍricanos,que não foi devìdamentecfandestinas. lgualmente, desviava
punidonem rechaçadopelasnossascaixas de cerveia e refriqerantes para
forças, é exemplg desses revesesas loias clandestïnas.Participavaain.
causadospor essesagentese traido- da na organizaçãoduma rede de tráres. Os agentese traidorestinham fico de divisas.
informadoo inimigo sobre a nossa
Um capitão encarreqado de propreparaçãocombativa,as rìossâspo duÇão que rouba o exército e sabota
sições,as ÍìoSSâs
armas,o nossosis- a economianâcionaf, um capitãolioatema defensivo.Outros desorganiza-do a marginais.Qugndo são introdu'
ram e destruíramos meios ds trans- zidas as patentes, fica descontente
portedas ForçasArmadasde Moçam- na base do tribalismo, na base do
bique.
racismo. Lioa-se a outros deseonten'
Outros ainda organizarama pas- tes, descontentes e ladrões gue vêm
sividade das nossas forças. Vamos a constitrriro seu grupo. Forneceu
ver alguns casos,vamos ver alguns informaÇõesmilitares a estrangeiros.
agentese traidoresque com a sua Regoziiam-secom o ataque sul-aÍri'
parao ataquedos cano porque estão ligados a eles.
acçãocontribúíram
racistassul-africanos.
CAPITÃOJOSÉ MANUEL SIMAN.
Um por um, vou chamá-los.
GO: Tal como o capitão lssaume, é
BOLETIMDA CÉLULA-
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ladrâo e está envofvidocom margi- Maputo.Recebeduas missõesessennais, rouba à cantina militar, rouba cigis: 'lmpedir
à EscofaMifitarde que é responsá' a)
o Chefe do Estadovel, rouba ga.linhas,
vai caçaÍ-ilegal-.Maior de receber antecipadamente
mente, organizacaçadoresÍurtivos,as informaçõesoperacionaisque lhe
caça com armas de guerra,pratica permitemdirigircom eÍiciência.Menda caça.Ven- sagense relatóriospara o CheÍedo
o abateindiscriminado
de ilegalmente
a carne,liga-sea con- Estado-Maior
Generalsão desviados.
trabandistis,vende armas e munib) Informaro inimigo sobre os
documentossecretosa que ele tem
ções e Íaz contrabando.
Com os produtosdo rouboe con- acesso.E assim ele fez.
trabando abre uma cantina llegal.
CAPITÃOALCÍDOMARCOSCHI.
Vendeinformações
militaresa estran- geiros,nomeadamente
a agentessul-.afriCanos.
Para se "proteger,'e nãO
ser preso pelos seus crimes, vai a
conhecidapor "Vóvó
umacurandeira,
Matchocha",que vive na Catembe,
'paga-lhe15 contos.Capitãoladrão;
capitão contrabandista;
capitão cantineiroe supersticioso;
capitâoagente do inimigo.
FERNANDOANTÓNIO NHACÓ.
SALEMAVILANCUA e FRANCISCO
CtJtOS:Estesdois entraramnas Forças Armadasem 1975.Eramo comanda guarnidante e vice-comandante
na Matola.Por alta
ção estacionada
traiçãoe cobardia,duranteo ataque
estesdois ordenaramàs
sul-aÍricano,
suas unidadespara que não respondessemao Íogo inimigo.São agenfossias Dlakhama

FranciscoVilanculog

Gomtantino Adriano da Co*e

VITE:Participouna guerrade líberta.
ção nacionaf.Eu nunca gostei deste
capitão.Nas marchaslongascomigo
ele semprecaía,Íicavaquatro horas
atrás,e nós desconfiávamos.
Já em
1969.Em Tete,marchoucomigo,caÍu
várias vezes.Por isso, êu perguntei
aos companheiros:
Porqueé que dão
a patentede oÍiciala um homemque
cai, que não é capaz de conduzir
uma coluna?
Foi recrutado,durante a guerra
do Zimbabwe,pelos serviços rodesianose sul-afrioanos.
ComeçoupoÍ
fornecer as listas de material da
ZANU e da ZAPU aos rodesianose
aos sul-africanos.Ele era o chefe
de rnaterial.
Ataquescontra depósitosde maAlcido Chivite
teríalmilitardos movimentos
de libertes tÍaidores ao serviço das forças tação do Zimbabwesão o resultado
sul-africanas.
das inÍormaçõesfornecidaspor este
CAPITÃOCSNSTANTINO
ADRIA-capitão.Mais tarde, começouâ v€ÍÌNO DA COSTA:Estecapitãoé recrtr der as listas de material,de todo o
tado para trabalharpara o inimigo, materialmilitarda RepúblicaPopular
sendo chefe de Gabinetedo Chefe de Moçambique.Às vezes recebia
do Estado-Maior
General.Os recruta-cem dóÍares,às vezes50 mil meticais
dores,elementosdos serviçossecre quandoa lista íosse de valor. lgualtos de países membrosda NATO e mente, organizavao boicote de forda África do Sul, encontravarn-se
em necimento de materiaf às unidades
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da primeiralinha,€fir especialàs uni- protector dos antigos Pides, aleganSermosvíqilantesé proteqertamdades que deÍendemnas Íronteiras.do que eram profissionalmente
com- bém as nossas Forças Armadas de
Por algumascentenasde contosven- petentes.Quando detectavaque um Moçambique,
denunciaros comportadeu a Pátria.Hoje,duranteinterroga-deles ia set" preso, transferia-o e mentosestranhosde oficiaise solda
tórios, diz-nos que não tem preço camuÍlavaa transferência.
dos, denunciaro roubo,a bebedeira,
aquiloque vendeu.
