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Ex-SISEs ameaçam sabotar o Governo

Aumentam inimigos 
do regime

Com águas de esgotos
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Destaques

Um grupo de “antigos” 
operativos dos Serviços de 
Informação e Segurança do 
Estado está de costas volta-
das com o regime e ameaça 
sabotar o Governo. O gru-
po reclama pagamento de 
pensões pelo tempo em que 
serviram o regime durante 
a guerra civil (1776-1992) 
e num documento na posse 
do Canal de Moçambique 
dá ultimato ao Governo para 
resolver a sua situação até 
antes da realização do X 
Congresso do partido Fre-
limo, entre 23 e 27 de Se-
tembro próximo, em Pemba. 
Dizem repetidas vezes que 
caso o Governo não resol-
va as suas reivindicações 
“vamos deixar o pombo 
branco voar das mãos dos 
moçambicanos”, numa clara 
alusão ao regresso à guerra.

Com este grupo, crescem 
os movimentos sociais que 
contestam o Governo. Até 
agora os desmobilizados 
de guerra, os “Naparra-
mas” e os ex-trabalhadores 
moçambicanos da antiga 

República Democrática da 
Alemanha (RDA) eram os 
grandes grupos conhecidos 
a contestar abertamente o 
regime e a ameaçar reali-
zar manifestações. Agora 
também são os ex-espiões. 
Está a crescer a indignação.

O ultimato ao Governo

Este novo grupo de con-
testatários diz que a carta 
em referência é o último do-
cumento que é enviado ao 
Governo e à sociedade mo-
çambicana a falar do caso. 
Daqui em diante promete 
não mais voltar a se pronun-
ciar sobre o caso, ameaçan-
do partir para a luta armada.

O grupo há muito que vem 
pedindo pacificamente que o 
ouçam. Explica-se: “Demos 
tempo suficiente ao Gover-
no para criar todas as condi-
ções necessárias com vista a 
resolver duma vez por todas 
o dossier dos desmobiliza-
dos no geral, em particular 
os da Defesa e Segurança do 
Estado, por se tratar de es-

pecialistas que sempre esti-
veram estreitamente ligados 
aos governantes e altos res-
ponsáveis do Estado e co-
nhecem muitos segredos dos 
mesmos e do próprio Esta-
do”. Entretanto alega estar 
a ser usado pelo Governo.

Governo quer 
desencadear instabilidade 
para se manter no poder

Os antigos operacionais 
dos serviços de inteligência 
dizem que não falta dinhei-
ro para o Governo pagar as 
pensões por eles exigidas. 
Acusam o Governo de estar 
a usá-los como “cavalos de 
batalha” para gerar instabi-
lidade no país e depois sus-
pender eleições regulares e 
controlar o poder via força. 
Na interpretação deste gru-
po, o Governo está a perder 
popularidade democrática 
perante os cidadãos e está a 
evitar solucionar as reivin-
dicações para poder usá-los 
sob alegação que por essa 
via os enquadra e sustenta.

“Apercebendo-se o Go-
verno da impopularidade 
democrática e perca de pro-
tagonismo político em algu-
mas províncias e municípios 
que até então eram do seu 
total domínio, admite vir a 
perder mais espaço nos pró-
ximos pleitos eleitorais, sen-
do alguns desses municípios 
estratégicos para a manuten-
ção ou ascensão ao poder de 
qualquer partido ou concor-
rente que vencer nesses mu-
nicípios. Daí pretender usar 
os desmobilizados de guerra 
como cavalos de batalha e 
maus da fita. Sabendo de an-
temão que resolvida a parte 
fundamental dos mesmos 
(pensão) estes nunca ha-
viam de aceitar serem usa-
dos como foram no passado. 
Mas atenção, nós também 
não estamos a dormir, esta-
mos atentos de olho aberto! 
Já alertamos a tudo e todos 
sobre as nossas exigências, 
aos órgãos de Soberania 
Nacional, aos principais re-
presentantes das comunida-
des internacionais, nomea-

damente: União Europeia e 
Nações Unidas. Quanto aos 
nossos concidadãos, res-
ponsabilizamos os órgãos 
de comunicação social para 
a divulgação das nossas po-
sições”, lê-se no documento 
dos ex-espiões do regime.

