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O QUE DIZEM DE 'VdS

dvoz da Álrica Lh)tet, msis conhecida por ooz da Quizuntba. Usat a lingltagen da teoolr.çã.o para dtingir lins reacciond_
nos
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São tantas e tão ridículas as menti.
ras propagadas na imprensa capita.
lista sobre Moçambique que não sA-

bemos por oncìe cotÌÌeçrirr.  Por exenì-
p lo ,  a  l ( ì  c le '  Setenrbro deste ano cor-
r ia por toclcl o rnrrnrì( l  l r  rrnotíciar clc

que o President,e Samora t inha sido
nrorto. À tarde aqui na <TTEMPOT) - ES-
sinr conro na RM, NotÍcias, a ÂII\{  -
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ocmeçamos a receper telefopemas de
agências de informaç$o ocideqtais que
nos'perguntavam se ò. Presidente Sa-
mora estava realmente morto. Disse-
mos ao telefone que o nosso Presiden-
te estava nesse momento na FACIM
e que de manhã tinha estado na Em-
baixada da República Popular da Chi-
na a epnesentar condolências pela mor-
te de Mao Tbe Tüng. E aproveitamos
para pergfrntar a quem nos telefonava
onde é que eles tinham ido buscar tal
anotÍciat. Â resposta que nos foi dada
diz muito do que é a (ir) responsabili-
dade. Âlguém em Maputo comunicou
com alguém em Joanesburgo que con-
tactou com algum <jornalistau que
por sua vez se dirigiu apressadamente
a urn dos orgãos de informaçáo dessa
cidade com a frase na boca: Samora
Machel está morto. Dessa cidade sul-
-africana a sensacional anotíciau pas-
sou para a Europa e no dia seguinte
dezenas de jornais de todo o ocidente
especulavam sobre se o Presidente
Samora estaria ou náo morto. Alguns
jornais chegaram a afirmar, com gran.
des tÍtulos na primeira página, que o
Presidente da FRELIMO estava real-
mente morto.

Esta náo foi a única vez que a im-
prensa ocidental se dedicou a faÌar de
atentados contra o nosso Presidente.
A 23 de Setembro o jornal português
a.A Rual dizia que Samora Machel tinha
sido exilado em Lichinga - o jornal

ainda lhe chama Vila Cabral - depois
cle ter escapado a mais um atentado
contra a sua vida no bairro de Ma-
lhangalane em Maputo.

Sob o títuló nMoçambique à Beira
do Fimu outro jornal português, rrO
Retornado>, pega na tradicional tác-
tica tribalista e diz que os macuas e
macondes estão a preparar uma revol-
ta contra a FRELIMO. O artigo que
saÍu a 3l de Agosto até revela a alturs
em que esta se devia registar; diz o
aO Retôrnado>: ((essa revolta... veri-
ficar-se-á em fins de Setembro ou prin-
cÍpio de Outubro próximos)).

Um dos tópicds preferidosi da im-
prensa ocidental é sem dúvida o das
relações entre a República P@ubr de
Moçambique e a União Soviética. Há
toda uma propaganda sobre a (nova

colonização de Moçambique feita pela
União Soviéticar. Para se rrconsubs-
tanciaÌizarn essa propaganda arranjam-
.se exemplos. Um destes exemplos é a
construção de bases militares Soviéti-
cas ern Moçambique. Na sua edição de
13 de Outubro o jornal português <Co-
mércio do Portor - citando o vesper-
tino sul-africano tThe Starl que por
sua vez cita fontes diplomáticas de
lVashington e das NaçÕes Unidas -
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ça contra a Bodésia e mesmo contra
grande parte do território sul-africa-
no>. Em suma, é preciso propagandear