Propôs que antigos agentes do a corrupção,o desvio dos bens do
- CORONEL JOSSIASinimigoÍossemgraduadoscomo ofi- Estado- que
TENENTE
são os primeirospas.
RESSAMODLAKHAMA:Era o chefe ciais e até oficiais superiores.Pro- sos do caminhoda traição.
da Direcção de Auto- Blindados.curou introduziresses agentes em
É necessáriaa vigilância para
Elemento ambicioso, tribalista, Í€- altas delegaçõesmilitares p.aravÍsi- Ímpedircrimescontra o nosso povo.
gionalista,racista, mas gananciosotarem paÍsessocialistasirmãos.Devi- Os traidores não são estrangeiros.
também por dinheiro.Começoupor do à nossa vigilância,rejeitámosa São Íilhos, maridos,irmãos,fámiliautilizarbens para beneÍíciopessoal,sua integração.Nenhumdeles parti- res, amÍgosde cada um de nós, que
de seus Íamiliarese amigos,reguisi-cipou.
se tornaramrevoltosose seguiramo
tando em nome do Ministérioda
Sabotavamcomo apoiode agen- caminhoda corrupção,expforaramo
Defesa,bilhetesde aviaçãoparaseus tes a cooperaçãomilitar com os paÍ. relaxamento da nossa vigifância.
Íamiliarese amigos irem de férias seg socialistase tenta"ramlevar as Exploraram
os.laçosde Íamília.Laços
Utilizandoa capa do Ministério nossas Fo,rçasArmadasà coopera-gue nos uniama eles.Só porquequeda DefesaNacionafe da SequranÇa.Ção cort paÍses da OTAN.Vendeu riam a morte e a escravaturado nosmandouocuparcasasdesaloiandsos altos segredos militaresdas Forças so Povo.A mortee a escravaturados
legítimoslocatáriosem beneÍÍciode Armadas de Moçambique.
que falavama mesmalíngua,tinham
'Íamiliares,
amigose cúmplices,
Gompatrlotas,estes e outros .cri- a mesmacor e até eram da mesma
Na Direcção de Auto-Blindados,
minosos,agentes do inimigo, logo famíiia.
organizouo roubode viaturas,peças que terminadosos seus processos Sejamosvigilantes,.
seiamosimplae gasolina.Na Direc' serãoentregues,para iufgamento;
sobressalentes
ao cáveispara cgm o_inimigo.
Os traidoorganizavaTribunalMilitarRevolucionário.
ção de Au$o-Blindados
res que acabarnog'@ver são alguns
acidentes de viação contra carros Há muitosoutros,há civis também. dos agentesdo regime.minoritário,
civis. Não é por acaso que os aci' No momentooportunoser-vos-áinfor- que a África do Sul^comprâ,corrorndentesmilitareseramem maiornúme mado.
pe e inÍiftra no nosso País. Esta é
ro em Maputodo que juntandotodos
pelocori- a face oculta da agressão.Esta é
Não,não nosassustemos,
os acidentesdo resto do País.Con' trário,Íelicitemo-nos.
Não é frequentea condiçãosem a quâl a agressão
tra crianças,con't1amulheres,contra em muitospaísesencontraristo. Feli- aberta não é posèível:
trabalhadores,contra casas, contra citemo-nosporque são um punhado
Eles dizem quê ncis atacam por
machimbombos,contra cicli6tas e de traidores,não são representativoscausado nossoapoio ao ANC. Que.
contra postes de electricidade.Os nem do Povo, nem das nossasFoÍ- rem dividir-nos,querem enÍraquecercarros civis,vítimasde choquespro cas Armadâsde MoÇambigue,
nem -nos, querem gue nós deixemosde
positados,eram comPradosaos Pro' do corpo de Oficiais.Sãô elementosapoiaro ANC. Nós e o"ANC s-empre
prietários,que recebiam200 a 300 que no caminhoda Revofução
encon- fomos solidários.É impensávelque
contos.Em seguida,eram reParadostram e assumema traicão. Alguns o nosso Povo e o Povo da África do
e ven- delesaté foramcombatentesda quer- Sul deixemde ser solidários.
nas oficinasde Auto-Blindados
didos por 10 a 20 contosaos elemen' ía de fibertação nacional. Muitos
O ANC é o movimentode liberta.
tos da redede ladrõese sabotadores.deles, capítães e tenentes, foram ção mais antigo de Áfricâ.O ANC é
Quer dizer, atacavamos carros desdeo inÍcio da guerra de liberta- a vanguardaque^hápercade 70 anos
civis, indemnizavampor 200 a 300 ção nacional,iuntar-seà FRELIMO,dirigea luta d'oÉovdsul-africano
pela
contos, levavam os carros Para a ' Mas levar a Revoluçãoaté ao fim sua liberdade.O ÁNC'é a vanguarda
reparação,reparavame vendiam-nos- esse é que é o problema.Viver gue assumiua tradiçãóda resistência
aos criminosos,autoresde acidentes,sem se vendeÍ, viver sem trair
secufar à ocupação esÇ.angeira.