“Não estamos a exigir 
algo impossível. Estamos 
a exigir o pagamento das 
nossas pensões que o pró-
prio Governo fixou sem nos 
consultar. Que nos pague es-
sas pensões já aprovadas e 
promulgadas no Boletim da 
República, com efeitos re-
troactivos desde a sua publi-
cação (2009). Caso não nos 
forem pagas até à realização 
do X Congresso no próximo 
mês de Setembro, o nosso 
civismo, boa educação e pa-
ciência serão quebrados e 
vamo-nos lançar às manifes-
tações junto das instituições 
que consideramos de culpa-
das e cúmplices pelo nos-
so sofrimento”, ameaçam.

Dizem ainda que “se o 

“Há 20 anos atrás, nunca imaginávamos que a paz seria usada como pretexto de exclusão 
social entre a elite governativa e os ex-combatentes que de uma forma ordeira e disciplinada 
aceitaram depor as armas, permitindo deste modo avançar-se para outras etapas da vida que 

permitiram descobrir vários recursos minerais agora em exploração, tais como: carvão 
mineral, gás natural, areias pesadas, pedras preciosas, ouro, etc.”

“Não estamos a exigir Mercedes Benz, Volvo, BMW e outras marcas de viaturas luxuosas 
que os governantes, dirigentes e suas amantes ostentam e mudam constantemente como 

se de peúgas, cuecas, bikinis e calcinhas se tratasse. Queremos voltar para as nossas terras 
de origem onde o regime da Frelimo nos recrutou, com as nossas pensões em dia, as quais

irão nos permitir erguermos nossas palhotas, abrimos nossas machambas e iniciarmos com 
a criação de algumas espécies de animais e voltarmos a viver como muitos dos nossos 

compatriotas vivem, dependendo do que a terra dá”

“Para nós tanto o Presidente da República como os Deputados da Assembleia da República são 
cúmplices e coniventes com o nosso sofrimento: o presidente teima em não nos receber em audiência 

que marcamos em Novembro do ano passado e voltamos a remarcar em Abril deste ano.”

Inimigos que o regime cria

Antigos espiões ameaçam sabotar 
Governo e irem para a guerra

(Continua na página seguinte)
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regime da Frelimo já não 
aguenta mais governar o 
País, que governa há 37 
anos consecutivos, é bom 
deixar o poder em paz e 
em tranquilidade, sem mer-
gulhá-lo num caos total”.

Ameaça de guerra

Sabendo que o Governo 
tem usado a Polícia para 
reprimir qualquer manifes-
tação ou tentativa de mani-
festação recorrendo às vezes 
até a assassinato, como tem 
acontecido com os “Madger-
mans”, estes antigos opera-
cionais dos serviços de inte-
ligência dizem que irão agir, 
caso a repreensão da Polícia 
pretenda abafar a sua mani-
festação. A paz estará ame-
açada no País, ameaçam.

“Se formos vítimas de 
agressão e outras barbari-
dades levadas a cabo pela 
Polícia no geral e em parti-
cular a FIR (N.R.: Polícia / 
Força de Intervenção Rápi-
da), estamos prontos e pre-
parados para deixar fugir 
o pássaro branco nas mãos 
dos moçambicanos, 20 
anos depois. Se assim for, 
o mundo inteiro rir-se-á de 
nós pela tamanha irrespon-
sabilidade em volta da paz 
que conquistamos depois 
de 16 anos de uma guerra 
civil sangrenta que fez mi-
lhões de vítimas mortais, 
com marcas da mesma ain-
da visíveis e bem patentes 
em alguns casos”, escrevem.

Impedimento de 
realização de eleições

“Se o Governo não nos 
pagar o correspondente às 
nossas pensões, não have-
rá paz durante a campanha 
eleitoral para as autárquicas 
do próximo ano, nem ge-
rais e legislativas de 2014, 
o que implicará a formação 
de um Governo transitó-
rio para gerir a crise que se 
vai instalar. Ninguém mais 
poderá continuar no poder 
depois que terminar o man-
dato. Estará no país uma 
crise político-militar sem 
precedente na história do 
País e da nossa jovem e po-
bre democracia”, ameaçam. 

