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“OS ATAQUES E O CERCO DENOTAM 
TERRORISMO DO ESTADO...”

O divórcio entre as 
informações do Governo 
prestadas à Assembleia da 
República e as necessidades e 
anseios dos moçambicanos foi 
veementemente denunciado 
no discurso do Secretário 
Geral, Manuel Bissopo  quando 
intervinha na qualidade de 
deputado em reacção ao informe 
vazio que o executivo de Nyusi 
apresentou. Transcrevemos na 
íntegra o referido discurso: 

Senhora Presidente da 

Assembleia da República
Prezados Membros da Comissão 

Permanente,
Senhores Deputados da Assembleia 

da República, meus pares
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Excelências,
Quero em primeiro lugar saudar 

o povo moçambicano e em especial 
a população da província de Sofala, 
o meu círculo eleitoral, pela sua 
determinação e coragem no apoio 
incondicional a Renamo e o presidente 
Afonso Macacho Marceta Dhlakama 
neste espinhoso processo de luta 

pela consolidação da Democracia.
Uma saudação calorosa vai ao filho 

mais querido dos moçambicanos 
sua Excelência Afonso Macacho 
Dhlakama lutador incansável pelo 
bem-estar do povo moçambicano

Estamos nos derradeiros momentos 
da presente sessão dedicada às 
informações do Governo.

Quando os moçambicanos 
aguardavam por respostas objectivas, 
didácticas e práticas que conduzam ao 
ambiente propício para a convivência 
democrática, quer do pseudo-
governo, quer da suposta maioria 
ouvimos discursos totalmente 
contrários ao discurso oficial.

Minhas senhoras,
Meus senhores,
A questão de crimes que chocam 

violentamente a sociedade 
moçambicana e  a protecção de 
cidadãos portadores de albinismo 
de facto preocupa a sociedade 
moçambicana.  Os crimes violentos 
que nos últimos dias tem assolado 
a nossa sociedade são resultado de 
falta de políticas sociais adequadas 
promovidas pelo governo do dia.

A exclusão social, a corrupção e 
a falta de moral institucional, são 
factores que de forma sublime 
influenciam negativamente o 
comportamento dos cidadãos. Nos 
dias de hoje nas escolas e ambientes 
de convívio não se priorizam as raízes 
da tradição moçambicana. O governo 
do dia rompeu com a estrutura 
tradicional e instituiu estruturas 
administrativas convenientes a sua 
política de continua na pág 3
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Editorial
DESARMAMENTO COMPULSIVO TERÁ 
RESPOSTA COMPULSIVA

O Governo através do ministro do Interior veio na última quarta-
feira,  anunciar ao país através da Assembleia da República  que 
iniciou e vai continuar com as operações de perseguição aos homens 
e membros da RENAMO em todo o território nacional com o 
propósito de desarma-los compulsivamente.  

O anúncio veio esclarecer aos poucos moçambicanos que ainda 
continuavam com dúvidas sobre o plano da Frelimo em massacrar 
selectivamente os membros da RENAMO e o seu presidente Afonso 
Dhlakama. É sem dúvida um esclarecimento de um Governo em 
desespero que tem vindo a falar com frequência da Paz, unidade 
nacional, mas que na verdade não tem capacidade de trabalhar 
para tal.

Ao manifestar preocupação “com as armas que ainda se encontram 
na posse dos homens residuais da RENAMO” ao invés da solução dos 
problemas que levaram a manutenção dessas armas no lugar onde 
estão,  o Governo revela para além do seu ódio, ira e ignorância 
contra a própria democracia, de que também é um governo de 
soluções compulsivas e resultados eleitorais compulsivos.