O
por dez a vinte contos.
esse é gue é o probfemada Revolu-ANC é a vanguardade'fódo o Povo
Na Direcção de Auto-Blindados,
ção. Foramganhospela ambição,o. sul-africanona luta contra o (aparorganizava-sea destruição sistemá' qosto pelo conforto,a vida Íácil, o theÌdr.
tica de meiosde transportemilitarestribalismo,o'regionalismo,o libeÍa- O gue é o (aparlheid"?Porque
com o obiectivode sabotara mobili' lismo.A indisciplina,pouco a pouco, é este sistemaconddnadopor toda
dade das Forcas Armadas de Mo- minou a sua honestidadee patriotis-a Humanidade?
'O
çanìbique.Na Direcçãode Auto-Blin-mo. Arrastou esses homens para o
"apartheidrê o sistemaque
cer'
de
rede
uma
dadossustentava-se
caminhodesonrosôde vendeÍ a Pá- mantém 23 milhões de oprimídos,
ca de uma centenade antiqosPides, tria. Hoie constituemum punhadode humilhados,segregados,
negadosda
antigosDGS, antigos ANP, antigos miseráveiscriminosos,traidoressem sua condição humana.A África do
OPV; antigos GE, antigos GEP, anti' dignidade.São eles os
é o país onde os pretos vivem
"feiticeiros" Sulquintal
gos
Comandos,etc.
gue trazemo inimigoa MoÇambique,
no
da cídade.A Africado Sul
O tenente'coronelDlakhamasiste' são eles os olhos e ouvidosdos ra- é uma ilha com cidadese bairrossó
maticamente não cumPria ordens cistasde Pretófiano nossoseio. São para brancos, só para mestiços,só
para desmantelaresta rede ou oubli' eles,muitasvezes,a mão que destrói para indianos,só para preüos.A Afri.
car as ÍotograÍiasdos elementose a viaturae parafisaa arma que deve ca .do Sul é o pâÍs onde há escolas
substituí-lospor outros. Tornou'se combatero inimigo.
só para crianças brancas, só parâ
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criançasmestiças,só para crianças Franfa. Estamosà espera gue vão
É socialismoque cria as iniciaindianas,só para criançaspretas.A atacara lnglaterra.Estamosà espera tivas opara
paz e a
ÁÍrica do Sul é o país onde há res- que vão atacarNovaforque.Estamosfraternidadeestabelecer a
povos.
entre
os
O acqrdo
taurantessó para brancos,só para à esperaque ataquemtodo o mundo, Salt ll, instrumento
que define o estamestiços,só para indianos,só para as càpítais, que transformemem belecimento
da paz e do desanuviapretos.A Áfricado Sul é o paísonde bases as residênciasdos militantes
mento, é o resultadoda iniciativada
há cadeiras de jardins, cinemas,refugiadosdo
União Soviética, dos países socialis"apartheid".
praias,casasde banho,machimbom- Estivemosaqui
há cerca de um tas.
bos só para brancos,só para mesti- ano. Estivemosreunidos para tazer
O imperialismo afimenta-se da
ços, só para indianos,só para pretos. o primeirobafançoda Ofensiva.
ConsA Áfricado Sul é o paísonde há tatámosque estavamcriadasas con. exploração,da humilhação,da opreshospitaissó para brancos,só para diçõesparaconcentrarmos
da ignorância
as nossas são, da discr,iminação,
mestiços,só para indianos,só para forças para as tarefasda reconstru-e da miséria. Por isso recusá ratiÍicar
pretos. Este é o país onde é crime ção do nosso País. Dissemosque o acordo Salt fl.
o amor entre pessoasde raças diÍe- esta era a batalha decisivapara a
O imperiafismo produz a guerra.
rentes.É o país onde há empregosnossatotal libertação,a libertaçãodo Vive produzindo a guerra. Tem de enreservadospara uma raça. Este é o subdesenvolvimento.
Dissemosque contrar a maneirade ocupar sêUS
país onde os pretospara se desloca-esta era a batalhadecisivapara neu- cidadãos, de movimentá-lososprovorem nas ruas da cidadeprecisamde tralizare aniquilartodas as manifes-cando focos de tensão, pars ss ti(paSSe,r.
taçõesdo inimigono nossoseio.Con- bêrtar do desemprego gue há no
Todos nós vimos isto, vivemose sofidar a Paz na região,desenvolverPaís. Ser militar pass6 a ser profissentimosna nossaprópriacarne.To- a Pátriae construiro socialísmo.
são, Atacar certos lugares
ê pro.dos nós sofremosesta humilhação. A Pazé um princÍpiofundamentalfissão. O imperialismo foiiásempre
lô ""p"rtheid" constituiumaÍormáde da nossavida.É um princípiodo Par- o agressor.
no seioda Humanidade.
