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MAIS UMA VEZ O GOVERNO DA FRELIMO 
MINA A PAZ

A Polícia da Republica de 
Moçambique cercou esta manha na 
cidade da Beira a casa do líder da 
RENAMO Afonso Dlhakama que se 
encontrava de repouso depois de 
ter saído do esconderijo onde teve 
que manter-se durante 14 dias na 
sequência do ataque a sua comitiva 
no dia 25 de Setembro em Zipinga 
na província de Manica. Os invasores 
retiraram as armas e prenderam 
todos homens da segurança do 
líder, alegando que a polícia estava 
naquele local para reaver as armas 
que haviam perdido nas emboscadas 
de 12 e 25 de Setembro em Vanduze 
e Zipinga respectivamente contra a 
caravana de Afonso Dlhakama.

Anteriormente o porta-voz da PRM 

tentou jogar a culpa dos ataques à 
caravana do líder contra a própria 
RENAMO insinuando que haviam 
sido protagonizados por dissidentes 
deste partido, informação 
imediatamente desmentida. 

Com as acções iniciadas as 7 horas 
de hoje o governo Moçambicano 
esta alvoroçar a sociedade civil de 
tal sorte que os mediadores (Bispo 
Dinis Sengulane e o Professor 
Doutor Lourenço do Rosário que 
foram as matas acompanhar a saída 
de Afonso Dlhakama) acorreram ao 
local. Também se vieram juntar aos 
mediadores o arcebispo católico 
Dom Claudio Dalla Zuanna e o Edil 
de Quelimane, Doutor Manuel de 
Araujo. A população da Beira acorreu 

ao local enfurecida gritando: “ saiam 
daqui, deixem Dlhakama, queremos 
a Paz”.

Na sequencia da fúria popular 
já se iniciava a queima dos pneus 
como é característico das cidades 
Africanas. Porem o líder da RENAMO 
apelou à calma, e isto levou a que os 
populares optassem por manter-se 
a distancia presenciando a evolução 
da situação. 

Por volta das 12 horas, foi 
autorizada a entrada de alguns 
quadros, nomeadamente, a Chefe da 
Bancada Parlamentar, Ivone Soares, 
o Porta-voz António Muchanga, para 
conferenciarem com o Presidente. 
Eles entraram com a Governadora 
Helena Taipo a servir de capataz.  
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Editorial
A VITÓRIA É CERTA!

Está em curso na cidade da Beira, província de 
Sofala, desde as primeiras horas desta sexta-feira, 
9 de Outubro, a implementação do plano que visa 
assassinar o Presidente Afonso Dhlakama, humilhar 
e destroçar a RENAMO.

As informações que nos chegam daquela 
cidade sobre a actuação das forças da Unidade 
de Intervenção Rápida (UIR) na residência do 
Presidente Afonso Dhlakama são preocupantes, 
sobretudo quando alguns agentes dizem que “pode 
alguém trazer uma gazela do mato para vir abater 
na cidade”.

Queremos antes de mais, denunciar que a Frelimo 
e Filipe Nyusi rasgaram unilateralmente o famoso 
estatuto de líder da oposição que pretenderam 
atribuir ao Presidente da RENAMO, o verdadeiro 
vencedor das eleições de Outubro passado, ao lhe 
submeter a um tratamento de tão baixo nível e de 
demonstração de força e arrogância. Agora tratam-
no de forma humilhante como se de “marginal” 
como disse recentemente Armando Guebuza, se 
tratasse. 

O Presidente Afonso Dhlakama foi despojado 
toda a sua dignidade enquanto dirigente de um 
partido de Estado, que começou com os atentados 
à sua vida, a morte e detenção dos homens da sua 
guarda e o saque dos seus haveres na residência 
onde actualmente se encontra na Beira, para além 
do aprisionamento a que está submetido das 4:00 
até ao fecho desta edição, sem nenhum mandato 
nem declaração oficial. 

Apelamos a todos os membros da RENAMO, 
simpatizantes, apoiantes, desmobilizados e 
outros, bem como a todo o povo moçambicano do 
Rovuma ao Maputo e a comunidade internacional 
a manterem-se calmos e serenos, sem prejuízo de 
estarem preparados para o que está para vir.

Aos membros e apoiantes da RENAMO, apelamos 
maior coesão neste momento e bem como maior 
prontidão para dar as respostas necessárias a 
essas acções do governo da Frelimo que pretende 
matar todos os homens e mulheres de boa vontade, 
amantes da democracia, da paz, das liberdades e 
do pluralismo de ideias. 