A RENAMO entende que as armas não estão apenas nas mãos dos 
seus homens, que não são residuais como a Frelimo pretende dar a 
entender, mas também em poder dos elementos da própria Frelimo. 
Se há que recolher armas compulsivamente como os ministros do 
Interior e da Defesa Nacional têm dito, deviam ir primeiro ao bairro 
militar onde ilegalmente e sem nenhuma base acordada existem 
detentores ilegais. Faria bem o governo se conseguisse parar a 
venda de estupefacientes e outras substâncias tóxicas que naquele 
bairro são praticados pelos combatentes encabeçados pelo senhor 
Faustino que tanto fala de prontidão combativa como se tivesse 
saúde e idade suficiente para ir a uma frente de batalha. 

Igualmente seria de bom grado para a sociedade moçambicana,  
se Filipe Nyusi e o seu executivo mostrassem o empenho para travar 
a onda de raptos que afecta uma parte considerável da sociedade 
moçambicana cuja maioria dos seus membros são grandes 
contribuintes para a economia do país,  para as campanhas da 
Frelimo que quase sempre sao acompanhadas de fartos jantares aos 
seus dirigentes. 

Compete a uma polícia travar a onda de tráfico de pessoas para 
todos os fins, que nunca conseguiu esclarecer aos moçambicanos. 
O Ministério do Interior não está preocupado com o tratamento 
“compulsivo” dos os seus agentes da Polícia de Trânsito envolvidos 
em corrupção e são os principais culpados dos acidentes de viação 
que ocorrem em todo o País matando pessoas segundo revelam 
alguns estudos. Do Ministério do Interior,  ninguém até agora já 
apareceu a dizer quanto é que a Polícia de Investigação Criminal 
e a Polícia de Trânsito conseguem encaixar nos cofres do Estado 
que continua a sobreviver a base de pedidos. Seria interessante 
perguntar o nível de prejuízos causados aos cidadãos e ao Estado 
por esses agentes devido a recolha de receitas via extorsão para os 
seus bolsos. 

É importante sublinhar que a RENAMO não acolhe o convite da 
Frelimo de  entregar voluntariamente as armas em poder dos seus 
homens,  senão nos termos do previsto no Acordo Geral da Roma 
de 1992, muito menos será passiva e pacífica com o desarmamento 
“compulsivo”.

Tal como referimos neste espaço recentemente,  continuamos 
a apelar aos moçambicanos,  com particular destaque para os 
membros, simpatizantes e apoiantes da RENAMO para se manterem 
firmes e resistentes  às ameaças e outras acções compulsivas  do 
Governo da Frelimo que pretende a todo custo aniquilar a RENAMO. 

Queremos ainda informar que o Presidente Afonso Dhlakama, não 
decidiu entregar as armas que estavam no interior da residência 
na Beira, como quer dar a entender a Frelimo e os agentes do G-40 
como Fernando Gonçalves e Filimão Suaze,  mas sim houve uma 
acção concertada de ir busca-lo onde estava para trazê-lo a cidade 
da Beira para o assassinar. De mesmo modo houve uma acção 
concertada inclusivamente com alguns mediadores nacionais bem 
conhecidos para assaltar a casa do Presidente da RENAMO.  

Ainda bem que a Frelimo e os seus cúmplices como Jorge Khalau 
e Inácio Dina, compreendem enquanto cedo que força da RENAMO 
teima em ignorar a entrega voluntária das armas. Na verdade essa 
entrega não poderá acontecer sem nenhum comando que venha em 
resultado de um acordo político com a RENAMO. Queremos lembrar 
que o governo está a misturar os assuntos para desviar a opinião 
pública sobre a actual crise política que resulta das irregularidades 
das eleições de 2014.

A RENAMO mais do que a Frelimo, é que sempre esteve interessada 
com o enquadramento dos seus homens nas diferentes esferas da 
sociedade moçambicana,  daí que tenha sido ela a própria a propor 
o recente diálogo político incorporando as questões militares como 
um dos pontos da agenda. 

O Governo diz que se os homens da RENAMO insistirem em fazer 
ouvidos de mercador, aos apelos da Polícia, nada resta senão 
continuar com acções perseguição, resta-nos dizer que a resistência 
vai continuar dado que na RENAMO não existe ninguém disponível 
para receber por enquanto,  as ordens provenientes de quem quer 
que seja.