Icolonialismo
tido FRELIMO,
é um princípioconsNos queremos a paz porque sem
profun- titucional.Desdea Frentede Libertaisso
nós
compreendemos
eor
f
paz
a
não
oom a fome, a
justa
luta do Povosul-afri-ção de,Moçambique
que definimosa miséria, acab,amos
f damentea
a
doença.
I cano.
paz como nossoobjectlvo.A Pazpara
solidárioscom os povos significao gozo pleno da
l-- 5o*os Íirmemente
Nós não queremosir à África do
justa
sul-africano.
luta
do
Povo
a
Sul.
Mas eles vêm para aqui.O que
f
liberdade,o respeito da personalif Somos solidários com o .ANC. O dade e dignidade,um exercÍciopleno ó gue vamos tazer?
IANC é um dos faróisque em África do direito ao desenvolvimento
e ao
Nós não queremosa guerra,mas
I iniciarama luta pela libertaçãonacio progresso,
a recusafirmeda humilha-se eles vêm para aqui? O sol só
lnal contra o racismoe a dominaçãoÇão,da dominaçãoe da exploração.v€m depois da chuva. O que
.
lcolonial.CampoÍértil em que mergu- A Paz significa,meus irmãos,poder- Ê, preparar condiçôes parà iazer?
receber
Thamraízesda nossapróprialuta de mos cuftivaras nossas.machambasa água. Abrir
canais,abrir cisternas
libertação,patrimónioe orgulho do
para receber a água das chuvas e
-nosso Gontinente,representanteda sem perigo dos bombarcleamentos,
podermostrabalharnas nossasfábri- guardar.
vontadedos povos pela libertação.O cas sem ameaçade sabotagem.Siguma part6 quer a paz e a outra
ANCé reconhecidopela Gomunidadenifica podermos deslocar-nospor
quer a paz. eue 'tazer? Deixe.
não
legÍ'
lnternacionalcomo verdadeiroe
todoo nossoPaís,nascidadese-nas mos
a África do Suf escolher.Não
, timo representantedo Povo sul-aÍri-aldeiascomunais,com inteira segucano, o ANC está representadoem rança,podermoscrescere educaros temos medo da guerra.
todas as partes do mundo,em todas nossos filhos na prosperidadedos
Todoo Povomoçambicano
é pro.
as organizações internacionais,o nossoslares.Podermosvivernasnos- duto da guerra.Esta nossa libeida.
na Repúblicasas casasem felicidade.A Paz signi'. de, esla nossa independência,
ANC está representado
esta
Popularde Moçambique.
Íica o cator profundoda liberdade.nossaPátriasocialista,são prgdutos
tem
Em todo o mundo, o ANC
ds guerra.Toda a nossa sotidarieÉ este o conteúdoreal da Paz.
representações,escritórios,residênpara com os povosoprimidos,
cias, cidadãos exilados, refugiados Nós somos um povo amantede 9"9e
toda a nossa amizadecom aqueles
Paz,unnpovoque nuncase cansada que sofrem,ganhámo-las
da segregaçãoe da rePressãodurantea
liberdade.
Um povo gue nunca se nossa guerra.
na
representações
ANC
tem
O
-.Inglaterra,na França,na ltália, nos cansada Paz.Um povoque estásem'
Que escolhaa África do Sul, ss
Estados Unidosda América,nos Paí- pre dispostoa consentiros maiores
devemos
viver em paz ou se devepela
pela
e
liberdade
sua
sacrifícios
ses nórdicos,em toda a África,nos
mos viver em guerra. Guerra tria, .
paísessocialistas.Os seus militantesdefesada Paz.
também não queremos.preÍerimos
residemem casas nestespaíses.Foi
N.ósnão queremosa guerra.Nós a guerra aberta. Nãs
Q'têremospasem residênciascoÍno estas gue os somos Íazedores da Paz Porque
tempo
gar
a
concentrar
tropas
nas
9
'Gúerra
militantesdo ANC foramalvo de des- somos socialistas.Somos porta-bantruição e massacrena madrugadado deira da Paz,.O socialismoconstrói fronteiras,vÍver em tensão.
dia 30 de Janeíro.Resídências
que o a Paz, porque destróia exploracão.fria,.não queremos.Não queremos
tambémataquezitos,
e,sair.Nã" qr":
regime sul-africanoclassificoucomo a humilhação,
a opressão,a domina' remosisso. Queremosguer,raaberta.
bases de militares do ANC. Então ção, a ignorância,a miséria,o analEIes guerem.vlr cá, taúez seja
para
-depois
estamosà espera que vão atacar a fabetismo,a doença.
almoçar no Hotet potana e
D
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Alemanhas. Ampliou-se o campo
o jantar será na Ponta Malongane.falsa paz em que vivemos
socialista (Roménia,Bulgária, CheMas nós gostarÍamosde ir com eles
Um ataque contra Moçambique,coslováquia,Polónia, Hungria, Ju'
para ser bom o tantar,
uma invasão,nâo são uma simpfes goslávia,Albânis e outros), nasceu
Eles querem vir câ assassinar.agressão,são um acto de guerra. a RepúbficaDemocráticaAlemã.