E continuam: “Já pacien-
támos muito e não vamos 
continuar a assistir os opor-
tunistas ligados ao poder 
a abocanharem as nossas 
pensões impunemente. Va-
mos arregaçar as mangas e 
pôr em prática o recado que 
o nosso saudoso Presidente 
Samora Moisés Machel nos 
ensinou: “A Luta Continua”. 
Por isso, para nós, a luta 
continua contra a corrupção, 
contra o cabritismo, contra a 
impunidade, contra o espíri-
to de deixa andar, contra o 
enriquecimento ilícito, con-
tra a injustiça social, contra 
a exclusão social dos comba-
tentes, contra a falta de diá-
logo social, contra a falta de 
cultura de paz”, escrevem.

“Guebuza é cúmplice”

Os ex-operacionais do 
SISE acusam o chefe de 
Estado actual, Armando 
Guebuza, de ser cúmpli-
ce na exclusão do grupo. 
Dizem ainda que o actu-
al PR os usou durante a 
campanha para o presente 
segundo mandato da Pre-
sidência da República, pro-
metendo resolver o seu 
problema, o que não o fez.

“Para nós, tanto o Presi-
dente da República como 
os Deputados da Assem-
bleia da República são 
cúmplices e coniventes 
com o nosso sofrimento: 
o presidente teima em não 
nos receber em audiência 
que marcamos em Novem-
bro do ano passado e vol-
tamos a remarcar em Abril 
deste ano”, acrescentam.

“Esta demora toda está-
-nos a provocar um desgaste 
mental, físico e psicológico. 
Ninguém se pronuncia em 
volta do atraso. Ninguém 
quer dialogar connosco so-
bre o assunto que nos está 
a enervar cada vez mais ao 
ponto de perdermos a paci-
ência que nos vinha caracte-
rizando durante esses anos 
todos. Se até a realização do 
X Congresso, no próximo 
mês de Setembro, o Gover-
no não der os primeiros si-
nais práticos no sentido de 
pagar-nos as pensões acu-
muladas desde Novembro 

de 2009 a que temos direito, 
é sinal evidente de não haver 
vontade política do Executi-
vo. Não haverá mais tempo 
a perdermos, vamos arre-
gaçar as mangas e vamos à 
batalha. Estamos prontos, 
preparados e decididos no 
que der e vier. A verdade é 
que nunca e jamais deixa-
remos o nosso direito con-
quistado com dores e sacri-
fícios das nossas pensões, 
aprovadas na Assembleia 
da República e promulga-
das pelo decreto nº 80/2009 
de 29 de Dezembro”.

“Não estamos a exigir o 
vosso luxo, apenas que-
remos voltar às nossas 

terras”

Os antigos operacionais 
do SISE acusam o Governo 
de os ter retirado das suas 
zonas de origem, na maior 
parte do norte e centro do 
País “para usá-los aqui na 
capital e depois jogá-los”. 

“Não estamos a exigir, 
Mercedes Benz, Volvo, 
BMW e outras marcas de 
viaturas luxuosas que os go-
vernantes, dirigentes e suas 
amantes ostentam e mudam 
constantemente como se de 
peúgas, cuecas, bikinis e 
calcinhas se tratasse. Que-
remos voltar para as nossas 
terras de origem onde o re-
gime da Frelimo nos recru-
tou, com as nossas pensões 
em dia, as quais irão nos 
permitir erguermos nossas 
palhotas, abrimos nossas 
machambas e iniciarmos 
com a criação de algumas 
espécies de animais e vol-
tarmos a viver como mui-
tos dos nossos compatrio-
tas vivem, dependendo do 
que a terra dá”, observam.

“Já recorremos a todas 
as instâncias de soberania 
nacional, entre elas, a As-
sembleia da República, Tri-
bunal Supremo, Tribunal 
Administrativo, Tribunal 
Constitucional, Presidente 
da República, assim como 
aos Representantes das 
Nações Unidas, da União 
Europeia e a Liga dos Di-
reitos Humanos”, dizem.

