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D H L A K A M A D E V E N TO E M P O PA

Afonso Dhlakama, Presidente da
RENAMO, orientou na vila de Caia,
distrito do mesmo nome na província
de Sofala, uma reunião do Conselho
Nacional alargada aos Deputados
eleitos para esta legislatura. A
reunião aconteceu numa altura
em que este partido compreendeu
que a sua proposta sobre o modelo
de governação para solucionar o
diferendo eleitoral havia sido ignorada.
Num passado próximo a RENAMO
esteve reunida em Gorongosa, onde
debateu problemas relacionados com a
situação pós eleitoral. De recordar que
o líder da RENAMO teria declinado sua
participação neste possível Governo
de Gestão. No entanto, a maior
surpresa foi que o Partido FRELIMO,
ignorando completamente a proposta
da RENAMO para a divisão de poder,

avançou com a posse dos Deputados
da Assembleia da República e do
Presidente contestado. Acto contínuo,
foi em tempo recorde nomeado o
Governo central e governadores
Provinciais, o que dá mostras de
desprezo do partido no poder a
proposta avançada pela RENAMO
para solução do problema da fraude.
Apesar do desgaste visível de Afonso
Dhlakama, este promete ser sua opção
a via do diálogo com o Governo como
forma para ultrapassar a crise política
pós eleitoral. Dhlakama, defendeu
que tal crise pode ser ultrapassada
com base no entendimento, sem ser
necessário sacrificar o povo. “Houve
consensos aqui no Conselho Nacional
e um deles é que devemos continuar a
priorizar o diálogo” - disse, apontando
a iniciativa de, conforme as suas