Como começa a guerra?ComeEntãodizemos:Qu6venham!Que
Guerra,é guerra essa. É uma
venhamtodos os racistas, mesmo ça com actos deste género.A pri' realidade. É amarga, mas é uma
gue sejam mais de 4 milhÕes,ve' meirae a segundaGuerrasMundiaisrealidadeque tem que ser dita.
nham!Temosaqui espaçopara eles começaramcom agressõese ocupaparou aí. A agressividaEntão lâ a maioria,os 23 milhÕesções.Massempreo invasorsaÍuder- de Mas não
imperialismo
ainda continuou
do
de sul-africanos,
vão tomaro poder rotado.A primeiraguerrafoi desen- depois
da' Segundg.GuerraMundial.
Esta agressividadeproduziu Guba,
primeiroestadosocialistada América Latina,a 90 milhas dos Estados
:;i:i::::.:
Unidos.
Nos âÍÌos 50-53í o imperialismo
agrediua Coreia,a Coreiasocialista,
e agora e país está dividido.Mas é
uma divisãotemporária.O Povo co
reano é um só. Vai tazer triunfar a
união.A guerra do Vietnamecomeçou com a agressãopelo regime
antipopularde Saigão. Apesar do
apoio maciçodo imperialismonorte"
-americano,a guerra terminouem
Saigão. Resultado:a regime antipopularcaíu. Consequência:
aumento do campo socialista.Nasceu o
Vietnameunificado,o Laos, o Kampuchea.Aqui mesmons rÌossocontinente,s louco ldi Amin começou
a agressãoà Tanzaniaa parti,rde
Kampala.Resultado:3' guêrrâ acabou em Kampala. Consequêncla:
aqabou com ldi Amin. lan Smith
começoua agressãoa partirde Salisbúria. Resultado:a guerra terminou çm sua casa:consequência:
lan
Smithfoi lançadono caixotedo lixo
da história.
O avanço da liberdade em África gera o desespero e proyoca uma maior agressividade p,or
parte do regime racista, gue ss vê forçado a conÍronüâl-ss com a ÁÍrica Independente e
Quandoalguémvai com umalatade
bntâ rem,âr contra a maré
petróleopegaro fogo à casado vizinho deixa sempre rasto. Este rasto
Eles estarão cá e a maiorta esta cadeadaa partir de Berlim,capital é o
rastilhoque trarâ fogo à sua prórâ â tomar poder na África do Sul da Alemanh6 imperial. Resultado:pria
casa.Quandoa cobraabandona
a Alemanhaimperialperdeuas suas
A história movese de maneirasdi- colónias.Perdeu Namíbia,ou Su' o seu buraco,por maisvenenosaque
a
ferentes.Cada um tem cavado a sua doesteAfricano.Perdeuo Togo,per- seja,forte,temida- fica vulnerável.
trlncheira e tem cavado também a deu os Camarões,perdeuo Tanga- Até a criançsa pode matarà paulasua cova. Trincheira para se deÍen' nyika. Ficou sozinhslá com o seu da, não necessitada arma.
der, mas cova também para se império,lá na Europas não cá em
Que os sul-aÍricanosvenham,
/
sepultar.
Africa. lmpériojâ sem colónias.É íÍìâsque estejamcertosque a guerra terminaráem Pretória!
Não podemqs negar a logica da estranho.
história. Veremos adiante,
Viva a luta de libertaçãsnacloConsequência
.da primeira guerQue venham cã, eue o fim clo ra: nasceu a URSS, primeiro país nal! Viva a Íorça invencíveldo Povo!
produtsda PrimeiraGuer"âpârtheid> será mais prÓximo! socialista,
Estamoscertos que a guerra ácaEstarãoaqui como refugiados.Talvez ra Mundlaf,
em Pretória,porquea maioria
bará
será o ANC a vir. atacar, mas não
quem
tomará
o poder em Pretória.Nós sofoi
iniciou
a
Segunda
Hitler
admitiremos que o ANC venha ata'
partiy
mos
Povo corajosoe temperado
de
um
Guerra
Mundial
a
Berlim,
cá-los se forem refugiados.
capitalda Alemanhanazi.Resultado.pela guerra.Sabemossuportaro saviQue . venham. Liquictaremos a a guerraterminouem Berlim.O na- crifício.Os racistassul-africanos
guerra ds uma vez por todas. Have zismocaiu. Consequência:
aumentovem no luxo, no conforto,na corruprâ verdadeira paz Íìs zona Não a do camposocialista.Surgiramduas ção, gozamprivilégios,não aceitam
D
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sacrifícios,querem que os outros mulatos, de indianos, dg b'ranoos,trução e consolidaçãodo socialismo.
combatampor eles. Recrutammer- que não se identificamcom o (apartO nosso exército .enraiza-se no
cenários, marginais,traiderês,para heid". Os racistassul-africanossão Povo
- a força principal, a força
cs uma minoria arrogante,mas serão poderosa, a força
mo-rerempor eles.Os renegados,
invencível que é
traidores.não têm motivação,não batidospela força imensado Povo. o Povo unido e organizado.