Não deixaríamos de advertir a quem quer que seja que tem 
ordenado essas acções de perseguição aos elementos da RENAMO 
e alertar a comunidade internacional sobre a sua perigosidade 
sobretudo para as populações. Chamamos a atenção de que qualquer 
que seja a tentativa de desarmamento compulsivo para humilhar a 
RENAMO,  terá uma resposta igualmente compulsiva e devastadora. 
A RENAMO não é pela guerra,  mas não teme a guerra quando se 
trata de lutar em defesa dos interesses nobres dos moçambicanos 
como a liberdade,  direitos humanos,  boa governação e democracia. 

Convém a todos os moçambicanos e seus parceiros travarem toda 
esta situação criada pelo Governo da Frelimo, antes que seja tarde 
demais e antes que tudo seja “compulsivo”.
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exclusão e 
arrogância.  

Ficamos intrigados com a resposta 
do Governo, secundada por alguns 
deputados da Frelimo, segundo a 
qual o Acordo Geral de Paz atribuiu 
a responsabilidade da segurança 
pessoal imediata dos seus mais altos 
dirigentes à própria Renamo, apenas 
até às eleições de 1994. 

Importa esclarecer aqui que o 
Acordo Geral de Paz, que vigora em 
Moçambique como lei nº 13/92, pelo 
seu Protocolo V, Capítulo III, nº 8, 
reza: 

• A RENAMO será responsável 
pela segurança pessoal imediata dos 
seus mais altos dirigentes. O Governo 
da República de Moçambique 
concederá estatuto policial aos 
elementos da Renamo encarregados 
de garantir aquela segurança.

Claramente se verifica que é o 
governo que não está a cumprir com 
a lei. Até hoje, há mais de vinte anos, 
a nenhum elemento da segurança 
da Renamo foi concedido o estatuto 
policial. Portanto, juridicamente, o 
governo está a agir fora da lei e de má 
fé, ao tentar desarmar a segurança 
da Renamo sem cumprir com a sua 
parte.

Fica à vista que o governo nunca 
concedeu o estatuto policial à 
segurança da Renamo por falta de 
vontade política, sentimento que 
até hoje prevalece. Desafiamos o 
governo a apresentar um único 
estatuto concedido aos seguranças 
da Renamo, na letra e espírito do 
Acordo Geral de Paz, e que tenha sido 
recusado pela Renamo. A culpa não é 
da Renamo, então!

A falta de vontade política da 
Frelimo em aceitar a Renamo no 
enquadramento social moçambicano 
revela-se mais uma vez no Acordo de 
Cessação de Hostilidades Militares 
de 5 de Setembro de 2014, agora lei 
29/14 de 9 de Setembro.

Pelo seu Memorando de 
Entendimento, a alínea h) determina: 

• As equipes de peritos 
militares de ambas as partes deverão 
apresentar um documento que 
contenha as questões relativas à 
integração das forças residuais da 
Renamo nas Forças Armadas de 

Defesa de Moçambique e da Polícia 
da República de Moçambique e 
consequente enquadramento da 
segurança da Renamo.

A Renamo cumpriu com a sua parte, 
submetendo um documento como 
modelo de integração das suas forças 
residuais na FADEMO e na PRM. O 
Governo não cumpriu. Não submeteu 
à Renamo nem a ninguém nenhum 
documento a propor onde deveriam 
ser colocados as forças residuais da 
Renamo e que funções iriam exercer, 
em cumprimento do Acordo.

Estas constatações de 
incumprimento dos acordos escritos 
e sob auspícios de mediadores 
nacionais, internacionais, incluindo 
as Nações Unidas, leva-nos à 
conclusão que o Governo da Frelimo 
quer apenas desarmar a Renamo 
porque este é o único partido 
que tem capacidade para impor o 
cumprimento da Constituição, da 
lei e das regras de democracia em 
Moçambique, algo o que a Frelimo 
não tolera.