a ideia de que a independência de

Moçambique é uma ameaça para a

África r{ustral e para o mundÒ e não

há melhor maneira de o íaznr do quc

através do rgti-comunismo.
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Titt t los cotÌto c.sÍe 1 uCort l i t tua a t luuit lar-
-se do parudeiro de Macheln ) aTtarece-
ram ent dezenas de jornais do ocidente
no.s dia.s que se seguirart à çtrot iciun r le
que o presidente Samora t inha sidtt
tnorto

diz que (segundo a-s referidas íontes
a base soviética ficaria instalada na
ilha de Bazarutol. E maÍs adiante
afirr4a: cA base seria essencialmente
destinada ao reabastecimento das uni-
dades navais e aéreas soviéticas acres-
centando o jornal sul-africano,, que a
Ínstalação de uma base aérea em Ba-
zaruto constitúró de facto uma ameg-



Recentemente a imprensa capitalista 7,{f. , .-... t*. . - "; .:.-i*;"s"':1*:ï"r:' t*"'t*"Ï:' lïfiA0H E L EX I LAD 0Íronteira entre Moçambique e a
sia. Agora, apregoa essa imprens
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dissidentes da FRELIMO que atacam
Moçambique e não soldados rodesia-l
nos. O aCitizen>, novo jornal sul-afri-
cano de língua inglesa pro-governa.
mental publicou'no dia 1? do mês pas-
sado um artigo no qual se afirma que
existem mais de mil dissidentes da
FRELIMO a lutar ao lado das forças
rodesianas. O artigo diz mesmo quem
são os comandanteb desses dissidentes:
Âlfreclo Maria e Cara Alegre Tembe.
Para atém de ser mentira que estes
dois camaradas tenham deixado Mo-
çambique o essencial a analisar nes-
tas afirmações é o grau de exagero, o
grau de distorç[o da realldade que
contém. É obvio que existem traidores

povo moçambicano.

O que o artigo do <rCitizenl faz, po-
rém, é confundir antigos GEs e GEps
com dissidentes da FRELIMO. Para
c ' Precisamente para espalhar a

ra -de que se um dia houver uma
.r..úêsão maciça a Moçambique esta

. invasão seja vista como se se tratasse
de uma guerra entre moçambicanos,
uma guerra civil. Por outro lado estas
distorções servem uma outra intenção:
até há poucas semanas toda a impren-
sa ocidental reaccionária era aberta-
mente hostil à FRELIMO. Agora
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África Livrep. Tornou-se demasiado
claro que é a CIÂ,ou os serviços se-

terminar toda essa propaganda um
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pafte dessa imprensa começou ";;, I nEníilHl
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pouco mais subtu do que "q'"r" q,r" 
I m BülnUT$tinha vindo a praticar até agora. Um | 
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exemplo dessa subtilÍza é o facto de I
a Yoz da Quizumba pas-sar usar uma . ..2. :
retórica revolucionária para espalhar : 
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as suas ideias fundamentalmente reac-
cionárias; outro exemplo é o seu apoiorr . '  . :  :  - :  

'  '

hipócrta à rigura de Eduardo iao"- pOSgUi meigs nayais dg
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cnMUNtcAD| D0 MtNtsTÉRt' DA INFARMAçÃï
A propósiro do escofodo de Íqtsidodes opregoodos ncr imprenso co-

'pitcrlisÍo mundiol sobre a FRELIMO e sobre o gue se ptrsso em Moçdm-
bique, o MinisÍério do lnfiormoção divvlgou o seguinÍe comunicodo.

sÊmâ.nas tem-se intensificado na vem difundinelo as noticias mais ala,mista.s àcerca
da instabilidade da nossa

Assim, diz'so que em Cabo Delgarlo a 1rcpula4ã,o.
ter-se-ia revoltarlo. Chegou-se ao ponto de se afirmar
que em lÌfuetla, local ourde tevo lugar o massacre de
16 de Junho de 1960, a populaaão rovoltarla teria içr
do a bandeira poúuguesa e libertado ofïeiais portu-
gueses que se encontrariam aí detidos.

