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DHLAKHAMA CONSIDERA UMA 
FANTOCHADA A COMISSÃO 

O presidente da RENAMO, Afon-
so Dlhakama considerou em uma 
teleconferência de Gorongosa uma 
fantochada a comissão parlamentar-
que investiga a existência de valas 
comuns e propôs a criação de uma 
comissão independente para averi-
guar a denúncia da imprensa nacio-
nal e internacional que da conta de 
existência de uma vala comum com 
mais de cem corpos na zona centro 
de Moçambique, Dlhakama exige a 
criação de uma verdadeira comissão 
de inquérito composta por especia-
listas, jornalistas, académicos e depu-
tados que se desloquem ao terreno 
para fazer uma investigação imparcial 
e seria.

De salientar que a Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, Direitos 
Humanos e de Legalidade da Assem-
bleia da República encontra-se desde 
a passada segunda-feira no distrito 
da Gorongosa a investigar a existên-
cia ou não da vala comum. A comis-
são é composta por nove deputados 
da Frelimo e uma do MDM.

DHLAKHAMA ACUSA GOVERNO DE 
ATACAR SUA BASE EM GORONGOSA

O presidente da RENAMO, Afonso 
Dhlakhama, acusou terça-feira passa-
da o governo de Moçambique de ter 
ordenado um ataque na sexta-feira a 
sua base em Gorongosa com o plano 
de o eliminar fisicamente.

Segundo DHLAKHAMA o ataque 
deu-se pelas quinze horas, quando 

uma força mista composta por agen-
tes de forças especiais nacionais e es-
trangeiras tentou invadir sua base em 
Gorongosa com cerca de doze blinda-
dos e que culminou com o desapare-
cimento de seis agentes estrangeiros 
e de vário material bélico no local de 
confrontos.
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Editorial
UMA PRETENSÃO DE DIÁLOGO DE 
PALHAÇADA!

O Presidente da RENAMO, Afonso Dhlakama denunciou na 
quarta-feira desta semana a invasão pelas forças militares 
do governo ao distrito de Gorongosa, na província de 
Sofala, local onde se encontra a residir desde que escapou 
no ano passado a três atentados levados à cabo pelos 
agentes de morte da Frelimo.  Tais ataques à Gorongosa 
acontecem numa altura em que Filipe Nyusi tenta enganar 
o Povo e a Comunidade Internacional simulando pretender 
um diálogo com o Presidente da Dhlakama, a quem a todo 
custo procura assassinar.

De facto, para a RENAMO não se compreende como é que 
Nyusi pretende conversar e ao mesmo tempo que intensifica 
os ataques militares contra alvos seus, sobretudo contra a 
pessoa com quem diz querer falar sobre a Paz. A ser assim, 
podemos considerar o assunto do diálogo ao mais alto 
nível uma treta e manobra de diversão para fazer tempo 
enquanto estrategicamente, embora diga-se falhada se 
continua a acreditar numa solução militar para aniquilar a 
RENAMO e o seu líder.

A continuação dos ataques militares, é uma inequívoca 
declaração de Guerra que a Frelimo não quer que acabe 
para criar uma anarquia no país. 

Embora o Presidente Afonso Dhlakama tenha garantido 
que a RENAMO vai continuar a acreditar no diálogo como 
forma de se ultrapassar a actual crise político-militar, 
económica e social, deve ficar claro que a RENAMO vai à 
mesa das conversações com as suas forças em prontidão 
em todos os locais onde se encontram. Continuamos a 
acreditar, até prova em contrário que a estratégia do 
diálogo ao mais alto nível, pode ser mais uma cilada igual 
a muitas que foram anteriormente programadas pela 
Frelimo contra Afonso Dhlakama e que resultaram em 
fracasso. Por isso, a ida de Afonso Dhlakama para qualquer 
sítio onde poderá acontecer o “encontro ao mais alto nível” 
será acautelada quer pela RENAMO enquanto partido 
político, quer pelos seus homens residuais até ao começo 
da materialização do que será consensualizado. 

A RENAMO reafirma o seu apelo à Comunidade 
Internacional para manter a sua suspensão ao apoio 
financeiro directo ao Orçamento Geral do Estado até que 
os moçambicanos se reencontrem e todos os aspectos que 
provocaram a suspensão sejam esclarecidos.

Não deixaríamos de alertar que em Moçambique tal 

como aconteceu depois da independência nacional, neste 
momento está ameaçado o Estado de Direito Democrático. 
A Frelimo continua intolerante com a Oposição e outras 
correntes contrárias a si e como tal tem recorrido a 
assassinatos e a exclusão. O recente caso de aparecimento 
de valas comuns nas zonas de conflito e da influência da 
RENAMO bem como os sistemáticos raptos e assassinatos 
dos quadros deste partido são sinais mais que evidentes de 
como a Frelimo não aceita conviver na diferença.

