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advertencia do President,e

amora

o BOSSO Povo deseja a paz mas nao teme a guerra. E nunea deixara de apoiar a luta de liberla�io
do Povo irmao da Africa do SuI. Porlanlo, a Africa do Sui que escolha, se quer a paz ou a guerra com
o BOSSO Pais.
Este 0 conleudo fundamental da adverlencia feila pelo Presidenie do Partido FRELIMO e Presidenle
da Republica Popular de Mo�ambique, Marechal Samora Moises' Machel, ao regime minoritario e racista
da Africa do Sui, quando oniemfalava no grandioso comicio que teve lugar em Maputo. No mesmo enconlro,
o dirigente maximo da Revolu�io Mo�ambicana exortou loda, a popula�io a redobrar a vigilancia e a
preparar-se aclivamente para a guerra, pois 0 regime de p retoria pode prosseguir na sua polliica de guerra
contra Mo�ambique.
Publicamos a seguir 0 texlo integral do discurso do Presiden!e Samora Machet que loi frequente
mente inlerrompido por apJausos vibranles da mullidio que participava no comicio.
N6s encontnilmo-nos aqui na Pi'aya da Independencia muitas vezes e
em momentos diferentes� Encontramo·nos pela primeira vez no dia
25 de Junho de 1975, dia da proolama<;ao da Republica Popular. de Moqambique� dia de todo 0 Pov o Moc;:ambicano, data em que festejamos a
vitoria total e completa da Luta de
Liberta980 Nacional contra 0 colo·
nialismo portugues.

Encontramo·nos aqui muitas vezes
para cetebra(mos acontecimentos importantes da nossa Hist6ria , da Hist6rla da humanidade. Foi n esta pra«a
que festejamos a vitoria her6ica do
Povo do Zimbabwe . Vivemos aqui momentos de elevado significado para
a vida do Povo Moc;:ambicano. Aqui
festejamos 0 1.· de Maio, Dia dos
Trabalhadores de todo 0 Mundo. Foi
aqui que tomamos a hist6rica decisao
de declarar guerra ao inimigo interno
e virar. 0 cano das nossas armas para
dentro. Foi aqui que, por diversas vazes. analisamos a situac;:ao do nosso
Pais, auscultamos os sentimentos do
, nosso Povo, definimos as tare fas do
presente e perspectivamos em conjunto 0 futuro, aqui transmitimos decisoes fundamentais do nosso Partido
FRELIMO e dos 6rgaos sLlperiores do
nosso Estado, Estado socialista,

bique a ' trabalhar nos portos, na al
fandega, nas agencias ' transitarias ,
nos caminhos de ferro e outros luga
res ligados com a Africa do SuI.
E n6 s pergulltamos; retira 0 pes
soal para que? Responderemos mais
tarde. Estas medidas indicam que a
Africa do SuI esta a aumentar a esca
lada de agressoes e provocayoes mi
/itares contra 0 nosso Pa is e quer,
desencadear a guerra.
Infotmamos a Comunidade Internacional da grave amea«8 que os
aetos da Africa do Sui represen tam.
Informamos os Paises da Unha da
Frante, informamos a Organiza Q 80 de
Unidade Africana atraves do Presi
dente Siaka Stevens, Presidente em
exercicio da O U A, e do Secretario
-Geral de OUA, Eden Kodjo, informa

mos a Organizac;:ao das Na90es Uni
das atraves do Secretar io·Geral Kurt
Waldheim, informamos os cinco pai
ses membros permanentes do Con
selho de Seguranc;:a. informamos to
dos os paises com quem Moc;:ambi
que mantem relaQoes diplomilt cas.
Informamos 0 Presidente da Comis
sao Internacional de t nquerito aos
Crimes do Apartheid e informamos
tambem 0 Presidente em exercicio
do Movimento dos N�o·Alinhados.
In(ciamos uma rigorosa investigaCao
para sabermos como foi a ope
Hoje estamos aqui de novo reuni·
e porque foi posslvel tal operaracao
ia
.
dos porque a nossa patria Patr
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cac;:6es e apurar as responsabiliagredida . A nossa soberania e intedades.
gridade terntorial foram violadas. A
0 barbaro afaque perpetrado pelo
nossa I f berdade e i n dependencla. aliminoritario sul·africano de·
regime
cercadas no sangue e no sacriffcio
sencadeou um amplo e espontaneo
dos nossos herois, sao de novo amea·
m ovimen1 0 de solidariedade por par
cadas. 0 nosso Povo deve ter: a
da comunldade internacional para
te
radlografia de od a esta situ�c;ao.
com a Republica Popular de MOyam
No dia 30 de Janeiro. urn comanbique. P�rtidos e Governos, organi
do de soldados sul.afr canos viololl
zaC;oes
progressitBs,
associac;;oes,
nosso
0
as nossas fronteiras, atacou
personalidades de todo 0 mundo,
Pais e semeou morte e destruiQBo.
pronunciaram-se condenando vigoro
Neste momento 0 nosso Povo esta
samente esta agressao brutal e rna·
de luto.
nifestando 0 seu apoio a Republica
A D recc;: ao do Partido e Estado.
Popular de Moc;;ambique.
face a aC9�0 criminosa do nosso iniRecebemos mensagens que toram
migo permanente, tomou imediatapublica d as e declarac;oes do Presi
mente as medida s adequadas. Analidente da ZANU.Frente Patriotica, Prj.
sou e caracterizou os acontecimentos
mairo-Ministro da Rep.ublica
do dia 30 de Janeiro, os seus antacebabwe, Robert Mugabe; do Presiden
dentes, o� tac10s oc rridos posteri? te do Chama Cha Mapinduzi e Pre
mente. Estamos aqUl para ttansmftlr
sidente da Republica Unida da Tan
as conclusoes a que chegamos. 0
zania, JuliUS Nye rere ; do Presidente
nosso Povo e chamado a participar.
da UNIP e Presidente da Republica
na discussao e na busca de soluc;oes
da Zambia, Kenneth Kaunda; do Pre
correctas para faze ... face a situac;ao.
sidente do MPLA.Partido do Trabalho
Mocambicanos, Moc;ambicanas
e Presidente da Republica Popular
Como imediatamente informamos
de Angola, Jose Eduardo ,dos Santos;
a NaQao, na madrugada do dia 30 de do Presidente do PAICV e Presiden
Janeiro, um grupo de comandos do
te da Republica de Cabo Verde, Aris
exercito do regime minoritario suitides Pereira; do Presidente do Mo
'africano, invadiu 0 nosso territorio.
vimento de Libertac80 de S. T ome e
Atacou tras 'residencias na Matola.
Principe e Presidente da Republica
Assassinou. destru u e praticou a barOemocrAtica de S. Tome e PrIncipe,
baridade e a desumanidade. No meso
Manuel Pinto da Costa; dq Primeiro·
mo dia 0 I1DSSO Governo conduziu ao
-Ministro do Reino do Lesotho, Lea
local 0 Corpo Diplomatico acreditado
bua Jonathan; de Sua Majestade 0
no nosso Pa Is para verificar a bar·
Rei Shobuza 11 da Suazilandia; do
baridade da. agressao contra os retuPresidente da Republica do Botswa
giados indefesos do ANC.
na, Quett Masire; do Presiden1 e em
Todos puderam' vet; que 0 ataque
exercicio dos Paises Nao-Alinhados
foi realizado contra residencias civis,
e Chefe de Estado , da Republica de
que as casas atacadas nao eram baCuba, Fidel Castro; do Secret ario
ses militares. Todos puderam ver as
-Geral do Partido Comunista Bulgaro
m ar r;;a s n azis e fascistas dos capace·
e Presidente do Conselho de Estado
tes 'dos comandos raoistas mortos.
da Republica Popular da B u l garia,
Todos puderam veti os actos de selTodor Jivk ov ; do Presldente do Par
vajarla dos racistas, que cortaram
tido da Frente Nacional da Argelia
as orelhas de dois militantes do ANC.' e Presidente da Republica Argel na
o Governo sul-africano montou Democratica Popular, Cha dli Benja
uma operacao de propaganda decladid; do Presidente do Movimento Po·
rando que havia realizado um «raid»
pular da Revoluyao e Presidente da
contra' bases militares do ANC em
Republica do Zaire, Mobutu Sese
Moyamb q ue. Ao mesmo tempo, orSe ko; do Secretario-Geral da Orga, ganizou u m a expos1crao de mater al
niZay80 das Nayoes Unidas, Kurt
de guerra que dizia ter capturado
Waldheim; do Presidente em exerci
na Matola. Os proprios jornalistas
cio da Organizayao de Unidade Afri
descobriram' que as armas apresentacan a e Presidente de Serra Leoa,
das tinham m arcas do exercito rodeSiaka Stevens; do Secretario·Geral
siano de Ian Smith, i sto e, eram ar.da Organizayao de Unidade Africana.
mas trazidas do Zimbabwe - nao do
Eden Kodjo; da Confer�ncia dos Mi
Zimbabwe independente, mas da exnistros dos Negocios Estrangeiros
-Rodesia.
dos Paises Nao·Alinhados; do Partido
Nos dias seguintes, 0 exercito suIComunista portugues; da Republica
-africano iniciou urna grande concen-' Islamica do
aquistao; do Ministe
trayao de tropas nas fro n te ras, nas
rio dos Negocios Estrangeiros da Re·
zonas de Res-sano Garoia, em direcpublica Democratrca Alema; do Pre ·
cao a Moamba e outras regioes. Reasident e da Comissao Interna'clonal de
lizou viola�oes constantes do nosso
Inquerito aos Crimes do Apartheid;
espayo aereo. No dia 7 de Fevereiro
do Ministerio dos Neg6cios Estran
mandou retirar todo 0 pessoal sui·
geiros da Republica de Cuba; dos
-africano que se encontra em MOyamGrupos Africa da Sueoia;. da Uniao
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Nacional dos Estudantes Iraqulanos:
do Ministro das Relac;:oes Exteriores
da Republica Federativa do Brasil ,
do Govemo da Uniao Indiana; do Co
mite Especial Anti-Apartheid da Or
ganizayao das Nacoes Unidas; d o
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
da Republica Socialista da Checos
lovaquia; do Partido Socialista d o
Chile; d o Ministerio dos Negoeios Es·
t r angelros da Republica Portuguesa:
do Ministro das Relac;;6es Exteriores
da Republica Federal Alema; da Fe
deraC;;80 Democratica Internacional
das Mulheres; da AssociaQao Profis
sional e Centros Soclais de S. Paulo,
Brasil; do Conselho Nacional da PaZ
da Rep ublica Popular da Hungria;
do Comite Hlingaro de Solidariedade;
da Republica Arabe do Egipto; do Se
cretariado Nacional da Confederac;:ao
Geral dos Trabalhadores Portugueses
(lntersindical Nacional); da Uniao
Naclonal dos Estudantes do Brasil:
da Associa�ao Brasilerra de Solida
riedade com 0 Povo de Mo¢ambique:
de Cooperantes Holandeses em Mo
t;ambique: do Presidente do Conselho
Mundial da Paz; da Comissao Con·
sultiva Africana da Organizayao In'
ternacional do Trabalho; do Minish�·
no dos Neg6cios Estrangeiros do
Reino da Suecia: do Secretanado do
Movimento Pan·Africano d a Juvenlu
de; da Conferencla do Parlamenl0
da E u ropa Ocidental' do Secr�tari
e
0 ���· ��f