Exigimos a libertação imediata dos homens 
da segurança do Presidente Dhlakama detidos 
ilegalmente e sem mandatos. 

A morte ou a prisão do Presidente da RENAMO deve 
ser encarada por todos os membros e apoiantes 
da RENAMO, como o começo de uma caminhada 
sinuosa para todos. Daí que apelamos para não se 
desanimar nem abandonar o líder neste momento 
derradeiro. Confiamos a cidade da Beira que sempre 
foi o berço das revoluções e da democracia de que 
saberá lidar com esta triste situação. 

Tal como disse o próprio Presidente Dhlakama na 
quinta-feira, a luta deve continuar e a RENAMO tem 
a responsabilidade de não permitir a manutenção 
da ditadura, depois de uma luta que custou o 
sangue de moçambicanos. 

Porque a Frelimo declarou o Presidente Afonso 
Dhlakama e RENAMO como inimigos e alvos a 
abater, apelamos a todos os moçambicanos para 
mentalizarem de que estamos perante um inimigo 
comum: aquele que nos roubou os nossos votos e 
está a amordaçar as nossas e liberdades e direitos. 
Ficam descartados os argumentos de uma unidade 
nacional de fachada. 

Esperamos ver de que lado a comunidade 
internacional está posicionada, se o da democracia 
ou da intolerância. Apelamos para uma acção 
urgente para evitar que a situação resvale para o 
pior.

Aos seguranças que estão em toda a parte do 
país, pedimos calma pelo que está a acontecer, mas 
chamamos a atenção para não se deixarem levar 
por manobras da Frelimo e seus agentes, porque a 
luta da RENAMO vai continuar e os objectivos vão 
se manter.  

Já que a Frelimo confia na força para desarmar 
a RENAMO estejamos atentos aos próximos 
desenvolvimentos.

Mas a RENAMO reitera que não irá negociar nada 
na condição de capitulação ou rendição, muito 
menos por imposições. 

Como afirmou o Presidente Dhlakama, nós a 
RENAMO já morremos e não devemos ter medo de 
morrer. Por isso, a vitória é certa!
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Parece falsidade quando se 
apela à confiança entre as partes, 
quando o Líder de uma das partes 
está em parte incerta, fugindo às 
balas que claramente o querem 
acertar mortalmente. Há boatos 
de que são Zimbaweanos, são 
moçambicanos dissidentes do seu 
comando, há boatos e boatos, mas 
faltam pronunciamentos do Governo, 
do Presidente da República, da 
Assembleia da República, … todos os 
que deveriam explicar-nos o que se 

passou, ou ainda continua a se passar, 
estão calados. Silêncio cúmplice e 
bem demonstrador da conivência, a 
nos irritar a todos. 

Foram provocar o Líder, que estava 
empenhado em buscar a Democracia 
por caminhos de Paz. Iniciaram a 
Guerra atacando o Líder da RENAMO. 
Acham-se com este direito por 
serem Governo. Quem tem nas 
mãos o Poder do Estado pode usá-
lo contra os interesses do próprio 
povo que diz representar ou os 

ataques a Afonso Dhlakama são uma 
confissão da verdadeira natureza 
e das verdadeiras intenções, e da 
verdadeira incapacidade de Nyusi? 

Estamos a voltar à guerra, maldita 
guerra, em virtude do voto errado (ou 
roubado) que ditou os resultados das 
últimas eleições. Também em virtude 
das leis eleitorais intencionalmente 
ambíguas e mal redigidas, nuns casos, 
e abertamente pró governo noutros 
casos. A discriminação na distribuição 
dos fundos

Fomos ludibriados. O governo da 
Frelimo iludiu-nos quando nos fez 
pensar que Afonso Dlhakama voltaria 
das matas para recomeçar a sua 
actividade política mas afinal era uma 
cilada para prendê-lo.

Prender o líder da RENAMO não 
significara algemar o pensamento 
diferente. Mesmo na cadeia ele 
continuara pensando e sendo 
admirado pelos seus seguidores. 
Mata-lo pior ainda. Não irá de 
forma alguma significar a morte do 

pensamento diferente. Pelo contrário 
esse pensamento se tornará mais 
conhecido e compreendido. a 
Frelimo já matou o suficiente para 
ver que por via das armas não ira 
conseguir ludibriar o povo. É chegada 
a hora de concordarmos que o uso 
abusivo de armamento de guerra 
contra um cidadão que se encontra 
em sua própria residência fere os 
princípios de um Estado de Direito 
Democrático e viola de forma grave 
os Direitos Humanos plasmados na 

nossa Constituição e na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos.