Sobre este assunto, não se pode compreender como é que 
perante um cenário de tamanha crueldade como é este 
caso, o Governo da Frelimo se tenha apressado primeiro a 
dizer que não haviam valas comuns, para depois correr a 
enterrar os restos mortais do que chamou de “11 corpos”, 
sem nenhuma autópsia nem resultado de nenhuma outra 
investigação, para depois criar uma pseudo-comissão 
parlamentar que só integra elementos deste partido e 
liderado por um individuo tido como propagandista do 
regime. Mesmo se quiséssemos levar a sério esta comissão, 
desta vez não podemos porque peca pelo facto do seu 
chefe chegar a conclusões antes do final do que acham 
ser uma investigação, para além de que os resultados 
estão sendo anunciados através da imprensa ao invés 
de serem compilados e levados em sede da Assembleia 
da República que foi a que recomendou. A RENAMO não 
tendo concordado com esta metodologia não integrou a 
comissão.

Precisamos de lembrar que todos os compromissos 
assumidos em Roma no ano 1992 aquando da assinatura 
do Acordo Geral de Paz e os entendimentos alcançados 
no Centro de Conferências “Joaquim Chissano” durante 
dois anos de diálogo entre o Governo e a RENAMO, foram 
e continuam a ser ignorados pela Frelimo. Está visto 
que esta Frelimo continua partido-Estado mantendo o 
domínio de todas as forças de defesa e segurança, de toda 
a administração pública e de todo sector económico e 
bancário do país, dos órgãos de comunicação social públicos 
para continuar a subjugar os pobres que constituem a 
maioria neste país.

A RENAMO não se deixará levar nesta onda de aldrabice 
que a Frelimo montou para fazer passar o tempo enquanto 
ensaia outras tácticas para assassinar o Presidente Afonso 
Dhlakama.
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Decorre em Moçambique e parti-
cularmente na cidade capital do pais, 
um recenseamento dirigido pelos 
chefes de quarteirões a mando do 
partido Frelimo, tendente a conhe-
cer e localizar todos aqueles que são 
membros da oposição, particular-
mente da RENAMO.

Segundo se sabe, o intenção do 
partido Frelimo e de “calar “ não sa-
bemos de que maneira a oposição 
em Moçambique. claro, não se exclui 
a possibilidade de assassinatos em 
serie.

 O nosso Estado e signatário dos 
princípios que regem os direitos hu-
manos (estes princípios foram defi-
nidos na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, proclamada e 
adoptada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas (ONU) em Dezembro 
de 1948.), sim, estes princípios, in-
cluem o respeito à integridade física 
e moral do homem. E Moçambique, 
aderiu a estes princípios universais. 

Hoje, o mesmo Estado signatário 
destas leis, esta empenhado em as-
sassinar cidadãos para depois virar as 
costas e fazer de conta que nada esta 
a acontecer. E muita coragem mesmo 
destes governantes feitos assassinos!

Uma das tácticas predilectas do 
regime do partido Frelimo em Mo-
çambique desde a independência 
nacional, foi a execução sumaria dos 
adversários políticos. Esta opção tem 
em vista silenciar quaisquer vozes 
que se levantem com uma visão cri-
tica contra o governo. Na verdade, 
depois dos campos de reeducação, a 
medida mais frequente, embora to-
mada a revelia no passado foi execu-
tar a queima-roupa. Para alem do uso 
da arma de fogo, foi recorrente o uso 
de camiões para barrar as estradas 
por onde a vitima passaria, causando 
assim acidentes contra figuras incó-
modas ao partido.

Hoje em dia, estamos perante a 
manifestação desesperada de um re-

gime a beira do colapso, que as vistas 
de todas as pessoas, massacram po-
pulações apoiantes da RENAMO ou 
suspeitas de apoiarem a este partido. 
Vive-se um clima de manifesta cruel-
dade do regime que governa Moçam-
bique.

Não passa muito tempo que neste 
boletim, levantamos estes aspectos 
mesmo antes que fossem realidade. 
Já prevíamos que o governo moçam-
bicano recorreria a estes processos 
macabros para silenciar a RENAMO e 
todos aqueles que iriam levantar suas 
vozes opinando algo contra a gover-
nação. 

Hoje, como se pode ver, todos os 
métodos de tortura tornaram-se um 
instrumento rotineiro e permitidos, 
chegando-se ao ponto de tirar vidas, 
queimar casas e celeiros para obrigar 
o povo a abandonar suas ideias.

Hoje, com uma RENAMO cada vez 
mais ameaçadora e próxima de alcan-
çar o poder, as

EXECUÇÕES SUMÁRIAS EM 
MOÇAMBIQUE: UMA ESTRATÉGIA 
PARA COIBIR OS ADVERSÁRIOS

“A Semana em foco” 
Um programa radiofónico que faz análise dos temas políticos e sociais de destaque semanal.

Sintonize e escute a frequência 90.0FM  Rádio Terra Verde 

Acompanhe em todos os sabádos das 11:00 às 12:00 horas 

Participe! 821075995 ou 840135011
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das Forcas de Defesa e Segurança, 
passaram a ser de opressão a todos 
os opositores ao regime e não mais 
de proteger.

