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DHLAKAMA ANUNCIA POLÍCIA PARA TODOS

O Presidente da RENAMO Afonso 
Dhlakama, continua seu périplo pelas 
províncias do Centro e Norte do país, 
zonas que votaram massivamente 
em si e no seu partido. Passando 
por Mopeia, província da Zambézia, 
o Líder da RENAMO anunciou e 
assegurou que nas províncias onde 
ele e seu Partido saíram vencedores 
nas últimas eleições, a Policia será 
e servirá a todos, bem como irá 
proteger o povo.

O presidente Afonso Dhlakama 
falava num comício bastante 
concorrido na sede do distrito 
de Mopeia, no âmbito das visitas 
de trabalho que está efectuando 
nas cinco das seis províncias que 
reclamam a fixação da autoridade 
autárquica provincial liderada por si 

e pela RENAMO.
Perante a ovação dos milhares ali 

presentes, o presidente Dhlakama 
afirmou que “A RENAMO e os 
moçambicanos não são inimigos da 
Polícia da República de Moçambique. 
Mas, porque os procedimentos e 
actos destes são manifestamente 
antidemocráticos, colocando-se 
como servidores do partido no 
poder”. Afirmou ainda com categoria 
que “…já estamos a governar… e que 
os administradores e governadores 
a qualquer momento serão 
escorraçados por servirem ao regime 
que está a perpetuar o sofrimento 
do povo moçambicano….”. Foi neste 
contexto que o líder da RENAMO 
anunciou para breve a fixação do 
Quartel-general em Morrumbala 

e a suspensão das negociações que 
decorriam Centro Internacional de 
Conferência Joaquim Chissano.

Existe Corrupção e injusta 
social

Numa referência breve, o Presidente 
Dhlakama falou sobre a riqueza 
que existe em Mopeia, acusando 
os governantes de Maputo de não 
estarem a explorá-la devidamente 
por falta de políticas claras, o que 
só prejudica a situação da maioria 
dos jovens que não têm emprego, 
escolas e infra-estruturas diversas, 
quando, em contrapartida os jovens 
de Maputo “filhos de ministros e 
outros” têm e continua na pág 3
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Editorial

FRELIMO EMPENHADA 
EM MANOBRAS

O governo da Frelimo continua a 
promover propaganda política visando 
desacreditar a RENAMO e o seu líder 
Afonso Dhlakama. 
Entenda-se que esta é a resposta que 

Filipe Nyusi encontrou para dar ao 
Presidente Afonso Dhlakama que para 
todos efeitos pretende uma negociação 
séria e que leve em consideração todos 
os actores nela envolvidos. 
A propósito, o Governo foi na passada 

segunda-feira, 31 de Agosto, a sede 
do diálogo no Centro Internacional de 
Conferências “Joaquim Chissano” numa 
clara atitude de ignorar a posição da 
RENAMO. 
A atitude da Frelimo não passou de 

uma mera propaganda na tentativa 
de desacreditar a RENAMO e dar a 
entender a opinião pública nacional e 
internacional de que está interessada no 
diálogo, quando na verdade tem a maior 
responsabilidade no arrastamento deste 
processo. 
Vale a pena referir que o grande 

problema é o próprio governo que ao 
longo de aproximadamente 25 anos 
nunca aceitou conviver com a oposição, 
particularmente a RENAMO, em todas 
as esferas do Estado moçambicano.
Mesmo nos órgãos do Estado onde 

a RENAMO está representada por 
imperativos de lei, a convivência é 
marginal. O Governo pretende arrastar 
a RENAMO para um diálogo que 

nunca é produtivo. Tal como decidiu a 
Conferência Nacional dos veteranos da 
luta pela Democracia, a RENAMO não 
pretende continuar a negociar enquanto 
o governo fincar o pé em não partilhar 
responsabilidades nas forças armadas e 
na Polícia, mas exige a entrega coerciva e 
sem condições dos homens da RENAMO 
para serem tratados como os outros que 
desde 1992 estão marginalizados. 
A RENAMO pretende sim um diálogo 

sério e discussão em consideração dos 
pontos que propõe. 
A RENAMO Pretende que Filipe Nyusi 

tenha a coragem de se encontrar com 
o Presidente Dhlakama para discutir os 
pontos previamente apresentados e que 
nunca tiveram desfecho. 
Não sabemos até agora, qual é o 

inconveniente de não ser aceitável 
a partilha de responsabilidades. A 
discussão seria sobre as autarquias 
provinciais, a promulgação da Declaração 
de Princípios sobre a Despartidarização 
do Estado, entre outros pontos. 
Tentar desviar as atenções para fazer 

passar o tempo enquanto se prepara 
militarmente, isso não pode funcionar e 
é intolerável. 
A RENAMO continua firme na sua 

posição de não regressar ao diálogo sem 
conveniência. A RENAMO está atenta 
a essas manobras de propaganda no 
campo político e de acções no campo 
militar. Seriedade exige-se.
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continuação da pág 1
nadam por cima de dinheiro.