É mentira. Nunca houve oficiais portugueses de
tidos em lVtueda. Quem pode imaginar que os sobrevi-
ventes dos massacrìes sã,o canazes de içar a bandeira,
daqueles que os ma^ssâcraram?

Dm seguida, essa mesma imllrensa começou a fr
lar rlo uma insurreição em NamnuLl' Iloje em dia ela

difunde como fantn, quo guerrilhas ooeram em Calrc

Delgado e Nampula sob o conrando de Lilzuro Nk*

cNas
imprensa ocidental, uma campanha tendentn a, apre'
sentar a República Popular de Moçambique como uma
í ;aretu ì, p* e segurança desta r,ona, rlo Continente.
Sã,o atribuídas à lìepública Populú dp lïtoçambique
intenções de atanar a Ãfrica do Sul e outros países
da zona.

Para o público mal esclarecido é difícil compre-
ender os objectivos duma campanha que relxlusa ex-
clusivamente em afirmações falsas, ou em grosseiras
distorções da verdade.

Para @mpreendermos devemos analisar a pro-
oesso que a, imprensa imperialista tem utilizuJo l)&ra
desinformar a opinião, sobre a verdar,leira situação
na Reoública Ponular de lltoçambique.

De hÁ alguns meses affi,s, a irnprensa ociderttal
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'Ja.nd&me,. É mentira- Quanto a Lízaro Nkava,ndame,
estô detido num cemno de rceducação desde 1974,
por crime de alta traigõo.

De acordo com a imprensa imperialista' na fase
actual, o Govorno da Ropública Popular do Moçambi'
que pouç6 mais faa que controlar a capital

De Agosto para câ, t campanha mudou de tom.
Os ataques criminosos das forç&s mercená,rias e

racistas do regime ilegal de Sslisbúria, são apre6en-
tados como se,ndo levados a cabo por dissidentes da
I{-RELIIì|.O. I

Nas últimÍì,s semaüas, foi'se ao ponto rle dar no-
Ínes B, esses dissidentes: certos camaradas nossos,
tais como Cara Alegre Tembe e Alfredo Maria, úo
apresentados pela imprensa imperialista, como tendo
desertado estando a comand.ar forças, que operam
contra a República Popular de Moçambique, a partir
da lìodésia do Sul.

ItÍais um& mentira.
Paralelamen te, intensifi@,-se um& ea,mpanh a alar-

I mista sobre intenções dos países socialistas, de utili-
'La,Í o territorio da Re.nública Popular de Moçambique
n,omo plataforma de operações eontra os regimes ra'

.stas da Ãfrica Austral. É assim que essa imprensa
.mperialista irropa.ga, que a União Soviétiea instalou
u'ma base aero-naval no centro turístico do llaza,ruto,
que dois pilotos cubanos foram abatidos, oue seis
instrutores da Repúbüca I)emocútica Alemã íoram
<:irlltrtrirdos, oue foi organizatìa uma nonte aérea parÍì
transporte de tanques e p€ssoal cubano, de Angola

l)ari ì  Moçnrnbittue. Clregou'se ao r idículo de dizer que
se encontram 5000 soldados cuba,nos no territôrio da
noss& Iìenública, disfarçarlos de técnieos de cana-de-
'-açúcrar, e qrre 25% desses cubanos se eneontram nas
plantações de Sena Sugar States. Fala-se de tropa,s
l i t r tz,nl t i i t t l ls  ( ,n l  l ì f t1ç:rrrr l l i r ; t r t ' ,  t l iscr l r r lando ns <l i lerrrntes
Íontes imtrerialistirs sobre o número exaclo rle bata-
lhões tanzanianos (lue se encontram no nosso territo-
rio. Disse-se Inesmo que a guarda oresidenr.ial é es.
rangeira.

l )e novo uergrrntamos: qual  o object i ro desta
campanha de ment i ras?