palavras, ter remetido a proposta de
um “governo de gestão” ao Governo.
Para Dhlakama o facto de o novo
Chefe de Estado ter já nomeado o
executivo e governadores provinciais,
não altera a estratégia da RENAMO,
sendo que este mantém sua proposta
do governo de gestão como um
instrumento para fazer reforma do
Governo, para que nas futuras eleições
não haja os mesmos problemas.
Afonso
Dhlakama
Sentenciou:
“Queremos ouvir do Governo, num
frente-a-frente, o seu posicionamento
sobre o que nós defendemos. Vamos
continuar a exigir o governo de gestão,
que será constituído para resolver
problemas. Se disserem que não
querem o governo de gestão iremos
para a autonomia governativa”.
De referir que ido de Caia, o Presidente
Dhlakama escalou Morrumbala onde
orientou um mega comício, tendo
garantido a população que não iria
decepcionar. Disse igualmente que se
o Governo não acatar a proposta do
Governo de Gestão, então, avançarse- à para a governação autónoma,
com a nomeação de Governadores
e administradores onde a RENAMO
ganhou. “O administrador da
FRELIMO aqui em Morrumbala pode
começar a preparar suas bagagens”
disse Dhlakama no meio de grandes
delírios da multidão presente.
Sabe-se que Dhlakama chegou esta
quinta feira a Quelimane onde irá
reunir com o grupo de mediadores,
para esclarecer sua proposta do
Governo de Gestão. Sabe-se também
que em Maputo iniciaram contactos
entre um grupo da RENAMO com o
Governo com a mesma finalidade.
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EDITORIAL
Moçambique vive hóje momentos de grande reflexão face as suas escolhas do passado. É consensual para a maioria
dos moçambicanos que o ter apoiado a ditadura militar, marxista-leninista, foi um erro crasso. Conquanto fosse no
desconhecimento das reais intenções daqueles que substituiriam o colonialismo branco, por outro negro e também
porque as opções de então se deram em condições bem mais adversas que as actuais. Hoje, diferentemente de
1975, ano da euforia da independência, o sistema opressor, instalado á força das armas, assassinando, prendendo
e fuzilando em praça pública, a quem fosse suspeito de ser o que chamavam “o homem velho” com ideias coloniais,
ou até por ostentar alguma riqueza ou ter estudado mais que os outros, tem sido alvo de merecido e generalizado
repúdio.
Depois de o país ter passado por situações de grande turbulência militar que aconteceu passados dois anos de
independência e que duraria 16 anos de confrontos sangrentos, acirrados pela má governação e pelo recurso a
violência generalizada contra o próprio povo que diziam estar a libertar, o nosso Moçambique, conheceu aquilo a
que chamamos hoje democracia pluralista. Importante é reconhecer aqui, que o partido no poder jamais esteve
interessado na adopção de um sistema que respeitasse os direitos do povo, daí o recurso aos insultos, ameaças,
mentira, violência policial e militar e intoxicação mental através da propaganda, entre outros meios tendentes a
lavagem cerebral dos moçambicanos.
Num momento em que desejamos que a consolidação da democracia, decorridos mais de duas décadas da
assinatura do acordo geral de paz, em Roma seja indubitável, torna-se ainda mais notória a violência que a ditadura
sempre representou contra o nosso povo. Aliás a FRELIMO não mudou, ainda que apresente um disfarce, ou seja
uma roupagem cosmética, ela é a mesma de sempre. Assassina, mentirosa, vingativa, vigarista… É uma autêntica
máquina que fabrica violência contra a população.
Olhando para a luta titânica pela manutenção do poder já a muito perdido, a FRELIMO continua privando o povo
do direito elementar ao auto governo. É um regime exímio na violência contra os opositores, perseguidos por mero
delito de opinião, quando não presos ilegalmente e até torturados psicologicamente, sobretudo neste momento de
combate político, depois que este regime ilegal que governa Moçambique pautou pelo uso da força armada com o
fito de assassinar Afonso Dhlakama, homem cuja popularidade ultrapassa o imaginável. E isso incomoda o regime.
Na verdade estamos perante um momento de feroz confronto entre dois modelos de sociedade, o marxismoleninismo à mistura com um capitalismo selvagem contra a democracia, liberdade, respeito pelos direitos humanos
e a economia de mercado. Olhando para a situação, vimos uma força que governa por usurpação, esforçando-se
por sabotar as fórmulas intermediárias e a própria confiança na solução pacífica das divergências, essencial à
democracia representativa.
A RENAMO e seu líder Afonso Dhlakama, não tendo outra saída, estão a lutar pela sobrevivência, fazendo uma
contra-revolução, destinada a impedir que seus adversários continuem a implantar ditadura ainda pior. Interessante
é que o nosso povo está impulsionado na mudança e vimos a cada dia uma participação social surpreendente. O
povo está catapultado, incluindo os que estão no silêncio.
Num passado muito próximo, a RENAMO forçou os limites da legalidade na urgência de participar nas eleições
gerais do passado ano, reformas que tinham muito de construtivo. Logo após a realização das eleições, todos
vimos e testemunhamos os acontecimentos do período pós votação. VERGONHA! As instituições que se pretende
independentes, dobraram-se ao sistema político e viciaram sem dó nem piedade, a mando do Presidente da
República cessante os resultados eleitorais.
Na tentativa de ver reposta a justiça ou ao menos que se respeitasse as regras do bom senso, a RENAMO propôs
um modelo verdadeiramente inclusivo de governação que seria denominado Governo de Gestão. Eis o Governo de
dia ensaiando algo no silêncio, dando a impressão de que estava ponderando algo para acomodar a preocupação
apresentada. Quando despertamos, era tarde demais, resultados anunciados com todo o tipo de cinismo, vigarice
e nervosismo a mistura, dando vitória à FRELIMO e Nyusi. E sem demora, aparecia um “Governo Inclusivo” a Nyusi.
Uma inclusão das alas desavindas dentro da FRELIMO. Muitos Guebuzianos, alguns Chissanistas e infimidade
Nyusiana. Sim a única inclusão que se pode ver é mesmo esta.
Quando Dhlakama, o eterno vencedor das eleições moçambicanas levanta sua voz em exigência de entendimento
e buscas de equilíbrio governativo, aí as vozes do sistema se levantam em uníssono, com desprezo a mistura a
desacreditarem tais soluções. Contudo, o líder da RENAMO, vai mobilizando cada vez mais apoiantes a sua causa.
Multidões motivadas que não arredam pé até verem a situação solucionada. Na verdade, as responsabilidades
pela espiral de violência pertencem sim ao extremismo, freli-guebuziano. Aqui, a maior parcela de culpa continua a
caber ao lado que impôs a lei do mais forte, e o pior crime foi cometido por aqueles que fizeram do roubo de votos
e tortura uma política de Estado.
Esperamos que este governo ilegal entenda que a vontade da RENAMO não é marcar uma ruptura, mas o
prosseguimento de um rumo mais justo para Moçambique.

Ficha tecnica:
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Juntos em prol de uma juventude solitária

Apoie as vitímas de Chitima e
das calamidades naturais
depositando qualquer coisa ao
seu alcance.
Ex: Alimentos não
perecíveis, material escolar e
peças de vestuiário.