NóssomosoPovo,eoPovo
têm convicção,quando viramosas
Aorganização e a mobilização
ârÍÍÌìâscontra eles,rendem-se.
Quan- nunca morre.
tos iâ morreram?Quantos jâ capNunca um opressorconseguiudo nosso Povo, tem sido a condição
turámos? E agora.querem reorutar fiquidarum Povo.O Povosaiu sem- fundamental eue permite às forÇas
pretos, mas os pretos, os mulatos pre vencedor.Organizemo-nos.
Que
e explo- todostenhamostarefas.
e indianos,
os discriminados
rados,os oprimidosda ÁÍricado Sul
não vão combatercontra nós. Vão queEstamos claros dos objectivos
Defendeffios
defendemos.
s pâ2,
virar as armas cont-a os patrões.
liberdade,
a
segu'ança.
cada
Que
a
racistas
Que saibamos sul-africanos
pedrraS,
paUS,
um
Se
âÍÍÌÌg
COm
COm
que cada preto que eles treinam,
enxadas,com flechas,com za.
cada indianoque eles treinam,cada com
gaias,
com picaretas, com setas e
mestiçoque eles preparam,poÍ mais
zagaias
enveÍÌenadas.
A picarets é
soÍisticadoque seja, todo o ódio é para cabeça
oboero.A flecha e
do
contraos racistas.Não é contra Mo.
a zagaia são para o estômago do
çambique,não é contranenhumde ..boeÍo, a pedra para o olho do
nós. Vão utilizaressa ciênciacontra
os opressoÍêsque sã.oos sul-africa-"boero.O exércitoterá a sua tarefa. A ÁÍrica do Sul, actualmente, eguipara-se t
grande campo de concentração, onde a
nos racistasbrancos.Por isso conGada nboer" tem em Moçambi- um lei
que impora é a do nad-Íascismo
;tamoscom s Povoda África do Sul. que dois ou trôs inimigos.Que três
Que venha essa minoria,que o se juntem par6 um
"boer". Afiemos de Defesae SeguranÇacumprir caPovoda ÁÍricado Sul,os milhõesde as lâminasda enxada
e da picaretâ balmenteI su6 missão.
patriotas, levantarr-so-ão
e porão o para furar bem a cabeç3 dos
"boEstamosaqui para definir-tarefas.
qâpârthêid"em Íogo. Nós sabemosêrs:r.Preparemo-nos,
com todg o ti' Devemosimediatamente
intensiÍicar
que os quatromilhõesde brancosnão po de armas,parague nem um agresorganização
a
das
cidades
em balr.
eles.
vi-ão. Virá uma clique entre
sor saia vivo do nossoPaÍs.
ros comunaise a divisãodos bairExistementre eles, os brancos-sulO Povo moçambicanoé um Povo ros eÍÍr quarteirÕes.
-africanos,homens de bom senso.
- iâ o provoudurantea luta
heróico
p
r
o
s
p
e
r
i
d
a
d
e
.
Cada cidadão deve partÍcÍpar
Querem a Paz, a
du' activamentenas tareÍas da vigllânAmama Paz.Sabemo valor da Paz. contra o colonialismo.Provou-o.
No mundo somos milhõeée mi- rante o 7 de Setembroe o 21 de cia. Cada cidadão deve conhecer
thões.Na Áfricado Sul somos23 mi- Outubro.Provou-odurantea guerra exactamente
a quemcomunicarquallhõesde negros,somosmilhõesde de libertaçãodo Zimbabwe.O Povo quer indício de actividadeinimiga.
moçambicano
não se deixadominar, Cada crdadãovâlido deve participar
odeia a dominação,combatea do- na preparaçãods medidasde protecminação.Ai daquelesque vierem ção.Os Gruposde Vigilâncía
devem
violaro ÍìossoPaís.Sêrãodestruídosestabelecerum sistemade comunisem piedade,serãe esmagadosum cação que permita canalizartodas
por um. Quevenham,e não sobraráas inÍormaçõesrecebidas.
nemum
Em cada quarteirão,em cada
prédlo,
deve ser estabelecidoum
O ataque do regime minoritário
da Áfricado Sul é um acto de guer' sistema de contrôle para que se
ra contra a RPM. Ê, devel sag,radosaiba quem lá víve, quem lâ entra
de todo o cidadãomoçambicane
ga- e quem de lá sai. Nas cidadeshá
rantir a inviolabilidade
do territó:io,muitos marginais.Eles constituem
defendera RPM, defendera Pâtria um terrenoÍértil parao reorutamento
do inimigo.É preciso intensificaia
dos heróismoçambicanos.
, As ForçasArmadasde Moçambi-vigilânciasobre os marginais.