riedade Anti-ApartheId; do Comite
de Solidanedade da Republica De
mocratlca Alema; do 6rgao oticial do
Partido Comunista Romeno; de Coo
perantes Suecos em Mocambique;
do Secretario·Geral do Comite de So
lidariedade para com os Povos de
Asia e Africa; da Juventude do MPLA;
de Comunidade Latino-Americana de
Estud an tes em M9Qambique; da Co
munidade Europela (CEE); do Par
tido Comunista do Vietname e do
Governo da Republica
Socialista do
.
Vietname.
Da Africa do Sui chegaram-nos
tambem express6es de solidariedade
de personalida des como 0 chefe Gat
sha Buthelezi e 0 Bispo Desmond
Tutu, e s abemos que hoje e amanhl!
as baionetas de novo estiio nas maos
dos racistas para impedir as mani
festayoes nas grandes c:idades da
Africa do Sui Manifestac;oes de in
d;gnac;:ao, apoio e solidariedade do
p o v 0 su 1- africano, manifestac;:oes
publicas como a que teve lugar em
Soweto aconteceram no dia seguinte
ao ataque. Amanha e domingo e em
toda a Africa do SuI realizam-se ceri
manias populares em honra dos pa
triotas massacrados na Matola. Ren
demos a nossa homenagem a esta
povo heroico e corajoso da Africa do
SuI.
Para compreender bem este ata
que temos de recordar as acc;;oes da
Africa do SuI em Moc;ambique. A
agressividade do reg me minoritorio
e racista da Africa do SuI em rela¢ao
a Mocambique rem uma longa histo
na. Primeiro, em 1960, os sul-afTlca
nos foram os primeiros a serem vo
luntarios, Juntamente com os rodesia
nos - nessa altura Rodesia do Sui
e Rodesia do Norte - a apoiar 0
traidor Moises Tshombe. Foram para
11:1 como voluntarios, para assegurar.
o poder tr bal, regional. fantoche. de
Moises Tshombe. Ja em 1960, 1961,
de la trouxeram orelhas para dar
como prenda as suas mulheres. De
la trouxeram os dedos, de la trouxe
ram os labios grossos do negro para
as mulheres poderem avaliar como
sao �sses labios. Trouxeram narizes.
para var que 0 nariz do negro nao e
levantado. E tro uxeram outras coisas
de Imundfcies. Nao nos surpreende a
atitude dos s u l-af ricanos e rodesia
nos. Foram os sul·africanos. junta
mente com os rodesianos, que mata
ram 0 Secretario·Geral das Nayoes
Unidas, Dag Hamarskjold, em 1961.
Sao bandidos e gangsters .
Esta atitude dos sul-africanos nlio
se manifesta s6 depois da indepen
dencia de Moc;ambique. Os sul-afr;
canos torem aliados directo do co
�
lonjalismo
p ort u gues. 0 l:i over n o
"boer» const t U u a base segura da
dominac;:ao colonial portuguese em·
Mocrambique. Lourenc;:o Marques nao
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Samora Machel exortou todo 0 Povo lI1o�alllbic(/1I0 a I'edobrcrr a vigil/Incitl - l'lgilllllcia
de illillligo exteNI() e ('vl/tl'a a (lCflla(:iio cios (lgl'lItes injiltrm/os 110 1l0SS(J seio

eTa Lourenyo Marques era ... Dela90a
Bay». Os colonos brancos portugue
ses imitaram os racistas sul-africa
nos ate na maneira de vestir, os cal
Qoes brancos e as meias altas. No pe
riodo colonial a Africa do SuI alimen
tou, est mulou e reforcou em MOyam
bique 0 racismo, 0 t n balismo, a divi
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Sob a nfluencia da 'Africa do SuI,

colonial portugues mas forneciam
apoio material.
Mandaitam medicos. forneciam me·
dicamentos para os soldados portu
gueses. Os avioes sul-africanos, nos
anos 70, lanyav am desfolhantes e ou�
tros produtos quimicos. Faziam expe
riencias nas nossas zonas. 0 fascis
mo colaborava, 0 apartheid e 0 colo
nialismo associavam-se de muitas
Zim�
racistas sul
mulheres
maneiras. As do
-africsnas colaboraram com 0 Movi
mento Nacional Feminino, coordena
vam a ajuda aos soldados que massa
cravam 0 nosso Povo. Mandavam
roupas, tendas, viaturas, presentes,
sobretudo pa ra 0 Natal . Mandavam:

o racismo assumuiu em Moc;:ambique
formas abertas quase institucionais.
o colonialismo portugues copiou do
racismo sul·africano 0 sistema do
passe. Os pretos, aqui, depois das
9 horas da noite nao podiam circula�
na cidade que tinham construido. No
ambulancias.
cinema , nos hoteis, nos restauren
Os racistas sul·africanos estavam
o
moc;:ambican
tes, nas casas, 0 povo
sO podia entrer para servir de mole- , em' Nampula. Kau lza a os oficiais por�
tugueses iam a Pretoria. Criaram em:
que, � 0 que acontece na Africa do
Pretoria um comando unificado.
ficavamos
os
b
mbom
Sui. Nos m a ch f
Quando a luta avanl(Ou para 0
de pe, Oll. quando muito. permitiam
os rac;stas sul-africanos estabe
SuI,
que nos sentassemos no ultimo ban
uma nova Iinha de fronteira.
leceram
ele
nos
ate
co..Havia discriminay8o,
Era preciso fazer do Zam beze a linha
vadores dos pn3dios. Os r acistas sui·
de defesa da Africa do Sui. Era pre
-africanos agiam aqui como se est1vessem ns sua pr6pria casa.

Muitos sabem, na anfiga Avenida
da Republica. hoje 25 de Setembro,
andavam de fa10 de banho. lam para
os bazares, as casas mais luxuosas
como a John Orr's e Eduardo Silva,
entravam qe fato de ban ho, e isto
era normal para os portugueses.

A polfcia s u l- a frican s, em cumpli
cidade com a PIDE e com as autori
dades colonials portuguesas, vinha
prender pessoas a Moc;:ambique.
Por isso ja esta habituada, pensa
que ainda estamos no tempo 'colo·
nial. Ve o a Luta de Libertac;:ao Na
cional. A Africa do SuI passou a
apoiar directamente a gu.erra colo

i

nial. Vier!'1m combater. no nosso terri
tO rio.

Logo em 1965, soldados "boers»
foram lutar em Cabo Delgado e em
Niassa. Queriam participar na ma
tanc;a. Atacavam-nos, cagos pela
I deologi a da superioridade racial.
Desprezavam-nos. Queriam cayar-nos
com as maOs. Diziam, que nM e pre

ciso disparar para 0 preto, 0 preto e
incapaz. Mas em vez de cac;:ar, come
caram a ser cac;;ados. Matamo·los as
dezenas. Carram vitimas do seu ra
cismo. Fugiram em debandada, volta
ram pare Pretoria.

Ficaram a ajudar as portugueses

a planificar a guerra no qu a rtel·gene

ral em Nampula, Ja. nao q u eriam com
bater, Delxaram sso p'ara 0 ex erqito

i

ciso conter a luta ali.
Quando Botha era ministro da
defesa, a posiy80 oficial do regime
minol'itario era: a fronteira da Africa
do SuI passa agora no Zambeze.
Planearam com os portugueses
construir Cabora-Bassa. Planearam
com os portugueses usar a alb u feira
de Cabora-Bassa como uma barreira
natural para impedir 0 avanco da
Luta Armada de Ubertac;:ao Nacional
para 0 suI do Zambez e. Quiseram uti
lizar 0 vale fertil do Zambeze para
concantrar colonos e criar uma bar
reira humana hostil a liberdade e in
dependencia do nosso Pafs. Querfam
colocer: um milhao de colonos bran
cos no'Vale do Zambeze. Viriam to
dos eles de Portugal? A resposta esta
clara. N6s dfssemos firmemente: ve
nham. venham, que venham. Venham
aumentar 0 alvo para as nossas ar
mas. Ate os maus atiradores terao
oportunidade de matar. Porque as
nossas armas estavam enferrujadas,
precisavam de carne para comer.
Dizemos a mesma coisa hoje: Que
venham, que ve nham , que venham.
o nosso povo nao teve a oportuni·
dade de participar na luta. tera agora
a ocasiao de por uma pic-areta na ca
beC;8 do .. boer». Imaginem a picareta
na cabeQa do «boer». Uma enxada
na cabeQ8 do «boer ••.
Oesistiram; nessa altura desisti
ram . Conseg u iram interessar 0 imp e'
rialismo nos investimentos de Ca-

bora·Bassa. 0 objectivo era obter um'
maior apoio na guerra que f az iam ao
nosso Povo. Fracassaram. Quando a
luta u ltrapassou 0 Zambez e , se insta·
lou em Manica e em Sofala, os ra
cistas aumentaram 0 seu apoio ao
exercito colonial portugues. A Atrica
do SuI destacou um novo agente
operacionaJ . Desta vez os rodesia
nos, coitados, vieram. Ocuparam
Zumbo, particularmente em 1973, en
contraram a resp.,osta:' Mortel Morte!
Morte!
E v oltaram para a Rodesia. 0 Povo
MOQambicano Cel esta. Ca esta e es
tara para sempre.
Esta atitude dos sul-africanos de
encontrar sempre agentes que mor
rem por eles, j9. e normal. Mais uma
vez os racistas sul·africanos nao que
dam morrer. Mandaram os outros
morrer em seu lugar. A nova frOnteira
da Africa do sur passou a ser 0 Um�
popo. De novo fracassaram , A fron
teira e I ncomat em Ressano Garcia,
nao e Limpopo.

i

i

Nada consegu u fazer parai' a
nossa marcha vitoriosa para a inde
pendencia. Nenhuma estrategia, ne
obra.
nhuma tactica, nenhuma
nenhum exercito. A vitoria pq1itico
-militar do nosso Povo sobre 0 colo
nialismo portugues foi um golpe de
cisivo para as pretensoes
da Af �ica
'
'do SuI.

�

Face �, derrooada do colonialismo
portugues, os racistas sul-africanos
volta ram a mostrar a sua verdadeira
face de lOimigos. 0 regime "boer,.
agarrou-se a esc6ria colonial. Apoia
Jorge Jardim e outros reaccionarios.
Acolhe e alimenta marginais, bandi
dos. ladrees, drogados, desencadeia
o golpe de 7 de Setembro. Apoia os
traido res. Simango e Joana Simeao
iam a A frica do Sui receber. ordens,
dinheiro ,e apoio dos seus patroes.
Os PIDES. libertados em 7 de Setem 
bro, foram mandados para a Africa
do SuI em helicopteros. Os colonos I
port u g lJ eses, em debandada. fugiram
para a A frica do SuI. Os cornandos '
os
fiechas,
OPVs,
provocadores,
agentes. todos ,esses fugiram para a
Africa do SuI.

l

A Afripa do SuI racista ficou a pa
tria deles, acolheu-os, recebeu-os de
bracos abertos. A Africa do Sui pas
os PIDES a trabalhar com a BOSS,
reactivou as suas redes de informa
dores e agentes . Alguns estao em Mo�
9ambique a trabalhar para 0 apart-

e ContInua ns paglna seguinte)
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SNA
preparar a contra�revoluc;ao. 0 regi
me racista da Africa do Sui aparece
agora em confrontac;;a o directa con
nosco.