A insistir nesta ilegalidade 
escandalosa que estamos a viver, o 
Governo da FRELIMO se torna ilegal, 
indigno de permanecer no “Banco de 
Moisés” porque esta permanência 
se transforma em autêntica fonte de 
ingovernabilidade. 

O líder da maior parte dos 
Moçambicanos, preso, morto, ou de 
qualquer outra forma neutralizado, é 
a Democracia subvertida.

FRELIMO ESCANDALOSA

CONFIANÇA DEBAIXO DA MIRA?
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Não é apenas o líder da RENAMO 
que sofre com a ingovernação da 
nossa terra. Todos os cidadãos não 
estão seguros nem tranquilos por 
causa da criminalidade que aos 
graúdos convém, e que a nós nos 
deixa em pânico. Os governantes 
não têm certeza que um polícia 
que comprovadamente estupra 
a própria filha, deve ser punido, 
duvidam que atacar as casas das 
missionárias é crime, inventam 
campanhas para roubar terrenos 
legalmente atribuídos, aliás, eles 
estão no governo à força porque 
não sentem remorsos nem 
escrúpulos por roubarem votos nas 

urnas e fora delas, falsificando os 
resultados eleitorais.

Ao recusarem as autarquias 
provinciais mostraram bem como 
estão contra a Democracia, e a 
favor do crime. É para poderem 
roubar, não é por outra coisa, 

que eles falsificam os resultados 
eleitorais.

Nunca se rouba por bem, 
porque roubar é em sí mesmo 
uma maldade e não se pode fazer 
maldade quando se quer alcançar 
o bem.     

destinados 
ao desenvolvimento local, a 
discriminação na atribuição de 
pensões aos desmobilizados de 
guerra, a resistência em integrar 
os soldados da RENAMO no 
exército nacional, a recusa 
das autarquias provinciais, 
são a base para nos levar de 
novo à guerra, num sinal de 
claro desrespeito ao Povo 
Moçambicano, aos investidores, 
e também aos investimentos que 
eles sacrificadamente plantaram 
no nosso país.

Além de ter roubado votos, 
os comunistas colocaram na 
Presidência um cidadão que não 
respeita o Povo. O engenheiro 
Nyusi, se tivesse respeito, 
já teria aparecido a pedir 
desculpas públicas por não ter 
conseguido garantir a segurança 
do Líder a RENAMO e de todos 
os que o acompanhavam, 
fazendo política de forma 
democrática e activa, mas 
permanece calado. E ainda por 
cima ele não consegue impedir 
que os seus correligionários 

venham secundar o ataque a 
Afonso Dhlakama com ameaças 
irracionais e irresponsáveis 
como prometer instaurar 
processo-crime contra todos os 
que se encontravam na comitiva 
naqueles momentos do ataque. 
Colocam emboscada contra o 
Líder e seus seguidores, e na 
sequência querem aparecer 
como queixosos acusadores. 
Vê-se que certamente idealizam 
um tribunal constituído por 
camaradas, de preferência recém 
formados que sejam facilmente 
manobráveis, e compráveis.

Até já sabem que o Líder é 
criminoso por não se conformar 
com os abusos eleitorais e as 
sabotagens à democracia, e 
também tomam por criminosos 
todos nós que seguimos o Líder. 
Só não têm consciência da 
criminalidade que constitui a 
sua governação, a perseguição 
aos seus opositores políticos até 
ao baleamento mortal, passando 
por cima da própria constituição.

Matar, roubar, sabotar, 
destruir, não é crime quando se 

trata de defender os interesses 
da elite frelimista. Vale tudo para 
defender o comunismo. 

O Líder da RENAMO foi 
atacado por estar à frente do 
único Partido capaz de se impor 
perante os desmandos e abusos 
de poder que a FRELIMO pratica. 

Querer uma democracia 
verdadeira como existe 
em todo o mundo, é crime 
em Moçambique. Aquela 
constituição que os deputados 
aprovaram, publicaram em 
Boletim da República depois 
de o Presidente ratificar, é 
fantochada para boi dormir. 
O país se move realmente por 
vontades de ditadores ocultos, 
que até pretendem orquestrar 
julgamentos para incriminar 
as vítimas do seu ataque. 
Atacaram, quiseram queixar-se 
ao tribunal, onde eles próprios 
seriam os juízes, mas finalmente 
acabaram por ludibriar-nos de 
forma a atraí-lo para a cidade 
e finalmente assaltarem a sua 
residência, humilhando-nos a 
todos.  

IMPUNIDADE CRESCENTE A TODOS OS 
NÍVEIS.