Sem duvidas, já esta instaurado o 
regime Militar  no nosso pais. Aqui, e 
visível no plano político, o autoritaris-
mo e a supressão dos direitos cons-
titucionais, pela perseguição política, 
assassinato, prisão e tortura dos opo-
sitores e pela imposição da censura 
prévia aos meios de comunicação, 
principalmente os órgãos de informa-
ção públicos e outros que o regime 
vai se infiltrando e ditando regras. 

Hoje, um pouco em todo o pais es-

tão desaparecendo muitos quadros, 
membros, simpatizantes e suspei-
tos de pertencerem a RENAMO. São 
maioritariamente executados e seus 
corpos abandonados ao ar livre, com 
todos os riscos que advêm disso para 
a saúde publica, para saúde psíquica 
das famílias que são retiradas seus 
membros e para a reputação do pró-
prio país. 

Os desaparecimentos e consequen-
te execução a queima roupa e a  tor-
tura são hoje um factor  normal na 
nossa sociedade. E como não há mais 
como acusar a RENAMO pelos actos 
do próprio governo, como aconteceu 
na guerra dos 16 anos, onde massa-

craram em Homoine e responsabili-
zaram a RENAMO, agora, vão querer 
varrer a todos moçambicanos e es-
trangeiros que se colocarem no seu 
caminho, do lado da verdade. 

Moçambique tornou-se um Esta-
do vulnerável onde quem tem poder 
contrai avultadas dividas em nome 
do Estado, massacra-se cidadãos em 
nome do mesmo Estado, esquecen-
do-se que afinal de contas, o Estado 
são estes cidadãos massacrados, ba-
leados, torturados...

Duvidamos que estas acções crimi-
nosas do governo tragam paz. Pelo 
contrário, pode se intensificar a sub-
versão popular. 
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MALÁRIA MATOU 2465 PESSOA NO ANO 
PASSADO EM MOÇAMBIQUE

Malária Matou 2466 pessoas em 
Moçambique no ano passado sig-
nificando uma redução de 24 por-
cento comparativamente a igual 
número do ano passado indicou o 
ministério da saúde.

Martinho Djedje, inspector na-
cional do Misau, que falava na 
abertura SA OITAVA reunião anual 
de balanço do programa nacional 
de controlo a malária, afirmou que 
só no ano passado foram diagnos-
ticadas pouco mais de 6,4 milhões 
de casos de malária em Moçambi-
que.

Recorda-se que a malária ain-
da continua a ser uma das razões 
de elevado índice de mortalidade 
no país, a doença é geralmente 
transmitida através da picada de 
uma fêmea infectada do mosqui-
to Anopheles, a qual introduz no 
sistema circulatório do hospedeiro 
os microorganismos presentes na 
sua saliva, os quais se depositam 
no fígado, onde maturam e se re-
produzem

Um de Junho é o dia, dia é o 

dia, dia é o da criança… dia da 
criança é o dia, dia é o dia, dia é 
o da criança 

“A criança deve ser protegida 
contra as práticas que possam 
fomentar a discriminação racial, 
religiosa, ou de qualquer outra 
índole. Deve ser educada dentro 
de um espírito de compreensão, 
tolerância, amizade entre os po-
vos, paz e fraternidade universais 
e com plena consciência de que 
deve consagrar suas energias e 
aptidões ao serviço de seus se-
melhantes”.DeclaraçãoUniversal  
dos Direitos da Criança, procla-
mada por Resolução da Assem-
bleia Geral de 20 de Novembro de 
1959 da Unicef”

O boletim informativo a Perdiz 
vem por ocasião da celebração 
do dia internacional da criança no 
passado dia um de Junho felicitar 
a toda criança moçambicana, da 
África e do mundo por esta efe-
méride.

Queremos assumimos o nosso 
compromisso com todas as crian-
ças em exigir que a sociedade res-

peite escrupulosamente os princí-
pios estabelecidos na declaração 
universal dos direitos da criança e 
os demais dispositivos que regu-
lam o bem-estar da criança

Numa altura em que o país de-
para-se com graves crises econó-
micas, guerra, seca, cheias, subida 
de preços dos produtos no merca-
do talvez não tenha sobrado nada 
no bolso dos pais para comprar 
um pacote de massa, um fiz, umas 
bites, um peixe para meter na ti-
gela e levar a escola para festeja-
rem condignamente o vosso dia. 
Mas sobrou certamente o carinho 
que todos nós temos por vocês.

Queremos lembrar que respon-
sabilidade de pôr em prática os 
princípios da declaração universal 
dos direitos da criança pela UNI-
CEF recai em todos nós, pais, tios 
irmãos, parentes de vária ordem, 
sociedade civil, governo partidos 
políticos por isso vamos todos di-
zer tolerância zero ao abuso da 
criança, tolerância zero a tráfico 
de menores e viva a criança do 
mundo inteiro.