Passados 13 dias da deliberação, 
pela conferência nacional dos 
veteranos da luta pela democracia 
em Quelimane, hoje, quinta-feira, 
3 de Setembro a RENAMO veio a 
público anunciar em conferência 
de imprensa que já está em curso a 
materialização das decisões tomadas 
e divulgadas através das deliberações 
daquela conferencia decorrida 
recentemente em Quelimane. 
Passamos a transcrever na íntegra o 
conteúdo da comunicação: 

Ontem dia 2 de Setembro foi 
concretizada a montagem do quartel 
de Morrumbala, cumprindo-se assim 
a decisão daqueles que lutaram pela 
Democracia e pelo bem-estar do 
povo moçambicano.

A decisão de montagem do quartel 
de Morrumbala, não foi do Presidente 
Dhlakama mas, dos próprios 
veteranos da luta pela Democracia, 
sendo que o Presidente Dhlakama 
aderiu a esta decisão como forma de 
evitar que houvesse cisão no seio do 

Partido o que seria muito perigoso 
para a Democracia que pretendemos 
consolidar, tendo em conta que 
qualquer combatente poderia tomar 

decisão pessoal e pegar em arma sem 
um comando seguro.

O Presidente Dhlakama esteve 
na tarde de ontem no local e ainda 
próximo do quartel chegaram 
2 viaturas da U.I.R e os homens 
nelas transportados disseram que 
foram mandados pelo Comandante 
Provincial da P.R.M da Zambézia 
para reforçar a escolta do Presidente 
Dhlakama, mas foram dispensados 
porque o Presidente se sente seguro 
sem eles tendo em conta que o 
abandonaram em Tete mesmo 
quando as negociações decorriam.

O Presidente Dhlakama continua a 
sua agenda de trabalho na Província 
da Zambézia e deverá hoje escalar 
o distrito de Milange onde espera 
reunir-se em comícios populares 
com as populações do Posto 
Administrativo de Majaua na 6ª 
feira, Mongue no sábado e Milange 
Sede no domingo, depois dos cultos 
religiosos que se realizam no período 
da manha. Fim de transcrição.

Já está Instalado o Quartel-general 
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CAÇA AS BRUXAS: PRM RAPTA E ASSASSINA 
SEGURANÇAS DA RENAMO

Informações chegadas a nossa 
redacção dão conta que dois 
elementos pertencentes a Segurança 
da RENAMO que aguardavam pelo 
seu enquadramento nas Forças da 
Defesa e Segurança em Murrupula, 
Nampula, foram assassinados pela 
Polícia da República de Moçambique 
(PRM) na última sexta feira, dia 28 
de Agosto de 2015.

As vítimas, em vida respondiam 
pelos nomes de Francisco Mateus 
Matumba (Tenente Coronel) 
vulgarmente conhecido por Mataitai 
e Francisco Duarte (Capitão). 
Segundo Glória Ubisse, Deputada 
da Assembleia da República pelo 
circulo eleitoral de Nampula e chefe 
de Informação provincial, relatou 
que “…os mesmos, na quarta-
feira dia 26 de Agosto de 2015, se 

encontravam a passear no povoado 
de Cazuze, no distrito de Murrupula, 
quando foram identificados como 
Seguranças da RENAMO pela Polícia 
Comunitária que os prendeu, 
espancou, e desferindo-lhes 
golpes violentos com uso de armas 
brancas. Dada a brutalidade dos 
acontecimentos, e apercebendo-
se da sua debilidade, as vítimas 
comunicaram ao comando da PRM 
que veio os recolher e conduzi-
los para o local em que seriam 
assassinados no dia 28 do mês de 
Agosto findo.

Refira-se que estes actos macabros 
são a reedição do que aconteceu 
num passado recente na zona centro 
país e naquele distrito de Nampula. 