(Continuado da pagina anterior)
heid. Estao aqui connosco; gritam
connosco, fingindo que estao connos
co quando, 50S, trabalham para os
racistas. Nao tem vergonha. Gente
sem escrupulos, gente sem dignida
de, sem orgulho, gente sem perso
nalidade. Passam 0 tempo a vender
-S9 e agora ja nao tem preQo, 0 pre
Cfo dales e passar

Esta confrontacao directa nao co
mec;ou no dia 30 de Janeiro. Ja hci
muito tempo que a Africa do Sui , pela
sua pr6pria mao, recruta, treina, equi
pa, infiltra agentes atraves de fron,leira em Moc;ambique. Estes agentes
recebem ordens directas dos servi90S secretos da Africa do SuI. � numa
emissora da Africa do Sui que se
produz agora a «Voz da Quizumba»,
e em campos de ,treino na Africa
do Sui, como 0 de Palaborwa, que
sao treinados os traidores e os agen
tes da contra-revoluc;ao. � de aero
portos na Africa do Sui que levantam
os avi6es e helicopteros que violam
o nosso espaQo aereo .e que apoiam
os grupos de ban didos infiltrados no
nosso Pais, e que reallzam acc;;6es de

a frente das nossas

armas.
Quando os colonos portugueses
come�ararri a deixar 0 nosso Pais,
para onde' foram? Correram para a
Africa do SuI. Estou certo que estao
lit mais de quinhentos mil, cerca de
seiscentos mil portugueses. que aban

donaram Angola, que abandonaram
Moqambique. Foram para la mas 56
para servir de carne para as nossas
;:t mas. Como 0 "boer» nao quer mor

rer, utillza estes.
Tem valor para quando perde urn
de do - pareee que sao 50 rands.
Quando perde 0 resto, pelo menos
cem rands. E quando perde a vida,
quando perde a vida? 0 nariz, 0 olho,
o braco, os dedos, a perna, 0 feri
mento no corpo em qualquer sitio,
isso- ainda tem pre90, mas quando
a cabeqa e cortada quanto vale?
Quando os colonos correram para a
A1rica do. Sui levaram os nossos car
lOS, as cami6es, as maquinas, leva
ram gada, mercadorias de valor, para
A A f rica do SuI. Levaram. avi6es e
barcos para a Africa do SuI. Tudo
isso 0 re,gime sul-africano recebeu.
Tinham custado divisas ao' nosso
Pais. Eram produto c!e trabalho do

racista. Em 1974 prepara a invasao
do nosso Pals, apoiando 0 movimento

Africa do SuI. Mas os quatro bantus·
toes na Africa do Sui nao sao mals
nem menos que q u atr o casinos onde
descansam a partir de sexta-feira a
tarde ate ao lim de tarde de domingo.
� 18 onde n80 ha racistas. Nos ca si
nos sim, nao

reaccionario de 7 de Setembro. As
armas e muniQ6es chegaram a ser

deslocadas para junto da nossa fron
teira com 0 conhecimento do entao
ministro da defesa, 0 actual primeiro
-ministro, Pieter Botha.
Em 1975, fOI'Cas rnilitares sul·afri
canas invadem Angola, integrando
movimentos fantoches. A resposta e
esta. Nessa altura Angola ainda nao
esl'ava independente. Por isso tudo
esta claro. Nao havia ANC la, nao

ha r a ci stas . Quais sao

os outros sitios? S6 nos casin os nos
prostfbulos - af nao he racismo. Por

,

is so desde 0 fim da tarde de sexi a
-feira ate ao fim da tarde do domingo,
nestas zonas nao ha racismo, so nes
ses dois h.Jgares em todo 0 bantus
tao.
A ocupacao ilegal da Namibia e

·



um desafio aberto a todas as reSO
lucoes das Na90es Unidas e outros
organismos internaciOnElis. A Afri ca
do Sui divide o povo da Namibia,
tenta impor-Ihe um regime de tanto·
ches e conduzi�lo a uma indepen
den cia ficUcla. 0 obJ ecti vo e ma nter a
explora<;ao dos Imensos recursos na·
turais desse pais.
o regime minoritEuio e racists de

reconhecimento aereo. Eo at raves da
fronteira com 0 nosso Pais que 0
regime racista infiltra os grupos fan
toches.

havia a SWAPO la. Entao porque e
que a Africa do Sui invadiu Angola
antes de ser independente?
. Hoje, diz que ataca Angola por

causa da SWAPO. E em 1975? Hoje
diz que ataca Angola por causa dos
cubanos. Os cubanos vieram precisa
mente a pedido da Africa do Sui.
Muito Khanimarnbo, Africa do Sui, que
trouxe os cubanos a Angola. Embai
xador de Cuba, transmite ao Fldel
Castro; Obrigado por ter respondido
positivamente ao pedido da Africa do

Africa do Sui tern uma polftica beli
cista, desenvolve uma IndOstria de
SuI.
material de guerra, adquire grandes
quantidades de armamento estrata
Realiza ataques militares contra
gico sofisticado. O rganiza f ren etica Angola, Zambia, Botswana, com apoio

Nos ultimos dias de Janeiro, numa
operaQ80 das ForQasArmadas de Mo
c;ambique' ( FP L M ), liquidamos cerca

-

lizarem 0 Pa rs. 0 regime da Africa
do Sui agride a Republica da Zambia,
onde infiltra agenles causando dis
t0rbios. 0 regime da Africa do Sui
arma grupos que actuam contra 0
Reina do Lesotho, destruindo centrais

electricas, bens de consumo.,
So a cegueJra racista de Pretoria
pode pretender que nos acomode
mos a ideia de que a ag ressao do
expediqao
dia 30 €I uma simples
punitiva contra 0 ANC. De que a

acc;:ao nao v isava 0 nosso Pais. Seja
mos claros mais urna v e z : 0 regime
da Africa do Sui ataea u a Republica
Popuiar de Moc;ambique.
Nao aceitamos que 0 nossa Pais
seja transformado numa carreira de
tiro. Nao aceitamos que 0 nosso ter·
rit6rio sej a Lim corredor de transito
para toda a corja de assassinos. Nao
aceitamos que tentem transferir as
suas contradic;oes i ntern as para a

nossa Patria.
A Republica Popular de Moqambi·
que e um Estado independen te. A
violac;:ao de nossa fronteira por uma
forqa militar, a progresseo em pro
fundidade no nosso territ6rio, 0 ata

que

e

destruif(ao

de
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nosso povo mas os racistas ficaram
com tl�do, e com eles tam Mm.

desia a sua grande base operacional
contra Mo<;ambique. «Mirages" sui
-alricanos dos mais modernos bom
bardearam M09ambique, destruiram

tras.
Os racistas sul-africanos queriam
destruir-nos, queriam destruir a nossa
independemcia. queriam destruir a
nossa economia. Mas nao queriam
•

Jose Mowat! Sill/aI/go e MarCQ.I l\(JlI1pelllba: () f"'jll/eiro {I'll/'('//I(I\'" I/O S(!'!II
r(lII(,a Militar para protege,. us ill/il/radas: n VII fro ve/ldia I/�torl/lll('jj('s a Iis 4.

r(!/"ilUlldo A 11 lon io "'IInc£lcua
ria Mara{a

e

Fl'tlllc-isC!o Vilalltlllos: Ortll?l1al'tlrr/ t} gll(ll'/1i(uo'
lido respolltiesse (/0 fogo

que

'

SuI. 0 nosso paIs aplicou integral
mente as sanQoes, suportamo s pesa
dos sacrificios. A Africa dp S ui opos
-se a estas sancoes. A Af rica do Sui
fornecia 0 oxigenio que permitia ao

droga, os contrabandistas. A Africa
do Su i racista soube sempre assumir
a sua natureza de reduto onde se aeo
Ihem os maiores inimigos da liber
dade, os maiores inimigos dos povos,
onde se desenvolvem e se acai'inham
as ideias mais retrogradas - esta e
a natureza do regime do apartheid.

� um erro, um erro grave, pensar
que ele pode mudar. � um erro pen
sar que ha racistas rnaus e racistas
bons, que h8. colonialistas maus e
COlonialista s bons, que ha fascistas

mause. fascistas bons, que ha explej
"adores maus e exploradores bons.
Quaisquer que sejam as suas mane)
bras, qualquer que seja a 1ace que
apresenlem, 0 apartheid, 0 colonia
lism o, ·0 fascismo, a exploraQao, sao
inimigos declarados da liberdade dos
povos, sao inimigos irredutfveis de
humanidade. Pela sua n aturez a , a
Africa do Sui racista sempre lutou
contra a liberta�ao da Africa.
o regime sul-africano e fo rc;;ado
agora a comportar-se como agressor
directo. Ja nao tem paises que Ihe
sirvam de· agentes. Ja nao tem paises
que morram na guerra p�r ele.
Agora 0 regime sul-airicano e for

Qado a confrontar·se directamente
com a Africa independente. Nao com
rv10Qambique mas sim com a Africa
inteira, com todas as fon�as progres
sistas, com a zona libertada da Hu
manidade, com todas as forcas demo
craticas, com todos os paises aman
tes da paz. Sao estes os aetuais
inimigos da Africa do SuI.
� do seu te rritorio que 0 r egime

sul·africano tem desencadeai:lo as
agress5es, a do seu territ6rio que 0
regime racista sul-africano tern de

p�gina qualro
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Permitimos que a inimigo pene
trasse nas brechas e aprov eitasse
as
1raqu � zas existentes. 0 inimig
o utili

zou VICIOS e insuficiencias de algun
s
elementos das Forc;; as de Defesa e
Seguran c;;a. Elementos que revelaram
insuficien cias ideo/6gicas, deixaram
-se ganhar pelo inimigo. Como sem
pre, as brechas por onde 0 inimigo
e n tro� for�m a a rn b c;;ao, a corrup<;:a o ,
o reglonal/smo, 0 tnballsmo e 0 racls
mo. No aspecto da corrupcao, vimos
a corrupc;so ideologlca e a corrup9ao material.
o inimige procurou saber 0 goslo
de cada um desses elementos Cor'
r uptos.
Descobriu
primeiro
que
.
tlnharn �mbic;;ao, em segundo lugar
descobnu que gostavam de dinheiro
ern terceiro lugar que gostavam d
alcool e em quarto lugar que gost�
yam de mulheres.
En�ao 0 inimigo abasteceu, deu
-Ihes 1550. Deu dinheiro, deu alcool
e deu mulheres, aparentemente as
·
mais belas , Mas 0 inimigo nao po de
apanhar as mais belas. As majs f eias,
fOI 0 que apanharam eles.Apanharam
os restos, despreziveis.

!

�

No dia trinta de Janeiro, cerca
de uma hora de madrugada, um
comando sul-africano que incluia mer
cenarios
rodesianos,
ataeou tres
. casas onde viviam membros do ANC
da Afr;ca do Sui e membros dos sin
dicatos sul·africanos, Esse comando
penetrou no nosse Pals cerca das
23 horas, violando a fronteira da
regiao de Panguane, onze quil6me
tros a sui de Ressano Garcia.
Tomou urna picada e entrou na
estrada alcatroada de Ressano Gar
cia·Maputo. Os comandos racjstas
tinham as maos e a cara pintadas de

preto . Usavam cami6es que se asse
melhavarn aos nossos camioes mili
tares. No caminho, iam lan<;ando
esporoes de ferro, para furar os pneus
dos carros que os perseguissem. Ao
chegar a Matola, os comal'ldos inimi
gos fecharam a estrada em dois pon
tos. Um entre os emissores da Radio
Moc;;ambique e a ponte da Matola,
outro no cruzamento para 0 Bairro
do Fomento. Foi aqui que mataram
um cidadao portugues cooperante da
Electricidade de Moc;;ambique que
regressava do seu trabalho de inspec
Qao de linhas electricas, um coope
rante paci1ico que connosco' treba

morrer.
o regime minoritario sul-africano
organizou operaQoes de reconheci
mento e infiltrou agentes para forne
cer inforrnaQoes as tropas rodesia
nas. forneceu material de guerra com
que os rodesianos nos atacavam. 0
regime do apartheid era 0 unico su
porte dos rodesianos. A comunidade
internacional decretou sanc;oes con
tra a colonia britanica da Rodesia do

regime rebelde sobreviver.
A Africa do Sui racis ta soube sem
pre assumir a sua natureza de covil
on de se acolhem os bandidos da pior
espeoie, as marginais, os assassinos,
os ladroes, os violadores de mulhe
res, os corruptos, as traficantes de

Segundo aspecto: Com 0 fim da
.guerra na Rodasia criou-se urn senti
mento generalizado de que finalmente
havia paz no nosso Pais. Criou-se 0
relaxamento, em parte 0 esplrito de
vlto�ia . Deixamos de estar vigilantes,
dlmlnulmos 0 grau de mobilizaQao do
Povo, a sensibilizac;;ao do Povo 0
�SClarecim�n.to do Povo sobre q em
e 0 nosso Inlrnigo.