Para mais informações poderá
contactar-nos pelos seguintes
números:
82 6947084- Marcial Macome
825951743 - Joao Mazingo
Vamos apoiar a quem mais
necessita.
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OPINIÃO
Álcool e o descuidado

O ETÍLICO E O METÍLICO.
Por Marcial Macome

Estes dois significantes que me
surgiram da arca do esquecimento,
são do domínio das químicas,
essas ciências que gozam o
privilégio de se chamarem exactas
e que em algum capítulo estudam
os álcoois e seus efeitos. Muita
pena mesmo que a alfabetização
de adultos, para nós que somos
os plebeus não tenha passado
das intenções e dos papéis,
pois se tivessemos mesmo nos
alfabetizado uns aos outros
como nos propunhamos em
anos do final da Luta Armada de
Libertação Nacional, já estaríamos
mesmo salvos de tragédias como
a de Chitima. E que poderíamos
estar à altura de classificar os
nossos álcoois, e saber quais
as plantas que nos dão álcoois
venenosos, e não venenosos.
Como é que os reconhecemos?
Pessoas
preparam
bebida
impíricamente, mas são seres
humanos que vivem no século
XXI e portanto têm o desejo de
melhorar em tudo como os outros.
Se lhes aparece um álcool novo
a circular no mercado, não têm
dificuldade nenhuma em aceitar
adicioná-lo
aos
ingredientes
do seu fabrico caseiro, numa
boa intenção de agradar mais
aos clientes, versos aumentar a
renda, e culminar sem querer, na
amarga e infernal matança que
nos arrasta para o luto nacional.
Morremos aos magodes porque
não sabemos que existem álcoois
venenosos que esfarrapam os
nossos intestinos, cegam os nossos
olhos, interrompem a nossa vida.
O Mar, os grandes rios, as águas
das cheias que vêm em grandes
correntes arrastando incontáveis
coisas, podem ser veículos de
morte quando nós estamos
desavisados. As grandes empresas
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multinacionasi, como as que vêem
explorar carvão, gás, petróleo,
minérios estratégicos, ouro e
pedras preciosas, também podem
tornar-se em assassinas do nosso
Povo, se o Governo desleixar o
controlo dos produtos por elas
trazidos e deixar de acompanhar
o comportamento dos cidadãos
em relação a tais substâncias.
Todos estes pensamentos desfilam
imparavelmente na minha mente
porque a tragédia de Chitimas me
faz lembrar uma outra tragédia,
acontecida em Chinde, no tempo
colonial. Morreu muito mais
gente do que está morrendo
agora em Chitima. Era igualmente
por causa de um alcoól. Porém,
morreu-se muito. Era por causa
de uns tambores de alcoól que
eram apanhados a custo zero,
ao longo da costa marítima.
Um navio em dificuldades,
pedira autorização à Capitania
do Porto, que antes de autorizar
consultara o Administrador local,
para despejar 200 tambores
do álcool venenoso. Inspirados
pela ignorância, os pescadores e
muitos residentes das vizinhanças
do mar, fizeram festa. Durante
as primeiras horas, foi uma
festa. Até que os primeros
sintomas de envenenamento
se
manifestaram.
Morria-se
em série. Homens e mulheres
morrendo bêbados e a rir. O
primeiro sintoma de aproximação
da morte era a gargalhada.
Do nada, a pessoa desactava
à gargalhada, e depois de uns
minutos a gargalhar, morria. Era
por causa de um álcool apanhado
em tambores nas águas da praia.
A tragédia teve proporcões tais,
que até o Administrador colonial
ficou alarmado e chorou. Assustouse. Foi pedir ajuda ao Padre para