Para além destes assassinatos, 
constatamos que o Delegado 

Político da zona de Naha, Posto 
administrativo de Munhessiue, 
distrito de Murrupula de nome 
Américo João foi raptado terça-feira 
finda por volta das 8 horas, quando 
trabalhava na sua machamba 
por elementos da polícia. O que 
faz com que quadros políticos 
da RENAMO a nível provincial 
busquem esclarecimentos junto das 
autoridades policiais sobre estes 
acontecimentos. 

A Deputada Glória manifestou-
se extremamente preocupada 
com este fenómeno que desabona 
a democracia e desacredita as 
instituições de Estado, em particular 
a PRM, que tem sido acusada de 
praticar raptos e assassinatos de 
cidadãos considerados incómodos 
ao partido Frelimo.
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LIGA JUVENIL DA RENAMO DA CIDADE DE MAPUTO 
ESCALA KATEMBE

O braço juvenil da RENAMO a nível 
da Cidade de Maputo, reuniu no 
dia 29 de Agosto último no distrito 
Municipal da Katembe com Jovens de 
todos os distritos municipais para um 
balanço sobre seu funcionamento.  

Com a participação de cerca de 
34 jovens, foram abordados vários 
assuntos sobre a situação política do 
país; informe sobre as deliberações 
da conferência da ala militar realizado 
recentemente em Quelimane; o 
estágio actual da Liga da Cidade e a 
criação de outras formas de actuação 
da mesma. 

Nesse encontro os jovens foram 
unânimes e afirmam que o legítimo 
vencedor das eleições de 15 de 
Outubro de 2014 é o Presidente 

Afonso Dhlakama e o Partido 
RENAMO. Afirmaram que Nyusi é 
produto de fraude, por isso não o 
reconhecem como Presidente da 
República. “Nós jovens não podemos 
chamar Presidente a pessoa que 
foi produto da fraude, por isso 
não reconhecemos o Senhor Nyusi 
como Presidente da Republica, não”, 
afirmaram os jovens. 

Os jovens prometeram trabalhar 
afincadamente para que o seu 
partido governe nas seis províncias 
onde ganhou.

 Sobre a tensão política que se vive 
no país aqueles jovens entendem 
que a Frelimo e o seu governo são 
os que estão a criar guerra matando 
pessoas indefesas, promovendo 

desestabilidade no país. “Frelimo é 
que não quer a paz, manda soldados 
para atirar contra populações que 
vivem a muitos anos com a RENAMO. 
O governo da Frelimo é que está 
a violar os acordos assinados em 
Roma em 1992 e da cessação das 
hostilidades em 2014.

Por outro lado, a liga juvenil 
da RENAMO acompanhada pela 
população local realizou uma marcha 
que partiu da Delegação até às campas 
onde jazem os combatentes da Luta 
pela Democracia que pereceram 
numa emboscada protagonizada 
pela Frelimo durante a luta dos 16 
anos e que actualmente o local foi 
transformado em Monumento, no 
Bairro da Marinha. 
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Nasce e cresci numa sociedade 
que me ensinou que existe chidjana 
(albino), e que Chidjana era um ser 
diferente de mim.

 Fui socialmente educado que 
nascer Chidjana é uma maldição 
divina por uma má actuação dos 
progenitores. Tais ensinamentos 
foram criando um conjunto de mitos 
que me lembro deles até hoje como 
se ainda estivesse mergulhado na 
inocência da infantilidade.

 Ainda me recordo do meu irmão 
mais velho na altura dizendo “ me 
bateste com caniço, tens que morder 
o caniço e cuspir no chão porque 
não quero ter filho chidjana ” me 
lembro também da minha vizinha 
tia Maria dizendo “ A chidjana loko 
chifa xonhamalala” (o albino quando 
morre desaparece). Tal afirmação 
fez com que muitos de nós movidos 
pela inocência parafraseássemos  o 
Aly Faque na musica “quina Chikuro”  
e cantávamos  “hina swi djana ahi 
txave kufa, ho nhamalala hiya haya 
matilwene”( nós os albinos não 
temos medo de morrer, quando 
morremos desaparecemos e vamos 
a casa no céu), ouvia também a 
empregada dizendo “ Marcial não 
podes usar o copo e nem a colher 
que samson usou porque é chidjana 
e aquilo vai passar para ti, você 
também vai ficar chidjana, para 
os que não conhecem meu amigo 
samson é um jovem albino muito 
dinâmico, trabalhador a quem 
agradeço por tudo que fez na minha 
casa.