. Estas foram as causas de fundo
que permitiram aos racistas entra
r�m no nosso Pars, massacrar, assas
slnar, destruir e sair do nosso terri
t6r;0 impunes.

Depois da' nossa indepenQ�ncia
intensificou·se a luta de liberta980 do
Zimbabwe. 0 apartheid era a base
de apoio dos racistas rodesianos. Os
racistas sul-africanos fizeram da Ro

alvos economicos, assassinaram °
nosso p ovo , massacraram os refugia
dos. Para combaterem, contratavam
mercenarios e fascistas de varies n.s
Clonalidades: israelitas, ingleses, por
tugueses, 'italianos, amencanos e ou-

do Sui nao podia atacar rv1oc;;ambique.
Porque? Primeiro aspecto, portanto:
subestlmamos 0 in imlgo.

lssaume Dady e Constantino Adriano da COSIC(: agentes

{IV servi9 0

do illimigu

Alcido
e

de 70 elementos, captun3mos 28 ar
mas individuais, 2 metralhadoras pe
sadas., 6 bazucas e grande quanti·
dade de muniQoes. Eles acabavam de
penetrar no territ6rio nacional, no
Pafuri.

mente 0 'arsenal nuclear, apoia direc·
tamente os bandidos que abastece
por via aerea, viola as nossas frontei-

ras aereas terrestres e maritimas,
innltra agentes espioes a sabotadores, alguns de para-quedas. Fabrlca

,

moeda falsa e imprime e l an Ga panfletos por via aerea, pelos rios e palo
mar. O r gani za junto da nossa fronteira bases militares nas quais treina
e alberga os bandidos armadas, os

Esta aC«;:80 do regime minoritario

. � parte integrante de loda a domina9aO

"boer» na Africa do SuI. Os
,·bders.. sao como os sionista s julgam-se urn povo eleito de Deus.
Para eles os negros' tem natureza
sub-humana. 0 1anatismo religioso, a
viol�ncia, a brutalidade, 0 racismo,
sao traQos caracteristicos da menta
'Iidade retrograda dos "boers». Nao
vivem no nosso seculo,
tivos.

mercen(irios, os militares racistas.

Dai partem as agressoes mllitares
ao nosso Pa is. Militariza a fronte i ra
de Kr ue ge r Park, a1e a fronteira do
Zimbabwe. Lanc;a provocac;oes permanent�s na fronteira. Organlza no
Transvaal um complexo tnilitar de

sao primi·

mais de duas dOzias de importantes
bases aereas e militares de caracter
01ensivo.
Ests politica belicjs ta visa garantir 0 capitalismo sul·africano, garantir
o dominio perpetuo das reservas das
materias-primas da Africa Austral.
Para realizar esla politica, o· regime
concebeu a constidQ "apartheid
tuic;ao, na parte sui do hosSO continente, de uma cintura de Estados de
domina9aO das minorias b'rancas: a
Africa do Su i , a Namibia, a Rodesla,
Moc;amblque, Angola. Estes dois Olti-

o regime do apa
. rtheid
sao desta maneira Gie ser e de pen
sar. Ele e 'minoritario, cGlonialista,
agressor. E 'urn estado isolado na co
munidade internacional. E um corpo
estranho a humanidade. As pr6prias
potl§ncias do. Ocidente condenam 0
apartheid. Os seus unlcos parceiros
sao os fascistas, os sionistas, os fan
taches. Apenas . estes apoiam a poIftica .de uma minoria de brancos que
oprime e nega quaisquer direitos aoS
vinte e tres milhoes de negros.

..

o governo da Africa do Sui insiste
em considerar 0 seu pars como um

Chil,fle e Jossias Dfalrhallw: a prill/eiro trtJb{JI/Javfl para os rodesiallos
sui-officonos; () segundo vel/dell segredoS milital'es ao illimigo

de organizaq6es fantoches contra-re
vo lucion ar ias. 0 Lesotho e a Suazi
IAndia sao alvos tambem das mano

bras sUbversivas dirigidas por Preto
ria, 0 regi m e de Pret6da afirma que
tluer ter boas relayoes de vizinhanc;a,
mas simultaneamente promove
e
apoia ac«oes armada� de banditismo
e terror, Realiza invasoes armadas
cuJo objectivo e a destruiQao de

alvos economicos, como 0 demons
tram as constantes agressoes contra
a RepublIca Popular de Angola.
A dem� n cia sul-airicana chega ao
ponto de tazer uma Ie! em que se
arroga 0 direito de intervir militar

mente em qualquer pais africano a�e
ao Equador. Ao mesmo tempo, den
tro do Pals, cria «guettos» suburba
nos. Leva a cabo acc;:oes repressivas
sobre estudantes, operarios, sinOica·
lisles, assassina dirigentes popu l ares,
massacra em Soweto.

A consolid89ao da independencia

nos parses cia Africa Austral, fon;a
0 regime minoritario a um recuo tactico em relacao ao plano aa ciotura
de Estados de domina<;:8.o de minc
ria branca. 0 re'gime da Africa do
Sui c ria a teoria da constelaCfao de
Estados. E a t a c tica da dominayao
d� regia� atraves do poder econ6-

mlco.
mos com ou sem Portugal.
o Zaire, a Zambia. e a Tanzani��
Para forcar os parses vizinhos a
pais so de brancos. Insiste em tornar
chegar�m a ser c� ns l derados p �rt e 'aceitar essa teoria, 0 regime sul-afri
os negros estrangelros na propria
desta cmtura. A Africa do Sui raclsta
cano destr6; infra·estruluras econo
terra. Impede que a Africa do Sui
lider, seria 0 pa�a, 0 cherno.
seria
micas, procura reduzi-Ios a depen
seia um pals de todos os sul-africa_
Havena Estados ?e domlnacao brandancia, aoride a RepObllca Popular
. nos
pretos,. brancos, rnesticos, in·
. ca e Estado.s sate l l es onde 0 poder
de M oc;:am bi q ue. 0 regime da Africa
dianos, chineses.
.
A ess E ln cia colonialista do poder politiCO serla con lado a fan tocl1.es do Sui agride a Republica Popular
negros .. Havena alnda �ma tercell's
de Ang ola ameaca a Republ i ca do
dos racistas desmascara·se quando

?

-

cria os bantustoes, quando d ivide 0
pals e cria independencias fantoches,
quando ocupa e coloniza a Namibia.
Existem agora quatro bantustoes na

! ,
f

categon a a dos bantLlstoes.

,

.

0 avanqo da liberdade em Africa

�era 0 desespero e provoca uma maior
agressividade por parte do reg ime

,

Botswana. 0 regime mlnoritario da
Africa do Sui treina mercenarios ro
desianos para serem infiltrados na
Republica do Zimbabwe e desestabi-

mOyambicana, 0 assassinato de pes
soas que estao sob a proteeQao da
nossa bandeira, tUdo isto sao accoes
que atentam gra,vemente contra a
nossa soberania e independencia.
Em termos militares e em termo s
diplomaticos, sao actos de guerra.
. Sao actos de guerra que se enqua·
dram na estrategia que Pretoria, ha
mUito, trac;:ou com 0 obj ectiv� de des.
truir a nossa independencia e 0 poder
popula r. 0 ataque realizado contra
Mocambique, no dia 30, e um staque
contra a Africa independente, e um
ataque con t r a 0 campo socialista de
que samos parte, e um ataque contra
as forCas dernocraticas e do' pro·
gresso do mundo inteiro.

perguntamos: Como
TQdos
e a nos
expres
foi passivel ao inimigo !evar a cabo
esta agressao c o n tra a RPM? Eu
penso que todo 0 cidadao honesto,
patriota, dedicado, tem razao
em

fazer este tipo de pergunta.
Nao e n or m al que um comando
inimigo penetre no nosso Pais,pene"
tre no nosso terrl\orio, Viole as nos
sas fronteiras, ataque residelncias,
mate cidadaos estrangeiros que aqui
vivem cobertos pele nossa bandeira,
bandeira que guiou a no ssa IUle, ban
deira que signi1ica liberdade, que
representa as aspirac;; oes dos povos
ainda oprimidos. Temos que todos
conhecer as razoes que pel'mitiram
ao rE�gime da A frica do Sui atacar
o nosso territ6rio, destruindo residen
cias da nossa capital. Como e que
isso fol possivel?

Primeiro: subestimamos 0 inimlgo.
Sempre dizem os : a Africa do Sui e
um destacamento do i m p e n allsmo . t:
n osso inimigo. Mas perdembs a no·
Cao desta definlQao e passamos a
subestimar 0 inimigo: Que a AITIca

-

__
_ _____
_
-_____....:.____ __ _____ __________________________

Ihava na reconstruc;;ao de MOQambi
.que.
Na primeira casa, os racistas usaram 0 truque de se apresentarem

como elementos das Fon�as Papula
res de Liberta<;ao de M09ambique
que vinham falar com os elementos
do ANC. Logo que eles sairam man
daram levantar as maos e comec;: a 
ram a disparar. A reacCao das forqas
de protecc;;ao IIqu;dou varios elemen·
tos das foryas raeistas sul-africanas.
Ai foram abatidos cinco e!emen
tos do ANC, dos quais qLlatro morra
ram H um ficou gravement r'farido, e
continua no hospital. Oc:;orpo de urn
comando foi abandon ado TIC) iocal.
Capturamos cinco armas, dols radio
transmissores, granadas e muniyoes
varias.

Na segunda r e sid e m ci a que' per�
tencla aos sind1catos sul-africanos,.

,

os coma n dos do r egim e rninoritario
p<lrararn os cam iDes e dai dispararam.
obuses e grenadas, que destruiram;
a cas a e mataram os ocupantes. Ao'
r e tl r ar ern colocararh granadas-arma·
diihas nas said as da casa.
Na terceira resid�ncia, os coma".
dos cortaram os telefones, bloquea-'
ram as portas das casas vlzinhas e
dispararam da entrada obuses e gra
nadas matando todos os ocupantes.
Em seguida. retiraram da casa livros
e revistas que sao c6nsiderados
«armamento» do ANC.
Nas tr�s residencias, os coman
dos inimigos assassinaram 12 m ll i
tantes do ANC e dos si n d i catos da
durou
Africa do SuI. A agressac
cerca de uma hora. Depois de termi
nar a 8CC;8oO, os co mandos reliraram
atraves da Machava, seguindo ao
longo da vi � ferrea. Sairam de Mo
yambique atraves da regiao de Pan
gua n e perto de Ressano Garcia, por
onde tinham entrado. Sairam do terri
torio rnocambicano as 5 110ras da
madrugada, Foram apoiados nesta

,

!

,

(Continua na pagina seguinte)
NOHCIA5, domingo,

15 de fevereiro de

1981

- ------- -,

.'