compreender o fenómeno. A
primeira coisa que o sacerdote
notou é que todos morriam
bebedos e a rir. Se irritou logo.
-- Onde está esse alcool que
eles andam a beber assim
em
massa?
Porque
nos
pedem conselhos para depois
depressarem os nossos acordos?
-- É álcool Padre? – Perguntou o
jovem colono alarmado. – Se for
álcool, a culpa é minha porque
eu autorizei o baldeamento de
tamborres de álcool na barra
do Chinde. Eu juro Padre que
nunca pensei que isto fosse
possível. Como é que eu poderia
adivinhar que eles pensassem
em beber aquele alcool desta
maneira?
Nunca
imaginei.
-- Em vez de chorar os que já
morreram, quero ver-te a salvar
os que ainda vivem. Eu e os meus
catequistas vamos ajudar-te nas
campanhas de esclarecimento.
Vamos andar por todos os
cantos a explicar que o álcool
daqueles tambores é venenoso.
Tu e os teus cipaios vão andar
a furar todos os tamobres que
ainda existem. Encontra tambor,
fura por baixo. Dois cipaios vão
verificar hoje, agora mesmo,
todas as casas de bebidas. Os
outros, vão para a praia, furar
todos os tambores de alcool.
Se vai a caminho e encontra um
grupo de pessoas todas contentes
a transportar um tambor, se “é
álcool, furra em baixo. Acabar
com todo esse álcool, para parar
com estas mortes estúpidas.
O Padre voltou rapidamente
à sua residência, convidou o
administrador a comer com
ele um prato da boa soupa que
as
irmãzinhas
preparavam,
e enquanto almoçavam foi
aconselhando. Deves ser muito
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rigoroso a despejar todo o álcool,
e contabilizar os tambores para
certificar que nenhum deles ficou
por aí, porque estes negros daqui
da Zambézia nunca resistem ao
álcool. O Bispo teve que pedir
ao Governo que deixasse de
usar aquele álcool venenoso
nos hospitais onde servia para
desinfectar os instrumentos e
alimentar as chamas dos fogões,
pelo facto de que ele constituia
uma tentação irresistível para
muitos moçambicanos que o
roubavam e levavam aos locais
de
bebedeiras
tradicionais,
provocando mortes humanas
evitáveis Ainda não acabava o
Padre de almoçar, e antes mesmo
que ele mandasse chamar seus
catequistas, já a irmãzinha
informava que estes estavam à
espera, com uma comunicação
urgente. Por perceber logo de
que se tratava, o sacerdote
abandonou a mesa mesmo sem se
despedir, e o administrador nem
sequer conseguiu continuar a
comer. Foi pegar no seu carro para
se fazer à faina de ir com os seus
cipaios e todos os funcionarios,
à procura de tambores de
álcool venenoso para furar em
baixo e despejar totalmente.
Em 1974, quando começou a
tomar o poder, também quando a

FRELMO, éramos todos nós, havia
uma grande preocupação em
combater a tendência de fabricar
alcoóis nocivos à saúde humana,
ou mesmo venenosos. Havia por
exemplo um grande empenho
em combater a produção de
aguardente de maçanica que era
frequente em Tete e numa parte de
Sofala. Maçanica, pode ser usada
para fazer doces, sobremasas,
geleias,
mas
nunca
para
destilação, pois a aguardente de
maçanica é altamente venenosa.
Quando não mata, pode provocar
a cegueira. Havia muita cegueira
nas zonas onde a tradição
levava ao fabrico da cachassa
de
maçanica
em
grandes
quantidades. Estas campanhas
foram esquecidas e hoje quem
quiser pode produzir seu álcool
mesmo sem trazer amostra
nenhuma para o laboratório
de
controlo
de
qualidade
alimentar que se encontra em
Maputo. Aliás, ele está só em
Maputo, para os maputenses,
e não para os moçambicanos
ou para Moçambique todo.
Enquanto os nossos pesquisadores
não conseguirem publicar estudos
esclarecedores, não apenas sobre
os envenenamentos de Chitima,
mas sobre todos os perigos e
possibilidades de envenemento

espalhados
pelo
nosso
Moçambique, pois as artes de
destilação e fabrico de alambique
são bem nativas da nossa terra, e
se não estivermos alertados para
os perigos dos vários álcoois que
podemos produzir, em alambiques
que nós próprios somos até
bastante hábeis em fabricar.
Sobre os venenos que também
podemos adquirir por via dos
recipientes que
utilizamos,
também
andamos
muito
distraidos e desinformados. A
tragédia de Chitima pode ser
grande, dolorosa, escandalosa,
mas não chega para nos salvar
deste perigo. Presisamos remover
todas as nossas ignorâncias para
nos sabermos cuidar. Quando
somos governantes, não devemos
admitir que qualquer álcool circule
descontroladamente no seio das
nossas comunidades. Quando
somos governados, devemos
saber que os primeiros a cuidarnos devemos ser nós próprios
sem esperarmos que os chefes
nos venham fiscalizar, obrigar,
para não nos matarmos a nós
próprios deixando órfãos, viúvos
e viúvas, famílias abandonadas,
tanta desgraça e sofrimento,
quando afinal nem nunca nós
pretendemos
nos
suicidar.

Ignorância, arrogância, nepotismo, intolerância e vigarice...

MOTIVOS DE CONFLITO
EM MOÇAMBIQUE
A
arrogância,
ignorância,
intolerância e o complexo de
superioridade já mostraram que
são os principais catalisadores
do conflito nesta Pátria. Estes
indicadores do conflito que são
os principais aliados do partido
no poder levaram Moçambique

a recuar a um período de
instabilidade político-militar que
dizimou vidas de inocentes. É
preciso lembrar aquele adágio:
“ Quem avisa amigo é.” Desde
sempre que o Governo tem se
mostrado indiferente às questões
sensíveis que afectam o povo.