Foi nesta senda de não respeito 
pelas leis que nos dias 12 e 25 de 
Setembro a comitiva de Sua Excia 
Presidente Afonso Dhlakama foi 
barbaramente atacada na Província 
de Manica pelas forças de defesa e 
segurança.

 Quais foram as motivações que 
ditaram a mobilização de tanto 
armamento para assassinar um 
Líder político que prosseguia livre e 
publicamente os objectivos, direito 
que lhe é assistido através da alínea 
a), do artigo 14, da Lei nº7/91, de 23 
de Janeiro, Lei dos Partidos Políticos.

Como a Frelimo e seu presidente 
não tivessem conseguido o seu 

objectivo de assassinar Sua Excelência 
Presidente Dhlakama, insatisfeita, e  
depois de uma saída testemunhada 
pelos mediadores nacionais, 
sociedade Civil e jornalistas com a 
promessa de que nada aconteceria, 
cercaram a sua residência na Beira, 
no dia 09 de Outubro transacto.

Ao nosso ver quer os ataques, quer o 
cerco significam um acto de cobardia 
da última estirpe, significa um golpe 
baixo, indigno para quem se propõe a 
cumprir as leis e a constituição.

Por isso é nossa visão que a Frelimo 
não tem nem capacidade, nem 
moral para desarmar à força, esta 
Resistência Nacional Moçambicana 
que sobrevive a todos os tipos de 
ataques a mais de 38 anos.

Minhas senhoras,
Meus senhores,
Os ataques e o cerco denotam 

terrorismo do Estado que tem como 
actores principais altas patentes 
pertencentes ao governo do dia.

No dia 21 de Outubro do presente 
ano, por ocasião da abertura da II 
Sessão da Assembleia da República, 
a Senhora Presidente da Assembleia 
da República lamentava os 
acontecimentos tristes, as tragédias 
que ocorreram na China, em Meca, 
no Mediterrâneo, na Índia e no Chile 
esquecendo-se completamente do 
sangue derramado e o luto semeado 
em Vanduzi,  e em Zimpinga no dia 25 
de Setembro.

Senhora presidente,
Acha que as vidas de moçambicanos 

perecidos neste ataque não são dignas 
de menção? O sangue derramado por 
estes compatriotas
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não tem a 
mesma cor dos chineses, indianos 

e chilenos? Que sentido de estado e 
auto estima são esses?

Repetidamente temos denunciado 
a descriminação em função da 
opção política, aqui está um exemplo 
claro, de que para a Frelimo, a vida 
de um membro da Renamo ou de 
um membro das forças de defesa e 
segurança que morre em confronto 
com a Renamo não tem valor, pois 
trata-se de um cidadão da 2ª.

Relativamente à acusação de 
que a Renamo não reconhece o 
governo democraticamente eleito, 
recordemos que durante o processo 
de eleições de 2014, não se realizou 
o apuramento geral nos termos dos 
artigos 118 e 119 da lei 12/2014, 
de 23 de Abril, donde resultaria a 
proclamação dos vencedores. Esta 
falta de realização do apuramento 
geral, nos termos da lei, é confirmado 
pelo relatório da CNE publicado 
no Boletim da República nº 38, 
1ª Série, de 14 de Maio de 2015, 
através da Resolução nº 2/CNE/2015, 
de 14 de Maio. Foi de facto com 
grande relutância que o Conselho 
Constitucional validou e proclamou 
o resultado tão flagrantemente 
fabricado, sem actas e editais que 
provem os resultados exibidos.

Assim, não se realizando o 
apuramento nacional, o processo 
de eleições não ficou completo e 
então não pode haver resultado, 
nem pode haver vencedores. Isto 
significa que a Comissão Nacional de 
Eleições violou a lei eleitoral e que o 
Conselho Constitucional validou uma 
ilegalidade praticada pela CNE ao 
proclamar os resultados. 

A Missão de Observação Eleitoral 
da União Europeia considerou terem 
ficado aquém dos compromissos 
estabelecidos pela legislação eleitoral 
moçambicana e pelas convenções 
internacionais subscritas pelo País.