A rt,sriosta é: intirnit lar u ltellúblieir po,urrlar de
lloçanrbitlue, r)ara bloouear o !)rocesso relolucionâ-
.'io, impedi-la de Drosseguir a edificação das suas for-
çits arrntrl irs. e tornír-la assim Ìrttànaz tle tleíender
efiea:unrente a su:r soberania.

A l lenírbli.a l)onular t le ÌÌIoçambityue í ' rrrn Esta-
rkl solx'riìrÌ{) ( '  inrlenentlt 'nte. Nn defesa tla sua sobert-
niu t ' intlenentlência, sob :r t l irecção da f IìELIlfÍo, o
l)o\'o ìnoçtnrtri<'ano e o seÌl braço armutlo, as l,pLÌì!.
( 'otìt gklriosas trtt l ições tle ltrta, combaterá e esmagn-
rá quakllrer agressão.

A lÌenública Popular de ÌÌtoçambirrue tem o di-
reito de fazer anelo aos seus aliados. semnre oue so.
beranamente consitlerar que lÌre é necessário o anoio
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dos seus aliarlos, a lÌepública Popular de Moçambiçue
utilizs,ní ess€ direito.

Relacionemos esta campanh&, c/Dm certos factos
do nosso conhecimento. ,

Temos informações de que hó concentrações do.
tropas racistas nas nossas fronteiras. Ao mesmo tem'
po temos informações de que ne'sse paÍs vizinho ra.
cista se estó.a prepar&r um grupo de mercenórios pa.
r& senem introduzitlos clandestinamente no nosso ter
ritorio. Uma vu em Moçambique, disfarçados de sol'
darlos das FPLM, vã,o lançar um atacuo simulado
oontra s Âfrica do Sul.

Esta (Drovocação>, já, utilizada por Adolf Hitler
p&ra justificer & su& agressão contra a Polouia, em
1939, destina-se a fornecer ao irnperialismo, pretex-
tos e justificações pera agredir o nosso País.

É este contexto em que se situa a camuanha de
rlesinforma4.ão. Lançar muitas mentiras sucessivas,
eada uma ma.is grosseira e alrsurda que a outra, pa-
ra que alguma coisa acabe Dor ficar no esnírito das
pessoas mal informadas.

Querem assim:

l. Induzir a opinião públiea Tnundial a pensar
que a luta de libertação da Áfriea Aus-
tral não é feita nelos povos oorimidos tla
Ãfrica Austral, e que o combate de liberta-
ção reduz-s& & uma rivalidade entre os Esta-
dos lJnidos e a lJnião das lÌepúblicas Socia-
listas Soviéticas. , A nresente situação na
Ãfriea Austral seria llma consequência da
guerra fria, e o desenvolvimento impetuoso
dos comtrates do Zinrbab$'e, Namíbia e da
revolta nopular na Áfriea do Sul, reduzir-se-
'ia a <manobras>r dos oaíses socialistas.

'2. lnduzir a ouiniiro nírblica mundial, a pensar
(lue o Governo de lÌepública Ponular de Mo-
çanrbique é um Governo agressor, e as for
ças racista.s e irnuerialistas q.ue nos inva,-
dem, fazem-no em autodefesa.

:Ì. Induzir a opinião pública mundial, a pensar
rlue existe um clima de instabilidade e revol-
ta popular, e que os lacaios dos imperialis-
tas, que participam com eles nos massacres
e chacina.s do nosso Povo, são representati-
vos da vontade das rnassas.

' O ÌIinistério da Informação da Repúbtica popu-
lar tle NÍoçarnbirlue, a,o exfìor estes factos, deseja aler-
t:r,r a opinião pública nacional e internacional sobre
()s pret)rrativos de zrgressiro eontra a ltenública po-
grulnr de ÌìÍoçarnbittue e denuneia de antemão os Dre-
textos grosseiros que estão a ser util izados, nara jus-
tificar e eneobrir a agressão raeista e imnerialista.
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