SA

E S E.JA
M AS NAOTE
( ~uado

pel a avia~ao que os acom·
p8nhou ate Movene e os ap.,oiou de
novo na retirada.
Analisamos detalhadamente os
acontecimentos. Analisamos os actos
de cada um, 0 compor.tamento de.
cada responsavel, 0 que fez e como
agiu. Verlfieamos q ue a Yiola~ao da
fronteira fol detectada cerca das 23
horas & 30 minutos p.,or; um grupo de
reconhecimento das tropas de Guar·
da-Flonteir.a. Porem, a comunica~ao
desta violBlf80 56 chegou 80 Estado~Maio~ General as 9 hor;as da manha.
.: ~oll Bcaso?
o inimigo ja salu do territ6rio as
5 horas, e a notic ia cheg a so Estado-Maiotl as 9 horas . .: p ~r seaso?
Uma guarniyao q ue se encontrava J!rOxlmo d e uma das casas ataca·
des-nao ~gi u 80 ataque inimigo. Os
oomaodos assassil)os pude(am sai~
do ten!it6lio naciona. sem seram detectados. Estes fact os sao tostes e
dolorosos.
Mas temos que re:spondell as duvi·
das ~ue eles levantarn em lJ6s. Por:que houve passividade na reaeoao
ao ataque inimigo? 0 nosso Povo
oostuma dizer.. to do 0 Povo mooambicano t em a mesma expresseo:
.. Quando 0 felticeito emra num·a casa
e ~rque alguem 'he abrill a janela
ou -a porta, p ara ele penetr,8Ij,..
Os'tacistas sul-aflLicanos tiveram
quem thes abr-isse a porta. Houve
aqueles em que 0 Povo contiou e
,q ue trairam 0 Povo. Houve oficiais
nas For:C(as Armadas de Mocambique
que abr.iram as portes e as j anelas
para 0 feiticeiro entrar. Nao e urn
1en6meno novo. Durante a guerra de
t8$i8t~l'1cia dosnossos antepassados
os colonialistas venceram - por.que
havia tl:aidores no seio do Povo. Du"ante a gueljra de /i b er.ta~ao nacional,
tambem surgi ram os que t rafram no
)lOISo seio. Foi porque purificamos
as flleiras e implac8velmente arranoStnos as ervas daninhas, destruindo
as oa~gBs impuras que existiam entre
h6e, que derrotamos 0 colonialismo.
Quando relaxamos a vigila.ncia ,
quando coex;stimos com os agentes
e tfaidores, sofremos derrotas e vexames, sofremos humilhayoes, sofremos
vergon as.
Il'qu
os aCI a stll-afriaanos; que nao fOI devidamente
J)Unido "em rechaf;ado pelas nossas
10~as. e exemplo desses revezes cauaados pon eases agentes e traideres.
Os agentes e traldores tinham informado 0 lnimigo sobre a nossa p rep8I!IlQ~o comba.tive, as nossas ·posi·
qOes, as noeeas armas, 0 nosso sis·
tema defensivo. Outl:os desorganiza·ram· e destrulrarn os meios de transpot:te des ~oi:Qas Armadas de Mo!(am'

e

tado para trabalhar para 0 inimigo,
sendo chefe de Gabinete do Chefe
do Estado-Maior; General. Os recruta·
do res, elementos dos servi~os secretos de parses membros da NATO e
da Africa do Sui, encontravam-se em
Maputo. Recebe duas missoes essenciais:
a) Impedir 0 Chefe do Estado·
-M aior de reeeber. antec ipadamente
as informa!(oes operacienais que Ihe
permitem d irigir. com eticiencia. Men·
sagens e relat6 rios para 0 Chefe do
Estado-M aior. General sao desviados,
b) Informar 0 inimigo sobre os
documentos secretos a ~ ue ele t em
acesso. E assim ele fez.
CAPITAO A LCTDO MARCOS CHI-

didos por 10 a 20 contos aos elemen- bern as nossas Fon;;as Arm adas de
tos da rede de ladroes e sabotadores. Mo<; ambique, denun ciar os comportaQuer. dizer, atacavam os ca rros mantos estranhos de ofi ciais e soldacivis, indemnizavam por 200 a 300 dos, denunciar 0 roubo, a bebedeira,
contos, levavam os car ros para a a corrup!(ao , odesvio dos ben s do
reparaoao , reparavam e ve ndiam-nos Estado - qu e sao os primeiros pasaos crim inosos, autores de aci dentes, 50S do caminho daJrai l(ao .
por dez a vinte contos.
~ necessaria a vigilancia para
Na direc<;so da Auto·Blindados, impedir crimes contra 0 nosso Povo.
organlzava·se a destruic;;ao sistema· Os traidores nao sao estrangeiros.
tica de meios de transporte militares Sao fil hos, maridos, irmaos. familia·
com 0 objectivo de sabotar a mobili- res, amigos de cada um de nos, que
dade das Forc;;as Armadas de Mo- se to rn aram revo ltosos e seguiram 0
~ambique. Na D irecc;:ao da Auto-Blin- cam inho da corrupoao, exp lo raram 0
dados sustentava-se uma rede de cer- relaxamento da nossa vigilancia.
ca de uma centena de antigos Pides, Exploraram os laC(os de familia. LaQos
antigos DGS, antigos ANP , antigos que nos uniam a etes. S6 porque queOPV, antigos GE, anti90S GEP, anti- riam a morte e a escravatura do nosso Povo. A morte e a escravatura dos
gos Comandos, etc.
VITE: Participou na guerra de liberta0 tanen te-coronel Dlakhama siste· que falavam a mesma Hngua, tinham
!(aO nacion al. Eu nunca goslei deste maticamente nao cumpri a ordens a mesma cor. e ate eram da mesma
capitlio. Nas marchas longas comigo para desmantelar esta rede ou publi- familia .
ele sempre oaia, ficava quatro horas car: as foto gratias dos elementos e
'/"vamos Ja- em·
SeJ·amos vi"'ilantes, sel·smos imp laatra-s ' e n6s desconf-,C
I.
substituHos por outros. Tornou·se
~
1969 Em Tete marchou com'lgo caiu
cavei s para com 0 inim igo. Os traido.
,
'
protector dos antigos Pides, 81eganvarias vezes. Por isso, eu perguntei do "ue eram profissionalmente com- res que acabamos de ver sao alguns
"\
aos agentes do regime min oritario ,
iros' Porque ,/., ·q ue dao
aos companhe
'"
petentes. Quando deteetava que um
cia
1
a
um
homem
que
·
q
ue a Africa do Sui compra, corrom·
I
a patente de of
. q e n"'o ... capaz de conduzir deles la s.er preso, transferia-o e. pe e infiltra no nosso Pais. Esta e
cal, c uluna?
CI
~
camuflava a t ransferencia_
a face oculta da agressao_ Esta e
uma 0
.
Propos que antigos ag entss do a condiQ80 sem a_.qual a agresseo
Foi 'recrutado, d urante. a guerra
inlmlgo -fossem graduados como of i- aberta nao e possivel.
d
do Zim babwe, -peIos servtoos
ro
aciais a ate oticiais superiores. ProC
Eles dizem que nos atacam por
sianos e su I-a frlcanos. omeQou por. curou introd uzir esses agentes em·
·
d
at'
I
d
causa
do nosso apoio ao ANC. Quefornecer; as IIstas e m erla
a altas deleg~oes militares para vi.si4
APU
d
~v
rem
dividi
r-nos. ·q uerem enfrsquecerZA NU e d a L
aos ro eSlanos e tarem parses socialistas irrn Aos. DeviEI
h f
·nos, querem .q ue nOs deixemos dEr
f
I
aos su -a rtcanos.
e era 0 c e e do a nossa vigilancia. r.eJ'eitamos a
. I
apoiar. 0 ANC. N6s e 0 ANC sempre
de matena.
sua friteg1l8Q!o. Nenhum' d I.. par:ti- fomos 80Uderios. .~ impensavel que
AtaqLies contra dep6sitos de rna- ci~ou.
. 0 nesse Povo e 0 Povo da Africa do
terial mllitar dos movimentos de libarSabotavam eoni apoio de agentes . SuI deixem de ser soJidllrios.
tac;Ao do Zimbabwe sao 0 resu ltado a cooperalfAo militar com os palses
0 ANC e 0 movimento de libertadas informsQOes fornecidas por: asta sociaflstas e tentavam· levar as nossas
capltlo. Mais tarde, come~ou a ven- FOry8S Armadas a cooperalfAo com · cAo mals antigo de Africa. 0 ANC e
der as listas de material. de todo 0 palses da OTAN. Vendeu altos segre- a vanguarda que ha cerca de 70 anos
material mifitar da Republica Popular; dos militares das FO'9as Armadas de dlrige a luta do Povo sul-africano pela
de Moc;ambique. As' vezes recebia Mooamb ique.
'
sua liberdade. 0 ANC a vanguarda
.
cam' d61'"
ar.es, as vezes 50 ··mh'· -..." _,,caiS
CompatrlOlas, estes e outros cri- .que asaumiu a traiQAo da res. istAneis.
quando a Jista tosse de valor. Igual- mlnosos,' agentes do inimigo, logo secular. i ocupaCfso estrangeira. 0
.
+-. d
mente. orgaRlzaya
0 b·
OICO..
e f or- que termlnados os seus processos ANC e a vanguards de todo 0 Povo
.
nt
d
t
ri
I
...
'd
neclme 0 e ma e 5r as U OI ad es serAo enltegues, ""am
. julgamento,80 sul-afticano Aa luta contra 0 «apar- ha. em espec •laI as
... unl- Tribunal Militar; Reyolucionllrio.
...
theid,..
da pt.imeira 110
.dad esque defen d em' nas f ron telras.
0 que e 0 «apartheid .. ? Porque
He muitos ourtos, hll civis tambam.
POli aIgumas cent enas d e con t os ven- No momento oportuno ser:.-vo.a infor- e este sistema condenado por. toda
' d ur8nte Interroga- mado.
a Humanidade?
.
deu a Patrls. Ho,e,
.
d,.
t
..
0
«apartheid
..
e
0 sistema
t6rl08. Iz-nos que nCio em p.eoo aquINAo nos assustemos, pelo conII
' .dque
lnant~m 23 m hOes. de oprlml os.
d
10 que ven eu.
1 I' ·t
N'" ... f
TE CORONEL JOSSIAS
.m 0, e ICI emo-nos. aO ~ requente
humilhados, segregados, negados da
TENEN
AM
E'
em muitos palses encontrar isto. Feli- sua condiQAo humana. A Afrioa do
RESSAMO DLAKH
A: ra 0 chefe cnemo-noa
• aao