A missão adianta ainda que uma 
série de irregularidades, tentativas 
de manipulação e fabricação de 
resultados e restrições de movimento 
e acesso à informação por parte dos 
observadores e representantes de 
partidos políticos, muitos destes 
reconhecidos publicamente pela 

CNE, prejudicaram a credibilidade 
do processo de apuramento de 
resultados.

A verdade eleitoral manda dizer 
que o nosso Partido, a Resistência 
Nacional Moçambicana e Sua Excia 
Presidente Afonso Macacho Marceta 
Dhlakama ganharam as eleições.

Perante esta situação, a Renamo 
como parte no processo que saiu 
lesada por violação da lei, não é 
obrigada a reconhecer este governo e 
a maioria no parlamento, recorrendo- 
se para tal ao abrigo do artigo 80 
da Constituição, que versa sobre o 
Direito a Resistência, e que passo a 
citar: 

• O Cidadão tem o direito de 
não acatar ordens ilegais ou que 
ofendam os seus direitos, liberdades 
e garantias, fim de citação.

Minhas Senhoras e meus senhores,

Estas violações resultaram numa 
maioria parlamentar ilegal, aqui 
presente na forma de bancada da 
Frelimo e num governo ilegal formado 
por uma pessoa que não ganhou as 
eleições mas que se auto-intitula de 
Presidente da República.   

Agora, a Renamo e o Presidente 
Dhlakama, que tudo fizeram 
para implantar uma democracia 
multipartidária, devem aceitar 
vontades desmedidas de um grupo 
de pessoas que assaltaram o poder 
porque julgam ter força?

Será que esse grupo têm força para 
matar todo o Povo Moçambicano? 
Têm balas para exterminar toda 
a população? Não serão actos de 
suicídio insistirem manter-se no 
poder à força contra a vontade 
popular?  

Minhas Senhoras e meus senhores
A Frelimo não quer a reconciliação 

dos moçambicanos, por ser de 
natureza totalitária, que desrespeita 
os direitos humanos e as leis e que 
pensa ser dona da terra e do povo, 
seu escravo, alegadamente porque 
levou o País à independência.

Para todos nós, no entanto, tem 
que ficar claro que a independência 
de Moçambique foi uma conquista 
de todo o povo, em que todos 

participaram duma maneira ou 
doutra, e que esta independência 
não pertence apenas aos chefes da 
Frelimo.

Este grupo ilegalmente no poder 
preocupa-se principalmente em pilhar 
os recursos naturais e construídos de 
Moçambique e seu povo, para poder 
enriquecer desmedidamente, sem 
olhar para o sofrimento e miséria 
das populações. Não obedecem às 
leis para poderem pilhar o Estado, 
como são exemplos as empresas 
participadas pelo Estado, que são 
organizações para drenar o dinheiro 
público para os bolsos dos dirigentes 
da Frelimo e seus familiares e amigos.

Perante todos estas violações 
das leis, a Renamo, como partido 
político que tem consciência das 
realidades políticas, económicas e 
sociais no País, não se demite das 
suas responsabilidades. Temos a 
responsabilidade de fazer o País 
crescer de modo sustentável e em 
paz, com o seu povo a progredir no 
caminho do desenvolvimento com 
qualidade de vida.

O nosso Presidente, Sua Excia 
Afonso Dhlakama ensina-nos que 
qualquer conflito sempre termina na 
mesa do diálogo, por isso, queremos 
aqui e agora manifestar a sua 
disponibilidade para esse desafio de 
modo a devolver a tranquilidade ao 
nosso País.

Todavia, devido ao alto nível 
de desconfiança prevalecente, 
sobretudo a partir do dia 09 de 
Outubro para a Renamo a saída para 
esta crise político-militar é encontrar 
um ambiente de diálogo em que o 
formato seja composto por actores 
sérios, idóneos, comprometidos 
com a paz, independentes do 
regime, sejam nacionais e sobretudo 
internacionais

Não nos arrogámos o sentimento 
de soberania nacional quando 
milhares de moçambicanos morrem 
numa guerra injusta.