São tarefasde execuçãoimedia'
que- FPLM,braçe.armado
de Povo,
ta
nos
locaisde trabalho.Cada um
Forçasque derrotaram
exército
coo
saber
deve
analisare conhecer a
lonialpo:tuguêsno iampo de bata'
forma
como
age o inimigo.A cada
lha,forçasque rechaçar?m
as a$ressõesdo exércitode Smith,contÍnua-um deve sêr distribuídauma tarefa
rão a honrarêSSâsgloriosastradi- concreta.Cada um devesabero que
Íazer em casos de ataqus ou em
intransigentemenções, deÍendendote a soberanianacional,garantindoqualqueroutraacçâo inimiga.
a integridadeter,ritorial,
consolidan- O inimigoatacou-nos
no dia 30.
do as conquistas da revolução,O Inimigopode voltar a atacar-nos.
A P A R T H E I D : u m c r i m e c o n ' t r a a H u m a n i d a d e participando
activamentena cons- Com um pelotão,com uma compa.
D
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ele ataca a
nhia, com um batalhão,com uma bri- zir pars que a nossa vid6 seja ca/a pular de Moçambiq.ue,
gada, e em qualquer parte do nosso vez mais feliz, para que cada vez Ofensiva Política e Organizacional
territorio. O inimigo pode atacar-nos mais possamos colher os Írutos da iniciadahá um ano. Perquea Ofenpor terra, por mar e pelo ar. Deve- liberdade conquistada e da const'ru- siva é a purificaçãodas Íìossâsflleiras,a detecçãodos infiltrados,a
mos estar preparados para receber Ção do socialismo.
progressivados seus
Esta é razâo de ser da nossa neutralizaÇão
o inimigo, rechaçá-loê não lhe per'
mitir que transfira a guerra para o luta, e quando o regime minoritário agentes no nosso seio. Porque a
nosso território. A guerra está na da Áfric6 do Sul ataca a República Ofensivaé a libertaçãodaé mentaÁf ica do Sul. é entre a maioria e Popular de Moçambique ele ataca lidades,é movimentode libe,rtação
a nossa decisão de venceÍ o subde- cultural.Porquea OfensÍvaé a cria:
a minoria.
senvolvimentonesta década, a no+ ção de condições para reduzirmos
Po,r isso devemos estar muito vi- sa escolha de vivermos planificados, a nossadependência
económicado
gilantes. Vigilância significa pronti- a nossa opção de
ê da'Áfricado Sul.
classe, a nossa imperialisÍrto
dão combativa das nossas forças de opção socialista.
Quando b regime minoritário
defesa e segurança, prontidão do
Os racistas sul-africanosatacam sul-af:'icansnos ataca, ele ataca o
nosso-Povoem todo o território mo- a realizaçâo do Plano Estatal Cen- projectode cooperaçãee libertação
çambicaÍìoÍìo combate às ideias do tral, procuram minar g hossâ deter' dos nove paÍses da Africa Aust'ral.
inimigo, o combate aos boateiros,o minação, procuram desviar-nosdos Ele ataca a sede da ComissãoRe.
colnbate aos agitadores, o combate objectivos que traçámos. O regime gionat dds Transportese Comuniaos sabotadores.A vigilânci3 popu' minoritáriode Pretóriatem medo da cações.
lar, s preparação combativa do Povo, nossa vitó'ia sobre - o subdesenvolMas quandoo regimeminoritário
a tomada de mediclasfls p"otecção, vimento. Tem medo gue o sucesso Íìos ataca ele leva-nosa aumentar
devem ser particularmente intensi- da década lhe mostre
a superiori- a nossa organização,a aumentarÍiçadas nas zonas de fronteira, e dade do sistema socialista.O regi' mos a nossavigilância,a aumentareÍn especial nas zonas em que se rïìe da África do Sul tem medo que mos o Íìossoengajamentoe deterverifica a concentraçãodas forças a consolidaçãodo nosso desenvolvi-minação,a valorizaras nossas
capade inimigo.
mento acelere a dinâmica de liber- cidades,a revelaros novos heóis
Definimos Íìo primeiro âÍìo da tação económica da África Austral, na frente de combate.na frente
de
d é c a d a q u e a b a t a l h a p r i n c i p a l é a seja um eqtímulo para a libertação produção,Dâ fiente de desenvolvibatalha económica e a tareÍa cen- total dos povos da região:
mento.
tral é a vitória sobre o subdesenvolvi- Cumprir o plano é uma derrota
O acto de guerrado regime mimento. Para vence:mosesSâ batalha pa'a as forças do colonialismo,do noritário vai-nostazel
crescer. Para
temos que cump,riros planos, temos racismo,do
da explgra- vencer os racistas sul-africafloste.
"apartheid",
de ultrapassar as metas de produmos gue cumpri;,os planosnas em'as nossas crianças Ç ã o , d o i m p e r i a l i s m o .
ção, para que
nas fábricas, ÍÌâs macharn
PrÍêsâs,
Quando o regime minoritário da
nasçam e cresçam cada vez mais
bas estatais, Íìâs cooperativas,nas
saudáveis e Íortes. Temos de produ- África do Sul ataca a RepúblicaPo- escolas,nos hospitais,

nos transportes, Íìos portos, Íìo abastecimento
ê l'toApa"elhode Estado.Temosque
ultrapassaras metas de proOuÇão
Íìâs aldeias comunaÍs,nos distritos,
nâs provínciase em todo o País.