A

dam ente a justa luta do Povo sul·afri·
cano.
Somos flrmemente solidarios com
a justa luta do Pove sul-africano.
Somos solidarios com 0 ANC. 0
ANC e urn dos farois que em Africa
iniciaram a luta pela liberta<;ao nacio·
nal contra 0 racismo e a domrnac;:ao
colon ial. Campo tertii em que mergu·
Iham ralzes da nossa propria luta de
liberta<;ao, patrimonio e orgulho do
nosso Continente, representante da
vo ntade dos povos pela libertaoao. 0
ANC e reconh ecido pela Comunidada
Internacional como verd adeiro e legitim~ representante do Povo sul·africano, 0 ANC esta representado em
todas as partes do mundo . em toclas
as organizac;i5es intern acionais. 0
ANC esta representado na Republica
Popular de Mo<;:amb ique.
Em todo 0 mundo, 0 ANC tern
rep resentar-oes, escrit6 rios, residenY
cias, cldadaos exilados, refug iados
da segrega!(80 e da rep ressao,
. 0 ANC t em representar.oes na
Y
Inglaterra, na Fran!(a. na Italia . nos
Estados Unidos da Am erica, nos pa i·
ses n6rdicos, em toda a Africa, nos
paises socialistas. Os seus militantes
residem em casas nestes parses. Foi
em resid6ncias como est as que os
militantes do ANC toram alvo de destruir.ao e massacre na madrugada do
Y
dia 30 de Janeiro_ Residencias que 0
regime suJ-atricano cl assificou como
bases de militares do ANC. Entao
estamos a espera que VaG alacar a
Franf;a. Estamos a esperaq ue vao
atscar a Inglaterra. Estamos a espera
que vAo atacar Nova lorque. Estamos
a espera que ataquem todo 0 mundo,
as capitais, que transfo rmem em
bases as resid~ ncias dos militantes
refugi ados do «apartheid,, _
EslIvemos
.. d e um
aqUl- h'"CI cerca
ano. Estivamos reunidos para fazer
- - bai
d a Of enslva.
.
Con s0 pnmelro
anQo
t ats.",mos que est avam cna
. d as 8S condiQOes para concentrarmos as nossas
f orQas para as t aref as d a reconstru- d0 nosso Pars_ D·Issemos que
«ao
esta era a batal h a deoisiva para a
" a I-b
" d0
nossa tota II I-b er tayClo,
, erta!(ClO
bd
I
·
t
D'
su esenvo vlmen 0_
lssemos que
esta era a batalha de.cisiva para neu.
avel.Escola
Militar de que e responsatrall'zar e an ·lquilar todas as man-Ifes'
rauba gallnhas. vai caoar ileg81""'~MI!!r,- ~•
~
~~
1i.1Ji....liillj~.~~&ijL.al!lill!~~~~~q.ll~_-t!re6ee--.inimtgo no ,"osso seio. Conr
•
S
no qUIRtal da cldade. A frlca do ul
I"d
P
-- d
I
cac;:a com armas de guerra. pratica Elemento ambiciolO, tr:ibaLista, ra- nem do Povo, nem das nOMaS For- 'uma ilha com cidades e bairros s6 so I ar a az na reglao, esenvo ver
Ven- glon.lista, racist a, mas ganancloso "'a8
Armadas de MOf'"amb'qua,
nem· para brancos, 86 para mestiyos, s6 a Patria e co nstruir; 0 socialismo.
o abate indisoriminado da ca~a,
Y
y
Y
A paz e um princlpio f undamental
de ilegalmente a carne, liga-se a con- t ambem por dinheiro. Com9CfOU por. do corpo de Oficiais. Sao elementos para indianos, s6 para pretos. A Afritrabandistas, vende armas e muni· utilizer, bans para benef icio passesl, que no caminho da Revolu<;io encon- ca do Sui e 0 pais onde M escolas da nossa vi da. !: um princ fpiO do ParQoes e faz cohtrBbando.
de MUS familiar-as e amigos. req4isi- tram e assumem a traic;ao. Alguns s6 para crianc;as brancas, s6 para tido FRELlMO, e um princlpio consCom os produtos do roubo e con- tando em nome do Mlnisterio da deles ate foran1 combatentes da guer- crianQas meatloas, s6 para crianoas titucional. Desde a Frente de Libertatrabando abre uma. cantina ilegal. Defesa, bilhates de ayiBc;l o para seus ra de IibertaQi o nacion al. Muitoa indiana8, s6 para crianQas pretas. A ~Ao de Mooambique que definimos a
Vende in1ormEM;6ea militares a eatran- famlliares e amigos iI:em de ferias. deles, capitAes e tenentes, foram· Africa do SuI €I 0 pals onde hi res- paz como nosso obj ectivo. A Paz para
Utllizando a oape do Minlsterio. desde 0 inicio da ~uerra de liberta- taurantes s6 para brancos, s6 para os povos significa 0 gozo p leno da
geiros, nomeadamente a agente. 8ul-africanos. Para se "pr.oteger.. e h AD da Defesa Nacional e da Sagurarw a, OAo nacional, juntar-se a FRELIMO. mestiQ08. s6para indianos, s6 para liberdade. 0 respeito da personaliMas levar a RevoluQlo ate ao fim pretos. A Africa do SuI e 0 p als onde dade e dlgnidade, Uni exercfcio pleno
ser preso palos seus crimes, vai a mandou.oouPB1i C8888 des~lojaiido os
0 pr:oblema. Vlvar, hi oadeiras de jardlns, cinemas. do direito ao desenvolvimento e ao
uma curandelra, cofl,hecida por. .. V6v6 legltimos looata~os em beneflcio de _ esse 6 que
br~ue.
sem se vender, vivar sem traiT, _
praias, casas de banho, machimbom- progresso, a recusa fi rme da hum ilhaOutr.os ainda otganlzaram a p as· Matchoch6!", que vive na Catembe, tam ill ares. amigo. e oump.Jioee_
Na Direcc;;io de Auto-Blindados, esse e q ue e 0 problema da Revolu- bos s6 para bran cos. 56 par. mesti- Qao, da dominaeso e da exploracao ,
eiYidade das nossas forQas. Vamos - paga·lhe 15 contos. Capitao ladrao;
veli alguns casos, vamos ve~ alguns cap itao contrabandista; capitAo can- organizou 0 roubo de viaturas, peQaa c;:ao. Fo ram ganhos pela ·ambiQAo. 0 Cf08, s6 par. indianos, s6 para pretos. A Paz significa, meus irmao s, poderA Africa do SuI 0 pais onde hll m06 cultivall as nossas maehambas
agentes e traidores que corn' a sua ti neiro e supersticioso; capit~o agen- sobressalentes e gasolina. Na Direc- goato pelo conforto, a viaa facil. 0
Qao de Auto-BJlndados organizava trlbal/smo, 0 regionalismo, 0 IIbera- hoepltai. s6 para brancos, 56 IHlra sem perigo dos bombardeamentos,
aCf;80 conttibufram para 0 ataque dos te do inim igo.
FERNANDO ANTONIO NHAC6- acidentes de viaQlo contra carros lismo. A jndisciplina, pouco a pouco. mestioos, 86 para indianos. 56 para podetmoa trabaJhar; nas no~sas fabritacistas suf.afr;iosnos.
CUA e FRANCISCO SALEMA VI LAN- civis. NAo e por. 8Cas
. 0 que os 8ci- minou a sua honestidade • ·...atrioti. pratos. Eate e 0 pals on de • crime cas sam ameac;:s de sabotagem. SigUrn: ~Olj urn·, yOU c"ama-,os.
por,
CULOS: Esteg dois entraram nas For- dentes rnilitares eram em' fflaior; numa- mo. Arrastou esses homens~ para 0 0 amor, entre· pesseas de rar;as dife- nifica podermos deslocar-nos
•
«as
Armadas
em
1975.
Eram
0
comanro
em
Maputo
do
que
j
untando
todos
caminho
desonroso
de
¥endell
a
PlIrentes.
~
0
paJ
s
onde
ha
empretlos
todo
0
nossa
Pais,
nas
cidades
e
na
(0 Pmldente Samora Machel,
....Ie ponto, apresenta os dlversos dant e e vice-comandante da guarni· os acidentes do resto do Pais_ Con- tria. Hoje constituem urn punhado de reservados para uma ra9a_ Esta e 0 aldeias comunais. com inteira sagu·
agenles do Inlmlgo, enumetando os cao estaciohada na Matola. Per alta tra crianoas, contre mulheres. contra miseraveis criminosos, traidores sem pals onde os pretos para sa desloca- ra n 9a, podermos crescer e educar os
crImes cometldos por; cada um trai cao e cobardia, durante 0 ataque trabalhadores, contra casas, contra dignidade, Sao eles os «feiticeiros» rem nas ruas de cidade precisam da ~~::~: l!i::;Sp~~er~~:~i~~~a::s :~:.
sul-africano. estes dois ordenaram as machimbombos, contra ciclistas e que trazem 0 lnimigo a MoC(ambique, "passe" .
deles) .
. Todos h6s vimos isto, vivemos e sas casas em felicid ade, A Paz signl·
CAPITAO MARCOS NDAUANE suas unidades. para que nao respon- contra postes de elecfiic ldade. Os sao eles os olhos e ouyidos dos raKAMPEMBA: t rabalhava na Seguran- dessem ao fogo inimig o. Sao ag en· carros civis, viti mas de choques pro- cistes de Pret6ria no nosso seio. Sao sentimos na nossa pr6pria carne. To- fica 0 calor profundo da Iiberdade.
(:a, no Ser.vi~o de Contra-Inteligen· tes t rai dores ao servi!(o das forlfas positados, eram comprados aos pro· eJes, muitas vezes, a mao que destr6i dos n6s sofremos est a humilhaoAo. !: este 0 conteudo real da Paz.
prietarios, :qU8 recebiam 200 a 300 a viatuta e paralisa a. arma ~ue dave 0 "apartheid» constitui .uma forma de
NOs somos um povo amante de
c ia M ilitar. t inha destruido dois car· sul-africanas.
CAPITAO CONSTANTINO ADRIA- contos. Em seguida, . ram repaljsdos conTbater 0 inimigo.
oolonialismo no seio da Humanidade. Paz, um povo que nunce se cansa da
tos. r:>(OVOC8Va constantemente aoidentes, toi-Ihe ItrJOibido conduzir. foi· NO DA COSTA; Este capitiio recr.u- nas oficinas de Auto-Blindados e venSermos vigilaotes p-t'otegef, tam- Por; isso n6s com~r.eendemos p'rofun(ContInua na pagln. segulnte)
da paglna anterIor)

op'8ra~Ao

-lha reti rada a possibilidade de utiliza~ para beneficio pr:Oprio 0 car ~o
de servi!(o.
; - .
Tornou-se descontente, Como des·
contente ligou-se a outros desco nten·
tes, indivfduos que ti nham sofrido
pequenas p uni~oes por causa da
incompeteneia, neg ligencia, abuso de
po der, . etc.
Tambem 59 ligou, por corrup<;ao,
a marg inai s, ladroes e co ntrabandis,
tas, c riminosos. Por; isso as protegia.
Membro da SeguranCfa, tornou-se protector; de tadroes e c riminosos. Quando verificou que os seus am igos estayam ligados a contra-revolucionarios
e ao inimigo racista, protegeu-os,
sabotou as inform aQoes para os seus
superiores, impedindo assim que se
tomassem medidas contra os crim inosos e agentes do inimigo.
CAPITAO ISSAUME USSENE
DADY: foi encaA"egado de dir:igir; actividad es de produl'so das For!(as
Y
Armadas de Mo!(smbique, dos antig as comb atentes do Ministerio da
Defesa Nacional. Roubava si stematicamente as bens do Ministerio da
·Defesa Nacional. 0 centro de ·produ·
c;ao de galinhas do Ministerio da
Defesa Nacional, aqui em Maputo, ja
nao servia para abastecer os quarteis
e 0 Hospital Militar. As nossas g alinhas serviam para abastecer; lojas
clandestinas. Igualmente, desviava
caixas de cervel' a e refrigerantes para
as lojas clandestinas. Partieipava aindana organizacao duma rede de trafico de divisas.
Um· capitAo encarregado de produC;Ao que rouba 0 exercito e sabota
a economis nacional. um capiUio Jigado a marginais. Quando sAo introduzldas as patentes, fica descontente
na base do tribalisrflo. na base do
.
L·Iga-se a ou t ros descon t enr aclsmo.
tes, descomentes e tadrOes que v&m'
, - 0 seu grupo. Fomeeeu
a constltutr
·1·
t
in ormaO..
ues mlltares
a est rangelros.
Regozijam-se com 0 Btaque $ul-af ri, . d os a e Ies.
cano porque est Aolga
CA PITAO JOS~ MANUEL SIMANGO: 'F'
Tal como 0 capitAo Issaume.
ladrAo e estS envolvldo com marginais, rouba a cantina militar. rouba
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(Contlnuado da pagina anterior)
Iiber dad e . Um p ovo que nunea se
cansa da Paz. Um po vo que esta sem
pre disposto a eonse ntir as maiores
sacrificios pela sua liberdade e pela
defesa da Paz.
Nos nao queremos a gue rr a. N6s
somos iazedores da Paz porque
somas sociali$t<,\s. Somos porta-b an
derra da Paz . 0 soc ia lismo constr6i
a P az , porque destroi a exp lora« ao,
a hum ilha9 ao, a opres sao a d o mi na
cao, a ignorElncia, a miseria, 0 a na l 
o

fabetismo, a doe nY8.

da Alemanha impe ri al. Resultado:
a Alemanh a imperial perdeu a s SuaS

Um Povo corajoso e tempe rado pela
guerra. Sabemos suportar 0 sa cri fi 
cio. Os racistas sul-africanos vivem
no IUxo, no conforto. n a cOrrUpyBo.
gozam privilegios, n ao aceitam sa·
criffcios, quere rtl que os ou tr os com
batam por eles. Recrutam. merc ena
rios, margina is. traidores, para mor
rerern por eles. Os renega dos , os

colonias. Pe rdeu a Namib i a, ou Su
doeste Africano . P erde u 0 Togo, per
deu os Camaroes, pe rdeu 0 Tanga
nyika. Ficou sozinha la com 0 seu
impe rio , la na E uropa e nao ca em
Africa. Imperfo ja sem colonias. E
estranho.

traidores, n a o lem mOtiV89aO, nao
tem conv ic C;;ao. quan do viramos as
arrnas contra eles rendem-se. Quan
tos ja mo rreram? quantos e qLle ja
cap turamos? E agora pensam em por
outros, mUlatos e indianos a lutar.
E sses disc r imi na dos, exp l orados e
op rim i dos da Africa do Sui nao VaG
combater contra. n6s. Vao v i rar as
armas oontra os patr6es. Cada ind,
no qUe eles treinam, cada mestiyo
que eles preparam, lodo 0 seu odio
e con tr a os racistas e nao e con,
Mo�ambique, nao e co n tra nenhum
de n6s. Por isso contarilOs com 0
pOVo da Africa do SuI.