Não nos sentimos envergonhados 
de envolver outros actores na solução 
dos caminhos da paz, porque há um 
ditado que diz “ninguém é juiz de si 
próprio.” continua na pág 5



continuação da pág 4 Infelizmente, 
há compatriotas que não aceitam 
a participação dos mediadores no 
diálogo que visa o regresso da paz e 
da convivência democrática entre os 
moçambicanos.

Não há dúvidas, esses compatriotas 

pretendem generalizar a tensão 
para ter um caminho aberto para o 
enriquecimento ilícito, não querem 
mediadores para voltar a agir de 
forma cobarde como no dia 09 de 
Outubro de 2015.

É nossa visão que a paz e democracia 

só voltarão com o diálogo desde que 
seja sério, franco, aberto e orientado 
para a Partilha de puder como o 
ponto mínimo de equilíbrio depois do 
escândalo eleitoral, não venham aos 
tiros, porque violência, gera violência.

Muito obrigado pela atenção.

Nós somos diferentes de alguns de 
vós senhores deputados comunistas.

Nós somos da direita e vossas 
excelências são da esquerda. Por 
isso os nossos valores são virtudes, 
enquanto a maioria de vós os seus 
valores são defeitos.

É preciso deixar claro que deste 
lado nunca acidentamos e mandamos 
carros sinistrados para a Assembleia 
reparar porque somos deputados.

Nunca hipotecamos nossos 
documentos de identificação oficial 
tais como: Passaporte Diplomático ou 
Cartão de Identificação de Deputado 
por causa da dívida nas barracas ou 
outros sítios.

Nunca hipotecamos aos agiotas 

carros de alienação por causa da dívida 
mal paradas, porque respeitamos a lei.

Nunca fomos solicitados à justiça 
porque partimos ATM do bim seja 
para assalto ou porque ATM engoliu 
cartão, porque estamos sob efeito de 
drogas.

Nunca fomos animadores de 
rádio e usamos essa qualidade para 
promover espectáculo na praia que 
depois de cobrar ao público sumimos 
com dinheiro sem proporcionar o 
espectáculo.

Nunca mudamos de escola 
secundária porque não conseguimos 
fazer 10ª classe em tempo útil.

Somos membros dum partido 
educador porque somos educados.
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OUTRO LADO FORA DA ASSEMBLEIA 
DA REPÚBLICA
O que a Presidente da Assembleia da República não quis ouvir do Deputado Muchanga 
sobre Galiza Matos na sua intervenção do dia 25.10.2015 ouviu no dia seguinte em forma 
de comunicado antes da ordem do dia, e nós transcrevemos aqui para que a verdade seja 
mais conhecida:

Ishi! Dessa já 
não escapo..será 
que Muchanga 

viu?

Os nossos curriculum são limpos, 
não temos nada a temer. Andamos 
de cabeça erguida porque o povo 
confiou em nós. Por isso quem quer 
discutir pacificação do país connosco 
que o faça com responsabilidade. 
Pois a paz só se consegue com actos 
concretos e o povo sabe ler os actos 
de cada um de nós, pelo que não vale 
apenas enganar.

As mentiras aqui propaladas contra 
o Presidente da Renamo, Partido 
Renamo e seus membros serão 
prontamente rebatidas por nós 
nesta casa e fora dela. Não podemos 
continuar calados quando os xerifes 
querem liderar a investigação dos 
crimes por eles praticados.

Estamos s crescer. No circulo 
eleitoral de Maputo-Província por 
exemplo, apesar da fraude saímos 
de um deputado para três, saímos 
de cinco membros da Assembleia 
Provincial para doze e o maldito 
diz que isso é fracasso, que pena! 
Que forma de análise é essa? Quem 
tem inveja é quem atacou, matou e 
queimou carros da Renamo no dia 25 
de Setembro.