Mas, várias sensibilidades da
sociedade civil e da comunidade
internacional
têm
chamado
atenção para a necessidade
do diálogo como forma de
salvaguardar a paz, mas estes
apelos parecem ser em vão.
Hoje, vemos paulatinamente
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o país de volta a uma situação
de instabilidade devido aos
mesmos
indicadores
do
conflito
acima
mencionado.
O Presidente da RENAMO desde
sempre mostrou disponibilidade
de dialogar na busca de
consensos para a crise póseleitoral que culminou com
a não tomada de posse dos
Deputados da Assembleia da
República eleitos pela RENAMO,
assim como a dos Membros
das
Assembleias
Províncias.
Contudo, esta tentativa de solução
por parte de Dhlakama, foi
anulada devido a intransigência
do partido ilegalmente no
poder, ao avançar na formação
do novo Governo observando o
princípio de confiança político
partidária
pelo
candidato
resultante da megafraude que
foi empossado recentemente
como
novo
Presidente
da
República,
ignorando
a
proposta de um Governo de
Gestão, assim a tão propalada
inclusão
que
caracterizou
sua campanha eleitoral e o
discurso da tomada de posse.
Entenda-se que Nyusi avançou
com a filosofia do seu partido
(arrogância,
ignorância,
intolerância e complexo de
superioridade e vigarice), como
prometeu no seu discurso de
continuidade, mas é preciso
entender que esta atitude pode
favorecer a um clima de grandes
embates que poderão acontecer
se o Presidente Afonso Dhlakama
avançar com a criação das regiões

autónomas uma vez ser essa a
vontade do povo que votou nele
e que o proclama como candidato
vencedor
nessas
províncias.
Essa é a vontade do povo.
Será que os apoiantes deste
Governo têm noção do que
significa a não tomada de
posse por parte dos Deputados
da RENAMO e dos Membros
das
Assembleias
Províncias?
Haverá consciência de que esta
situação pode culminar com a
marcação de uma nova eleição
para as Assembleias Provinciais
nas zonas onde a RENAMO
ganhou e detém a maioria?
Agora imaginemos se esta situação
se alastrar ao ponto de se marcar
uma eleição das Assembleias
Províncias e a RENAMO voltar
a ganhar o que vai acontecer?
Estaremos perante uma situação
de esbanjamento de dinheiro
do erário pública por causa de
arrogância e intolerância. Se bem
que nos interessa pouco hoje
falarmos de dinheiro do Estado
e também temos pouco tempo
para falarmos disso. O problema
não reside somente no braço
de ferro envolvendo a RENAMO
e a FRELIMO mas sim, quando
inocentes perecem vítimas de
problemas possíveis de serem
resolvidos sem derramamento
de sangue. É abominável que um
regime faça com que compatriotas
se considerem como inímigos
quando na verdade são irmãos.
Revolta-nos ver milhares de
desalojados, vítimas de cheias
precisando de um pedaço de

pão quando os que detém
capital usam-no para compra
de armamento de guerra que
é caríssimo, usando-o para
a matança do próprio povo.
Estamos preocupados com o
elevado nível de nepotismo.
Até quando esta ignorância,
intolerância, arrogância e vigarice?
Até quando perceberão que
Moçambique não pertence a um
pequeno grupo de gente e nem
a um pequeno partido político?
Enganam o povo moçambicano
e o mundo dizendo que são
amantes da paz, mas em contra
partida vemo eles movimentando
camiões com tanto armamento
de
guerra,
para
quê?
Vivem acusando o Presidente
Dhlakama de ser promotor de
instabilidade e esquecem que
os verdadeiros causadores de
males nesta pátria são eles, que
tudo fazem para se manterem no
poder. Lamentamos que cidadãos
com rótulo de académicos percam
tempo discutindo coisas de
cozinha, no lugar de participarem
com suas ideias para a construção
do país. Academia não é o centro
de discutir pessoas (bonitas,
feias, gordas e magras) mas
sim teorias de conhecimento,
discutir
pessoas
é
fofoca,
intriga. Deixem essa actividade
para gente desocupada, e os
senhores apresentem teorias
de conhecimento que possam
responder as necessidade do país.
Por um Moçambique livre
da
ignorância,
arrogância,
nepotismo, intolerância e vigarice.

“Governo de Gestao é a única
solução mais correcta neste
momento para tranquilizar
o país durante os proximos
cinco anos para salvar a
Democracia”
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