Consequ�ncia d a primeira guer
ra: n a sceu a URSS, prim ei ro p a i s
soc ia l is la , pr odu to da Primeira Guer
ra Mundia!.
Hitler fo i quem iniciou a Segunda
Guerra M Uhd i al a parti r de Berlim,
cap i ta l da Ale manh a naz i. Resu ltado:
a guerra lerminou em B erli m. 0 na
zismo cai u . Consequencia: aumento
do campo s ocialista . Surgiram duas
Alemanhas. Amp l iou-se 0
c am po ·
social ista (Romenia, B u lg ari a, Cha
c.oslovaquia, Poloni a , Hun..gria, Ju
� oslavia , Albania e ou l ros ) . naseeu
a Republica Democrati'ca Alerna.

0

� 0 socia1i.smo que cria as inicia·
tjv as para estabelE;!ce r a Paz e a
fratel'nidade entre os povos. Oacordo
Salt II, i ns tr ument o que define 0 est a
betecimento d a paz e do desanuvia
ntentO, e 0 resu l tf;1do da ill ici at i v a da
W niao Sovi(!ltica, dos parses socialis
tas,

o i mpe r i ali smo aliments-se da
exp l o r a<;{lo, da humllhac;aa, da op res
sao, da discrim i n aQao , da ign oranci a
e da misena. Par isso recusa ratificar

o acordo Salt II.

o im perial ism l) produz a guerra .

VIVe produ z in do a gu erra. Tem de en
contrar a m aneira de ocupar os seus
cidadaos, de movimenta-Ios provo
cando foeos de tensao, para se Ii·
berter do desemprego que M no
Pais. Ser militar passa a ser pro fis
sao. Atacal' c ertos luga re s iii e pro
fissao. . 0 i mp er iali sm o foi semp re

Nunca LIm opressor, conseguiu
liquldar urn Povo. 0 Pdvo saiu sem
pre vencedor. Organ izemo-nos. Que
todos tenha mo s t arefas .

g u e rra essa. E uma
a rn arga, mas· e urna
realidade que te m que ser dita.

Guerra, e

re al i Qad� .

E

Mas nao parou af. A agress i vida
de do imperialismo alnda continuou
Estarn-os claros dos objectivos
depois da Segund a Guerra Mundia!.
que defendemos. Defendemos a paz,
Esta agressividade produziu Cuba, . a' l iber cjade . a seguranQu. Que cada
prlmeiro es tad o socialista da Amen
urn se arme com pedres, com paus,
ca Latina, a 90 milhss dos Estados
com enxada s , com 11ecnas, com za
.
Un ido & .
gaias, com picaretas, com setas e

do as conquist as da revoluc;ao ,
partlcipando activamente (1a cons
Iruyao e c onsolidac;:ao do socialismo.

o nOS5.0 exercito en raiza-se no

- a 10rQa principal, a fon;:a
pooerosa. a forya in y enc fvel que e
o Povo unido e organizado.

Povo

A o r gan i za c;:a o e a mob ilizac;: ao
do nos so Povo, tem sido a condiQao
fundamental que pe r m i te as f or Q as
de Defesa e Seguranca e u mp ri r ca
balmen te a S U a missao.

Estamos aqLli para de fi nir t ar efas .
Devemos imediatamente intensifiear
a organiz ac;:ao das cidades em bair
ros comunais e' a dlv isao dos bair
ros em quarteiroes.
Cada cidadao
deve partie i par
activamente nas tarefas da vigi l an
. cia. Cada cidadao deve conhecer
exactamente a qu em comunicar qual. quer indicio de actividade i nimiga.
Cada cld adao valido deve parti cip ar
na preparac;;ao de medi d as de protee
Qao. Os Grupos de Vjgilancia devem
estabelecer um sistema q ue permita
analisar todas as informaQoes re ce
b ida s.

Em cada quarteirao, em cada
predio , deve ser esta b elec id o um
sistema de controle para que se
sai ba quem Iii viva, quem la entIa
e q llem de la sai. Nas cidad e s ha
muitos marginais .. Eles constituem

tral e a vi toria sobre 0 s ubdes e nvo f vi
mento. Para vencermos essa batalha
iemo s que cumprir os p ianos, temos
de ultrapassar as metas de produ
yao, para que as nossas c ria l1Qa s
na s9 am e cresQam cada vez mai s
saudaveis e fortes. Temos de produ·
zir para que a n ossa Vida seja cada
vez mais feliz, para que cada vez
mais possar'nos calher os frutos da
l iberdade conquistada e da conslru ·
C;ao do so cialismo.

Esla e r az a o de ser da nossa
l u ta. e quando 0 regime min oti ta r i o
da AfriCa do Sui· ataca a R ep u bl ica
Popular de Moc;;ambiqu8 ele ataca
a noss a decisao de veneer a subde
senvolvimento nesta decada , a .nos
sa escolha de v ivermos p lani fi cados ,
a nOSsa opc;:ao de classe, a nossa
op yao soci al is ta .

Os racistas slll·africanos atacam
a realizac;;a o do Plano Estatal Ce n
tral, procUram minar a n o ss a deter'
m ina C;;ao , procuram desviar-nos dos
objectivos que tra Qamos. 0 regim e
:

minoritario de Pret o ri a teni medo da
nossa vitol'la sobre 0 subdesenvol 
vimento. Tern medo que 0 sLlcesso
da decada Ihe mos t r e a s uperiori
dade do s i st ema s ocialista. 0 regi
m'e da Africa .do Sui tern medo que
a c o nsoli daQa o do rlQSSO desepvolvl
mento acelere a dinamica de liber
.ta Q ao, economica da Africa Au s t ra l .

a paz. porque sem

a p az nao acabamos com a tome, a
miserra, a d o e nva.

N6s Mo querernos ir a Africa do
Sui Ma s sles vem para aqui. 0 que
e que vamos fazer?

h: p reparar .condiQ6espara receber

Abrir canaiS, abri r cisternas
para receber a agua das chuva s e
g ua r d s r.

o «apartheid.. desaparecera A
Pa tria Moc;:ambicana. a Pat ria dos
ant epassa dos que durante seculos
resistiram ao colonia/ismo, a Patria
dos Her6is que t ravara m 0 com bate
l i be rtador, a Patria daque les que se
sacrificaram p ela IIberdade de ou
tro s , a Pat n a dOs flOSSOS fil ho s a
P atria dos nossos netos, essa 'Pa
tria sera d efendida por ca da m09am
bicano e cada moyambicana.

0 povo mOQa mbica no e p ro
duto da guerra. . Esta no ss a liberda
de. eSla n ossa independ€lncia, est a
nossa Patria socialista , sao produtos

. Todo

da guerra. Toda a nossa solidarie
d a de para com OspOVOs opri midos ,
toda a nossa amizade com aqueJes
que soffem. gan l1amo - tas durante a

I,O��"'I g ue rr a.

assassina,r.

Entao dizemos: Que venhaml Que
ven ham todos os racistas, mesmo
q U e sejam mars de 4 milhoes. ve

n ham! Temo s aqui espavO para eles.
Entao lei a maio ria , os 23 milh6e s
de sul a tr ica nos . VaG tomar o poder.
·

Eles estarao ca e a maiorla es ta

ta a tomar pode r na Afriea do Sui.
A hist6ria faz -se demaneiras di

ferentes. Cada urn tem eavado a sua
trincheir a e tem cavadp t ambem a

sUa cova. T rin cheira para se defen
de'r , mas cova tambem para se
s epulta r.

.. Nab p-od'emos_ n aga r a logica da
historia. Veremos adiaote .
Que venham ca, qUe 0 fim do
" apa rthe id »
sera
mais
proximol
Estarao aqui como refl.lgi ados . Ta!vez
senft 0 ANC a vir atacar , mas nao
admiti remos que 0 ANC venha ata
ca.-los sa torem refugiados.
Que

venham.

Liquidare mos

a

todas . Have
ra verdadeira paz n a zo na. Nao a
g uerra d e uma vez por

fa lsa paz em qUe vivemos.
Um

ataque cOlJtra Mocambique.

uma lnvasao , nao sao uma s i mp les
ag ressao ,

sao

um acto de . g uerra _

Como cqme9a a guerra? Come�

A pri
Guerras Mundiais

Qa cam aetos deste genero.
mei r a e a segunda

com eqaram com agr.essoes e oeupa
(foes. Mas sempre 0 in vaso r saiu der
rotado. A pr jmei r a guerra foi desen�

cadeada a partie de BerBm, capital

pagina seil

M o cam bica nas

irreversfvef. Os povos querem a Ii
berdade, que rem a paz, querem 0
p ro gres so. 0 Povo sul- afr icano triun·
fa ra da op re ssao e da hum ilhar;:ao .
o regi m e mi norl ta rio, racl s ta 0
agress or , colonlalista, sera derrota
do pelo Povo sul-africano.

Uma p a rte quer a paz e a outra
nao quer a p az. Que fazer? Deixe
mos a Africa do .Su l escolher. Nao
temas rn do da guerra.

oa

Na sua casa. no seu bairro. no
seu l o ca l de traba l ho . em todos os
mo mentos da sua vida e em tocos
o s pontos do nosso Pais, cada mo
<;a mbi,c ano defende os val or es mais

Nos dissemos que, ao longo da
!-list6ria, 0 agr essor tern sido semp re
derrotado. A libertacao e uma forya

a aglla

Eles querem vir

o hero[smo do nosso Povo fez
da R ep u blica Popular de M oc;:ambi
que, um Pals ad rni rado e r e spei tado
na comunidade internacional. A nos 
sa historia e a dmirada e r espe itad a
internacionalmente. 0 nosso Partido,
o Partido FRELlMO, e .admirado a
respe i tado intenacionalmente. Por is
so esta connosco toda a human ida
de. S6 os cr imi nosos , Os f as ci stas,
os fant o ehes , estao com 0 regim e
mlnoritario da Afrj c a do SuI. A Re
volUQao Moqamblcana e patrim6nio
Cia h umanidade e da- libertac;:ao' dos
Povos. � esta a responsabrlidade
que sempre tem os sabido aS$umir
com coragem, com orgulho e com he
roismo . � es t a a respo nsabi l idade
que temos sabido, em cada momen
ta, honrar. dignifiear e e n riquecer.

MoC(ambicanos,

n�o que remos a guerra , mas
se e les vem para aq u i ? 0 sol 56
vem depolz da chuva. 0 que tazer?