Os religiosos são aqueles que 
não deram estatuto policial aos 
elementos da segurança da Renamo 
pelo que esperamos que se reconcilie 
convosco e tragam a esta casa um 
discurso consonante.

Quem não respeita é quem 
contraria a orientação do seu chefe 
partidário.



FRELIMO EM INHAMBANE ANDA EM 
GUERRAS INTESTINAIS

As mais altas personalidades 
da FRELIMO estão em guerra, na 
província de Inhambane onde à custa 
de intimidações, repressões armadas, 
e tiranias de toda a espécie, os votos 
da RENAMO são reduzidos a quase 
nada para que o mono partidarismo 
comunista se mantenha. Vigarizaram, 
reprimiram e roubaram para ficarem 
lá sozinhos nas assembleias e nas 
vereações, e agora começamos a 
viver situações em que o Edil da 
FRELIMO quer matar o primeiro 
secretário do mesmo partido por 
causa dos dinheiros do erário público 
que cada um quer usar a seu bel-
prazer, servindo-se do poder para 
seu enriquecimento ilícito, em vez 
de usar o poder para servir a causa 
pública. Fundos que deveriam 
financiar estradas, pontes, escolas, 
hospitais e outras infra-estruturas 
públicas, servem agora para colocar 
cidadãos chefes do mesmo partido a 
comprar serviços aos esquadrões da 
morte, e ninguém vai preso porque o 
Governo é de camaradas e tudo entre 
camaradas se resolve por debaixo dos 
grãozinhos da massaroca. 

Tudo o que está acontecendo na 
autarquia da Maxixe e que podemos 
ver reportado, embora timidamente 

pelo Magazine, é apenas um exemplo 
ilustrador de como a ausência de 
democracia na governação local 
pode facilitar os abusos de poder. 
Também demonstradas ficam, pelas 
peripécias do Edil da Maxixe aliado 
ao seu variador para matar o primeiro 
secretário do seu partido, que afinal 
as exigências de constituição de 
autarquias locais representativas 
conforme os resultados eleitorais, é 
justa e sensata.

Quando a expressão do voto 
depositado pelos eleitores nas 
urnas não se reflecte ao nível da 
governação local a cada nível, chaga-
se a um ponto em que nem sequer 
o Governo Central é respeitado 
porque a ganância de satisfação dos 
apetites pessoais, mesmo os ilícitos, 
fica sem medida nem controlo e se 
cai nestes ridículos vergonhosos que 
se traduzem em chefes da FRELIMO 
a comprarem serviços de morte para 
chefes da FRELIMO.

Não se trata no entanto de casos 
para ficar triste pois com estas 
atrocidades se despertarão muitas 
consciências e esses moçambicanos 
acabarão percebendo que a melhor 
coisa que têm a fazer de se juntar 
à RENAMO, pois não vale a pena 

continuarem a servir um partido onde 
os próprios chefes se assassinam uns 
aos outros por causa do dinheiro que 
um rouba e outro não quer deixar 
roubar. Como é que os chefes que são 
ladrões podem chegar a extremos 
tão gritantes, como mandar matar 
o outro colega para roubar mais a 
vontade e ficar impune?

O jornal Magazine apenas nos 
mostrou a fumaça, é necessário 
investigar sobre a natureza do 
combustível que a levanta. Todos os 
assassinatos prometidos têm sido 
cumpridos. Cumpriram para Sistac, 
tentaram cumprir para Dhlakama, e 
cumprirão para este caso do primeiro 
secretário da maçaroca em Maxixe. 
Os esquadrões da morte actuam a 
nível nacional e até internacional. 
Eles são do Partido FRELIMO e 
dificilmente aceitam trabalhar sem 
aval desta formação política. Por isso, 
só não será possível que a polícia 
nos diga quem está querendo matar 
o primeiro secretário do Partido da 
maçaroca, Hélder Jossias. Se outros 
corruptos alojados no Governo, nos 
pelouros municipais e no Partido 
FRELIMO quiserem esconder essa 
verdade que muito preciosa seria 
para nos libertar da corrupção. 