ïemos que alcançar nesta década a vitó'ria sobre o subdesenvolvimento.

de üazedores da pã2, conscientes e determinados
vet Wv todas com o apartheid
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O heroísmodo nosso Povo Íez
da RepúblicaPopularde Moçambique, um Faís admirados respeitado
na comunidade
internacional.
A nos,
sa históriaé admiradae respeitada
internâcionalmente.
O nossoPartido,
o Partido FRELIMO,
é admiradoe
respeitad6internacionalmente.
Por
issoestáconnoscotoda a humanidade. Só os c:iminosos,os fascistas,
os fantoches,estão com o regime
mlnoritárioda África do Sul. A Revolução Moçambicans
é património
cla humanidade
e da libertaçãsdos
Povos. É. esta a rrêspoÍìsâbilidade
que se.mpretemos sabido assumir
comcoragem,comgrgulhoe comhe,roísmo.Ê, êsta a responsabilidade
D
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((
até à ria. Venceremos o "apartheid". O
Ou" temos sabido, em cada momen- lado a lado, ombro a ombro,(apargue
Povo sul-africanoestaráinstaladeoa
cala o
to,- honrar, dignificâÍ e enriquecer. vitória Íinaf, àté
guerra
Pretória e acabará com a discrlmi'
dois
entre
há
Na sua casa, no seu bairro, nO theid". Não uma
guerem
gue
Por isso dizemoscom toda a
guerra
povos.
ttos
nação.
A
os
todos
seu ]rocalde trabalho, em
- é uma guerra entre, de um força: A Luta Continua!A Retroluçãoimpor
todos
em
vida
sua
da
e
momentos
moçambicano e triunfará!Os "boers'Dserãovencidos!
bs pontog do nosso País,.cada mo' larlo, os povos
'
outro lado um O "apartheid"cairál O Povo sul'afrido
mais
e
suFaÍricano,
çãnioicaú detende os valores
racista.
cano vencerá! A Humanidadsvenminoritário
regime
deÍendç
Ele
Pátria.
áltos da nossa
Obrigadoa todos, moçambicacerá!
a história do nosscÍpassado, a n!-e-'
querem
é
nos.
gueÍìra-que
imPor
noe
A
mO'riados nossos heróis, os sacrifí'
cios já cónsentidoe,a liberdacteclo uma guerra 6ntre, de um lado, os
Cada,bomba que cair na nossa
nosso Povo, o direito ao bernestar amantes da paz e, do outro*'lado,
gue
é guerra, e não agressãoterra
nazl-fascistas,
e à Íelicidade,a soberaniada Pátria, uma clique de
mina que rebentarno nos'
os
Qualquer
representam
todos
sequer
socia'
nem
a independêncianacional, o
é guerra, não é subverpela
da
so
território
Por
isso,
brancos,
iusteza
lismo e o internacionalismo.
A luta con"
não
pela
confundamosl
insão,
nossa causa'
solidariedade
Moçambicanos,Moçambicanas
ternacional,estamoscertos da vitô tinual Estejamosprontospara guerra.
o
Nós dissemosque, ao longo da
História.s agr€ssortem sido sempre
derrotado.A libertaçãoé uma força
irreversível.Os povos querem a liberdade,querqm a Pa7, querem o
progresdo.'OPovosul'aÍricanotriun'
iar{ aa opressão e da humilhação'
O regime mlnorltário, racista e
agresJor, colonlalista,será derrota'
dó Felo Povo sul'africano.
O "apartheid" desaParecerá.A
Pátria Mbçambicana,a Pátria dos
antepassaciosgue du-rante séculos
6 Pátria
resiitiram ao c-olonialismo,
dos Heróis Quetravaramo combate
libertador,a Páüriadaqueles que se
sacriíicarámPela liberdade de ou'
tros, a Pátria dos nossos Íilhos, a
Pátria dos ÍÌossos netos, essa Pâ'
$ia será defendidaPor cada moçam'
"bicano e cada moçambicana.
'A Pâtria do nosso camarada
Mondtane não Pode ser ultraiaqa'
A Pátriado nossocamaradaMondla'
ne não-podeser oÍendlda,nãp'Po-dg
aceitar ã humilhação.Esta é a Pá'
tria do Mondlane' efe morreu Por
esía liberdade. Rechacemos este
avançoimperialistasul-aÍricano'esta
ousadiasul'africana.
No total somos35 milhÕes.Doze
milhÕêsde moçambicanose 23 ml'
tnOes de sul'aÍricanos. Somos 35
miihões. Não vâÍhos' ser vencldos
por uma minoria:Os quatro.milhões
ã meb, gue deps$demde elementos
corrupiod. Nós- dependeíÌÌos.da Íor'
ça db Povo, da coragem do Povo
é da reteição da imPureza.Somos
35 milhôesconscientese determinados. Sabemoso gu€ queremos' co'
nhecemosquem é o oosso inimigo'
É o nbo€Ín QUêmassacra,quê oPrime,que mata,.quediscrimina,é esss
o n-ossoinimigo'
Nós e os sul'aÍricanos,lutaremos
PÁG. 16
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