. Nos

Que esccl h a a A frica do Sui, se
deve mos viver em paz ou se deye
mos vive!" em guerra. Guerra fria,
tambem. nao quel'emos. Preferimos
a guerra aberta, Na o queremos pas
sar 0 tempo a concentra{ tropas nas
front eira s, viver em t ensao. Guerra
Iria, nao queremos. Nao queremos
lambem ata q u 6 zi tos , e sal r. Nao que
remos i s s o. Queremo s guerra aberta.
Eles querem vir ca, talvez seja para
almoyar no Hotel Po/ana e depo i s
o jantar se ra na Ponta Malongane.
Mas nos gosta ri a tnos oe ir com e les
para ser bom 0 j anlar.

Temos que alcancar nesta deca
sobre 0 subdesenvol ·

d a a vitoria
vi mento.

altos da nossa patria. Ele defende
a hist6ria do nosso p assado , a me
moria dOs nossos her ois, Os sacrifl·
CIOS ja co nsen t ldos. a liberdade do
n oss o Povo, a di(elto ao bem-estar
e a fel ic i dade, a soberani a da patrie.
a i nd e pe ndencia nacion a l , 0 s oci a . lismo e olnternacionalismo.

o agressor.

N6s queremos

presas, nas fAbricas, nas macham�
bas estat ai s , nas cooperativas , nas
escolas, no s h osp itals , nos transpo r
tes, nos por tos , no abastecimento
e n o Aparelho de Estado. Temes que
ultrapassar as metas de produc;a.o
nas afdeias comunais. nos distritos.
nas prov inci a s e em 1odo 0 Pais.

A Patr ia do nosso camarada
Mondlane nao pode ser ultraja da .
A patria do nosso cama ra da Mondla
ne nao pOde se r o fen dtda , nao p od e
aceitar a humilhayao. E sta e a Pa
tria do Mondl ane , el e mO rre u par
esta Ilberdade. Reenacemos este
a vanyO imp eria li sta sul-africano, esta
ousadia sul-africana.

Asdezel/flS de

milhQI' de pessoa,s

Nos anos 50, 0 i mperia lis mo agre.. diu a Coreia, a· Coreia sociatr s ta , e
ag ora 0 pa is esta dividido. Mas e
urna d ivisao temporaria . 0 Povo co
reano e um 56. Vai fazer triunfar a
u niao. A guerra do Vietname c ome·
QOLl com· a· agressao pel o re gi me

antip opular de Saig ao. Apesar do
apoio maciyo do imperialismo norte
-am eri cana , a g u er ra terminou em
Saigao. Resullado : 0 regim e anti
popular calu. Consequehcia: au men 
to do camp o soc i alista . Nas ce u 0
Vietnam e u nifica do , 0 Laos , 0 Kam
puchea. Aqui mesmo no nosso COt�
tinente , 0 louco Idi Amin comec;:ou
a agr essao a Tanzania a parti r de
Kampala. Resultado: a gue rra aea
Kam pa r a.
Consequencla.
bou em
acabou com Idi Amin. Ian Smith
comec;ou a agressao a partir de Sa
IisbOria. Res u llado: a guerratermi
nou em sua casa. Consequencia: Ian
Smith foi la ny ado no caixote do lixo
da. hist6ria.
Quando alguem vai com lata de
petroleo p eg ar o togo a casa do viz!
nho deixa sempre rasto. Es te rasto
e 0 ras t ilho que tra r a fogo a sua pro
p r i a casa. Qu a ndo a cobra abandona
o seu bu raco por mais venenosa que
seja. forte , temida - fica vL/ l nerav el .
Ate a cr ian9a a pode mata r a paula
da, nao n ece ssit a da arma.
Que os sul-afri Canos venham,
mas que estejam certos que a guer
ra terminate em Pretoria!
Viva a lu t a d.e JibertaQao nacio

nail Viva a torc;;a irlvencivel do Povo!

� certo . que a guerra acabars
em Pretoria, porque a m aiori a toma

ra

0 pode� em Pret6 r i a .

N6s somos

.

que

parlicipul'um

I/O

COTllicin mQlli/eslaram

za g a i as envenena das . A pic ar et a e
para cabeya do "boer». A flecha e
a zag aia ' sao para 0 estomag o do
<,boer... , a pedra para' 0 olho do
" boer ». 0 ex erci t o tenl a sua t aret a.

. Cada " boer» ' tera em Moc;ambi
que do is ou tres i ni mi gos . Tres que
se juntem par a um « boe p, . Afiemos
as lamihas da enxada e da pieareta
para furar bem a cabeya dos «bo
ers » . Preparemo-nos, com todo 0 tl
po de armas, para quenem um a gr es
sor saia vivo do no sso Pais .

o Povo m Oyambican o e um Povo
heroico - ja 0 provou d ura nte a luta
coh t ra 0 co lo n ia l ismo. P rovou · o du 
r ante a 7 de Setembro e o 21 de
Outubro. Provou-o durante a guerra
de libertayao do Zimbabwe. 0 Povo
mOyambican o nao se deixa dominar,

odeia a dominac ao , combate a do 
mi naQ ao.. Ai daq ueles que vierem
v i o la r 0 noss o Pais. S erao destr Clfdos
sem piedade, s era o esmagados um
por urn. Q u e venham, e nao sobrara
nem um.

o ata qu e do reg ime minoritario
da Afr ic a do Sui e urn acto de guer
ra c on tra a RPM, � dever sa gra do
da todo.o cidadao m 0 9a mbica no ga
rantir a invi olabilidad e do territorio,
d efender a RPM, defender a Patria

dos he ro is m 09a mbicanos.

As Forr;:as Arm adas de MOyam
bique - FPLM, b ray o armado do
Povo, que d errot aram 0 ex erci to co
lonial portugueS no campo de bata
Iha, foryas que rec hac;;aram a s agres
soes do el( erc ito de Smit h . oontinua�
rao a honrar e ss as gloriosas tradr
Qoes. defendendo intransigentemen'
te a soberania naciona l , g ar a nt i ndo
a integridade teHitorial, con solidan-

a

sua

de�ermil!a�lio

em

esma"lrr (jIlGlquer agressoo inimiga

um terreno tertii para 0 recr uta m ento
do mi m i go. t; p rec iso intensifjcar a
vigilancia sobre os m arg ina is.

Sao tarefa s de execui;:ao imedia
ta nos locais de trabalho. Cada um
deve sabe r anaiisar e c on hece r a
forma como age 0 iniriligo. A c ada
urn dav e ser distribufda um a tarefa
con creta. Cada um deve sa ber 0 qu e
tazer em casos de ata qu e ou em
ql!Jalquer outra acc;:ao i n i mi ga .

o inimi� o atacou-nos no dia 30.

o Inrmigo p ode voltar a at acar-nos .
Com um pelotao. com uma compa·
nhla, com um batalhao. co m uma bri
gada, e em qualquer parte do nosso
territorio. 0 i nimig o pode atacar-nos
par te rra , par m ar e pe i o ar. Deve
m o s estar prepara dos para receber
o inim i g o, rechaca-l0 e n ao Ihe per·
mitif que transfira a guerra para a
nosso territ6rio. A guer ra 'esta na
Afric a do Su i , e entre a maio ria e
a m i nori a.
Por ISSO d evemos estar m u i to vi·
gilante s . Vigila ncia signi fi ea p ton ti ·
dao combativa das nossas f or cas de
defesa e seg uranca , prontidac do
nosso Povo em todo 0 terr i to r r o mo
yambicano no combate as i daias do
inimigo. 0 combate aos boat eiros. 0
combat e aos agi tado res, 0 comb at e
aos sabotadores. A vigi!ancia pop u
lar, a preparayao combativa do Povo ,
a tomad a de medid as de protec«ao .
devem sar particularm en te . inte nsi ·
Hcadas nas zonas de fro nt e ira , a

em esp ecial nas zonas em que S6
ve rifi ca a concentraQao das fon;:as
do inimigo.

Oefinimos no primeiro ano da
decada que a b a talha principal e a
batalha econ6mica e a tareta cen-

seja um estfmu lo para a !ibertac;:ao
total dos povos da re gia o.
C!Jmprir 0 plano e urna derrota
para as for�as do colo n iafi smo . do
oraeismo, do «apartheid», da , ex plora
r;:ao, . do imperial!sm�.

Q uando 0 r egime minoritario da
Africa do Sui ataea a Rep u blica Po
pular de M 0 9ambi qu e , €lIe ataea a
Ofensiva Politica e Organizacional
iniciada ha um a n o . Porque a Ofen
siVa e a purificayao da s noss&s fi
leiras, a detecc;:ao dos infiltrados, a
neutralrzaQB.o prog res siva dos seus
,agentes no· n oss o seio. Porq u e a

Ofens iva e a Iiberta�ao das menta

Iidades, e movi me n to de libertaQao
cultural, Porque a Ofens iva e a cria 
C;;ao de eo ndi9 0 es para reUuzirmos
a nossa depend€Jncia econ6mica do
imp er i al i smo e da Africa do Sui.

Quando
0
regime min oritari o
sul-afrlcano nos ataca, ele ataea 0
projecto de cooperaQao e libertaq80
dos nove parses da Africa Austral.
Ele a taca a sede da Comissao Re
giona l dos T rans p a rt es e Com uni
ca<;:oes.
Mas q uan do 0 regime mihofitario
nos ataca e l e l eva - nos a a u m ent ar
a nossa org a n i zaQao , a aumentar

mos a nossa vigilancia , a aumentar
mos 0 n05SO engajamento e deter
minacao, a val o r iz ar as nossas capa
cidades, a revelar os novos her o i s
na frante de combate, na fre nte de
prod u c;: ao , na frente de desenvolvi
mento.

o acto de guerra do regime mi

noritario val-nos t az er crescer. Para
veneer OS racistas $lIl-africanos te
mos qu e cumprir os p iano s naS em-

No total somos 35 milhoes. Doze
milh6es de mOyambi ca nos e 23 mi
Ih6es de sul-africanos. Somos 35
mi l hO es. NaC) vamos ser vencidos
por uma minoria: Os quatro m i �hoe s
e meiO, que dependem de elementos
corruptos. N6s dependemo� de fo r 

ya do POvo e de rejelQao da tmpu
reza. Somos 35 mifh6es COl1scientes
e det e rminado s. Sabemps 0 que que
remos, connecem os quem e 0 nosso
i nimigo. E 0 «boer» que massacra ,
que mata . qUe d i sc r imina , e eSse 0
'.
.. .
nosso ini migo.

Nos e os sul-africanos,lutaremos
lado a lado . -ombro a. ombro ate a
'
vit6ria fin al , ate que caia 0 « ap ar
theid». Nao ha uma guerra ent r e dois
povos, A gue rr a. que nos querem
im por e uma guerra entre de um
lado, os
p ov os
moc;amblcano e
s u [- africa no, e do ou t ro i a do um
regi me minoritario racjsta.
A guerra que nos querElm im p o r e
uma guerra entre de urn lado os
amantes da paz e, do outr� lado ,
uma clique de nazi-fascistas. q ue
nem sequer representam todos os
bran cos. Por iSs o. pela justiya da nos
sa causa, pela solidariedade interns
ci onal , estamos certos da vitoria, 0

Povo sUI-africano estara instalado na
Pretoria e acabara com a d iscri ml '
nayao, Por isso dizemos c o m tod a a
forya: A Luta Continua! A Revolu�ao
triunfara! Os "boers,� sarc:io ve ncido s !
o «apartheid,. ca!rl�! 0 P ovo sul-afn
cano venceril! A Humanidad e ven
cera! Ob ri ga do a todos, mOy amblca
nqs.

, Qualquer bomba que cair na nos
sa terra e guerra , e nao agressao,

Qualquer mina que rebentar no nes

So t e rrit orio e guerra, nao e subver·

s�o, n�o confundamos! A Juta co n
tinual Estejamos pronlos para guerra.

NOTfC1AS, domingo, 15 de levereiro de 1181