Simão Rafael
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Mesmo insistir eu juro 
não vou te dizer que a 
população de Zipinga 
diz não ter incendiado 
as viaturas da RENAMO, 
Juro palavra de honra, 
amor eu jurei que não 
iria contar-te  nada 
sobre o que acontece 
em Moçambique e nem 
vou te contar, prefiro 
que tudo isso me morda 
por dentro, prefiro ver 
o comandante da FIR ou 
UIR morto em confrontos 
por ignorância do 
governo e ficar calado; 
prefiro ver o ping-pong 
de estómago entre o 
primeiro secretário  da 
Frelimo em  Maxixe,  do 
presidente da  conselho 
municipal da mesma 
cidade e do vereador 
e ficar calado. Prefiro 
saber que houve um 
conselho coordenador 
do Ministério da Defesa 
onde o baixinho o tal 
empregado do povo fez 
abertura e em paralelo 
traçava-se um plano de 
desmilitarizar as bases da 
RENAMO a força mesmo 
sabendo que se trata de 
um plano falhado, que 
nunca iria surtir efeito 
porque os homens da 
RENAMO tem apoio 
popular, e mesmo assim 
no whi (fico calado). Eu 
juro que não vou falar 
daquele que se diz que 
nasceu no berço de ouro 
e com todas mordomias 
que o ouro pode dar, 
não conseguiu fazer a 
10ª classe em tempo 

útil, muito menos vou 
falar da caixa automática 
do banco que ele partiu 
e foi obrigado a pagar 
uma multa ao banco, 
mesmo sabendo que 
ele diz ter tomado um 
chá que não lhe permite 
ser baixo e ignorante 
só não sei se quem tem 
esse comportamento 
não é baixo e ignorante.

Amor, também não 
vou falar do “banho de 
sangue na perseguição 
aos homens da RENAMO” 
muito menos vou falar 
do Noé Nhantumbo 
que disse “urgente 
libertar o Presidente da 
República” no seu artigo 
de opinião no jornal 
canal de Moçambique. 

Eu lhe prometo que não 
vou me pronunciar sobre 
os discursos melancólico 
de Damião José que 
causam  profunda 
tristeza  ao reafirmar a 
intenção de desarmar 
a RENAMO a força 
pois sei que isso só vai 
causar vítimas humanas.

Também não vou me 
pronunciar acerca dos 
constantes assaltos, 
sequestros e assassinatos 
que vem acontecendo 
na pérola do Índico, 
mas me desculpa não 
vou conseguir ficar 
calado às constantes 
subidas de preços que 
vêm acontecendo no 
pobre Moçambique.  

Devo dizer que muito 
brevemente poderemos 
ter uma subida de preços 

dos chapas ou melhor 
dos “ my loves” porque 
chapas são poucos. Na 
verdade temos mais 
camiões a transportar 
pessoas que a 
transportar mercadoria. 
Temos pessoas a 
subirem basculantes 
como se fossem pedras 
e areia para construção.

O dólar subiu de uma 
forma estranha, o pão 
o sagrado alimento das 
famílias, dos operários e 
dos estudantes subiu de 
uma forma inexplicável, 
o refresco idem, a 
cerveja idem, o arroz e 
como diz o cantor Refila 
Boy até o calor subiu, 
só não subiu o salário.

A balança de 
desempregow é 
assustadora, não sei 
porque ainda se perde 
tempo cantando que 
a agricultura é a base 
de desenvolvimento se 
este sector é olhado 
como sendo o pior ramo 
para a canalização de 
investimentos.

E para terminar já que 
jurei não falar só vou 
perguntar uma coisa, 
quem é inimigo da paz? 
Aquele que usa dinheiro 
do erário público para 
comprar armas e matar 
cidadãos que pensem 
diferente ou aquele que 
por viver os problemas do 
povo e lutar pelo povo é 
caçado para ser morto em 
sua própria residência?

OPINIÃO

EU NÃO TE VOU 
CONTAR
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