Passei minha infância acreditando 
que os mais velhos não mentem, 
falam sempre a verdade e eles 
sabem das coisas, assim como fiz o 
meu ensino secundário acreditando 
que Alberto Chipande é quem deu 
o primeiro tiro e que quem fundou 
a Frelimo foi Eduardo Mondlane. 
Até que um dia cheguei na decima 
classe e o meu professor de biologia 
explicou-me das experiências de 
Mendelev, falou dos cruzamentos 
genéticos os prováveis resultados 
de acordo com os genes…,  foi 

nessa aula que dei me conta  que a 
sociedade diluiu  minha mente com 
ideias separatistas que me fizessem 
acreditar que o albino era uma 
maldição. Fui tentando destruir essa 
ideia, e porque quando abrimos 
a mente para colher informação 
e aprender o nosso olhar para 
com o mundo torna-se diferente. 
Felizmente muito cedo me redimi 
desse pensamento discriminatório 
e passei a olhar os albinos de igual 
forma que olho qualquer cor de 
pele.

Infelizmente esta sociedade, a 
mesma que embutiu- me ideias 
discriminatórias é a mesma 
que clama pelos direitos iguais 
e é a primeira a descriminar os 
“diferentes”, hoje, nossos irmãos 
são visto como matéria-prima para a 
prática de superstição, magia negra.

 Albinos são caçados em países 
africanos e em particular em 
Moçambique devido a crenças 
absurdas segundo as quais os 
órgãos dos albinos quando levados 
aos feiticeiros têm a capacidade 
de transformar as pessoas em 
milionárias, bando de preguiçosos, 
não querem trabalhar querem ganhar 
a vida de forma fácil. Esta corrida 
a caça de gente inocente humilde 
começou primeiramente nos países 
como Tanzânia, Zimbabwe, África 
do sul e outros países de África do 
centro e norte. Alguns países mesmo 
acompanhando este episódio 
pelos órgãos de comunicação 
social mantiveram-se indiferentes 
a esta realidade como é o caso de 
Moçambique. Não me espanta a 
indiferença dos moçambicanos a esta 
prática, afinal muitos são de natureza 
indiferentes a muitos aspectos que 
enfermam esta sociedade como é 
caso dos “my loves”, imundice, polícia 
ladrão, educação, descriminação 
e mais. Me preocupa saber que 
moçambicanos caçam seus irmãos 
por causa da tonalidade da pele em 
troca de falsas promessas. Quero 
lembrar que passamos a vida a 
dizer que os dirigentes, os políticos 

são ambiciosos corruptos e todos 
os adjectivos que lhes convêm por 
causa da relação que eles têm com o 
dinheiro. Será que nós ao matarmos 
um irmão albino, ao descriminar um 
albino, ao cuspir um albino estamos a 
ser diferente dos políticos corruptos, 
insensíveis e mal criados?

Será que nos lembramos que esse 
irmão albino tem uma família por 
cuidar e amar?

 Será que nos lembramos que 
nascer albino não é uma questão de 
escolha, e que qualquer um de nós 
é elegível a ter um filho albino ou 
chidjana se preferirem?

Certamente que não, afinal 
quando estamos movidos pela 
ambição somos capazes de nos torna 
insensíveis e desumanos. 

Deixa- me recordar-vos que com ou 
sem dinheiro, rico ou pobre, branco 
ou preto, africano ou europeu, 
bonito ou feio, mulher ou homem 
todos somos seres passageiros nesta 
terra e que a melhor maneira de 
viver feliz no mundo é fazendo o 
bem ao próximo.  

Descriminar um albino não te 
torna herói ou privilegiado mas sim 
um ignorante, burro porque não 
conheces as leis da natureza.

Matar um irmão albino nunca vai 
te tornar rico ou te curar do HIV/ 
SIDA. 

Quer ficar rico?
Trabalha arduamente de forma 

inocente e seja focado e inteligente 
nas escolhas dos modelos. 

Quer cura do SIDA?
Aguarde a medicina e cientistas 

trabalharem em busca de vacinas 
contra o SIDA e enquanto isso não 
acontece aproxima-se a um centro 
de atendimento ao HIV e lá terás 
a dica de como viver tranquilo e 
saudável, deixem os albinos em paz.

Vocês senhores feiticeiros evitem 
aliciar o povo com ideias absurdas 
que fomentem a descriminação e 
assassinatos a inocentes.

A sociedade que pare de invocar 
os deuses para explicar aquilo que 
não conseguem explicar. 

OPINIÃO

“A CHIDJANA “