Segundo o mesmo docu-
mento, são ao todo l 1.852 

homens e mulheres devida-
mente registados pelo SISE, 
MICO (Ministério dos Com-
batentes), MDN (Ministério 
da Defesa Nacional) e MINT 
(Ministério do Interior)”.

Tratado como amnistiados 
no SISE

O grupo diz que recen-
temente “a senhora Isabel, 
responsável do sector dos 
desmobilizados nos recursos 
humanos do SISE”, tratou-
-os como “amnistiados, sem 
qualquer direito a exigir”.

“Afinal de contas, nós so-
mos amnistiados? Alguma 
vez fomos presos ou éramos 
rebeldes? Éramos bandidos 
ou outra coisa de género 
para sermos tratados como 
amnistiados?”, questionam 
e ameaçam: “um dia sere-
mos amnistiados no verda-
deiro sentido da palavra”.

“A paz é só para alguns” 

A terminar, o grupo 
diz que a Paz que o País 
vive só beneficia as eli-
tes da Frelimo e não a to-
dos os moçambicanos que 
estão a morrer à fome.

“Há 20 anos atrás, nunca 
imaginávamos que a Paz se-
ria usada como pretexto de 
exclusão social entre a elite 
governativa e os ex-com-
batentes que de uma forma 
ordeira e disciplinada acei-
taram depor as armas, per-
mitindo deste modo avan-
çar-se para outras etapas da 
vida que permitiram desco-
brir vários recursos minerais 
agora em exploração, tais 
como: carvão mineral, gás 
natural, areias pesadas, pe-
dras preciosas, ouro, etc.”

“Não sabíamos que a paz 
seria monopólio de uma mi-
noria elitista ligada ao poder 
para se aproveitar do calar 
das armas para explorar e 
espezinhar os ex-comba-
tentes ao ponto de não lhes 
atribuir pensões de que têm 
direito, explorar os recursos 
minerais, florestais, faunís-
ticos e marinhos sem ne-
nhum impedimento porque 
em guerra seria impossível.”

“Se a paz significa margi-
nalizar os ex-combatentes, 

abocanhando as suas par-
cas pensões e excluí-los 
da reinserção social, então 
preferimos morrer enquan-
to desenrascamos o pão-
-nosso de cada dia, porque 
não se pode dizer que esta-
mos em paz enquanto nós 
outros estamos morrendo 
de fome. Paradoxalmente, 
os governantes, os dirigen-
tes, amigos, familiares e 
corruptos, festejam e esban-
jam à custa da nossa vista. 
É triste, dolorosa e insu-
portável essa aludida paz.”

“Muitos dos nossos com-
panheiros de luta estão a 
morrer sem nunca terem 
desfrutado das suas pensões 
de combatentes. Depois, 
seguiremos nós. Daí que 
não podemos continuar a 
esperar mais. Já esperámos 
tempo suficiente e neces-
sário, se houvesse vontade 
em resolver”, escrevem.

Ameaça a Aires Ali
“provável sucessor 

de Guebuza”

“O Primeiro-Ministro ou 
próximo sucessor do actual 
presidente irá herdar uma 
série de problema graves 
que tanto Chissano como 
Guebuza não herdaram de 
ninguém. Agora, mais que 
nunca, à medida que o man-
dato quinquenal caminha 
para a recta final, os desmo-
bilizados no geral estão irri-
tadíssimos, furiosos e deses-
perados com as sistemáticas 
manobras dilatórias que se 
têm verificado na tramitação 
dos processos das pensões, 
neste momento amontoados 
no Ministério dos Comba-
tentes, depois que foram 
devolvidos por três vezes 
do Ministério das Finanças, 
alegadamente por conterem 
irregularidades, irregulari-
dades essas que ninguém 
nos quer dizer ou esclarecer. 
A menos que o Primeiro-
-Ministro, como provável 
próximo sucessor do Pre-
sidente Guebuza, interfira 
pessoalmente na solução 
imediata do assunto para um 
desfecho salutar. Caso con-
trário, o aviso está dado”, 
terminam. (Redacção / 
Canal de Moçambique)

(Continuação da página anterior)




