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elementos capturados
e desentores das filein&s do inimfiso
nelatan experiGneias

Hecentemente, oerc& do mein centena de cidadfi,os
nacionais beneficiaram de medidas de clemGncia, de.
pois de terem sitlo incorporados nas fileiras do inimi.
go que, a soldo rlo extinto regime ilegal da Itod6sia
do Sul, praticava crimes rnntra o Povo e o l)stado
nrogambicanos.

Contam-se entre os benefieifi,rios desta medida
individuos capturados ern combate pelas l-orqns de
I)efesa e Seguranqr, ou quando em missdes de reco-
nheeirnento rle alvos estrat6gicos, e, ainda cidadfr,os
que conseguiram esca,per-se tlos reffigios do inimigo
e apresentar-se espontaneamente i,s popula96es, nas

, provincias de lllanica, e Sofala.

@mo forrna rle nos intimidarern.
A primeira coisa que o inimigo fez,
quando nos surpreendeu, foi revis-
tar os nossos bolsos. Eles levaram
tutlo o que traziamos. 0 pior deles
totlos era o seu comandante, um
tal Afonso Jacamo. Estou a, lem-
brar-me dum mornento em que ele
((s&cou> da sua pistola para nos in-
timidar o, insultanrlo-nos, amea-
gou rle morte quem pretentlesse fu-
gir. .Ilm seguida mandou que os
s€us subordinados nos espanca,s-
Sefflrr.

Prosseguindo, o entrevistado
afirma:

O nosso colega <Noticias da Bei-
r&n gnflevistou alguns desses cida-
d5.os, cuja caracteristica comurn
6 o facto de terem sido inicialmLn-
te raptados pelo inimigo em diver-
sos locais e ocasi6es. Posterior.
mente receberam treinos militares
e psicol6gicos ministrados por ro-
,desianos e mercenirios estrangei-
ros.

..Eles vivem sempre assirn: a
- ."oubar e a matar populagdes inde-

sas. O rlue acabo de dizer nfr,o foi
contado por ningu6m. Tive B opor-
tunidade do ver e viver tais situa-
g6os co(n os meus pX6llrios olhos,'
- disse Eduardo Manuel Daom6,

um dos abrangidos pela medida;der
clem€ncia. Este fazia parte de urh-
grupo de 60 jovens rec6nr-incorpo-
rados nas FPLM e raptados pelo
inimigo na zona de Inchope, quan-
do ainda se dirigiam para o Centro
de Preparagio Politico-Militar do
Dondo.

AMARRADOS, ESPANCADOS
E AMEAQADOS....

Foi a I de Agosto do ano pas-
sado. O regime ilegal da Rod6sia do

Sul depois de v6rias agress6es con
tra a RPM, intensificava a infiltra.
qlo de agentes armados eu€, em
diversos locais, assassinavam ele-
mentos ,C.a populagio, raptavam
cidadios, queimavam e destruiam
bens do Povo e do Estado mogam-
bicanos.

Naquele dia, os jovens que se
deslocavam num autocarro da RO-
MOS, procedente da provincia 'Ce'
Inhambane, foram surpreendidos
por um numeroso grupo inimigo
armado de bazookas, morteiros,
granadas e outro tipo de arsenal
b6lico. No autocarro, apenas se-
guiam dois sol'Jados das FPLM a
ac.ompanhar os recrutas, al6m do
motorista e do seu ajudante.

Depois de saquearem e incendia-
rem o autocarro da ROMOS, tal
como acontecera anteriormente a
dois cami6es da PESCOM e outros
veiculos civis que naquele dia tran-
sitavam por ali com ,lestino ao Ma-
puto, Beira ou Chimoio, o5 contra-
-revolucion6rios levaram os pas-
sageiros para o seu refiigio.

Pelo caminho - conta Eduarclo
Daom6 - fomos &m&rr&dos, espan
eados e &nreacados com &s &rnlas,
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<Cheg6,mos antl refrigio. Pelo ca,
minho, um dos elementos das
['PIIW, que connosco viajava no
autocarro, conseguiu fugir e avisar
&s, noss&s forgns no local mais pr6-
ximo e que atacaram o reffigio ini-
migo. O ataque, segundo os meus
cilculos, durort cerca, do tr6s ho.
rns. Alrcrtado pelo fogo, o inirnigo
tevo do. abandonar o seu'refrigio,- 'antlo-nos consigo. Nfi,o podiamos
rugir, sob o risco do sermos mor-
tos. N6o havia possibitirlades de
tent6'lo porque seguiamos em fila
in"iana e, affi,s de cada um de n6s
/ .nva, um inimigo armado e. pron-
. a farnr fogo ao minimo gesto
suspeito.',

TREINO MILTTAR E ACQAO
PSIQOLOGICA NA RODtrSIA

O destino era um centro'de trei-
no militar e acg6o psicol6gica, lo"

::i'd

Combatet t tes  das
FPLIW enLronl nutna
das cnsas do
Estagdo Pqcud.ria de
Moromboze'
(Gorongosal  que lo i
ut i l izoda como
relugio PeIo Lnimigo

calizado em Kcmtre, no interior da
col6nia brit6.nica.

..I-ev6,mos seis dias at6 16, seis
dias.que jamais esquecerei, pois fo
ram dias de sofrimento, arneacas e
pancadaria. Illas tlrrando j6, estf,va-
mos perto da fronteira, mais um
dos nossos cornJlanheiros conse-
guiu fugir. Irritrulo pelo facto, o
tnl comandanto Afonso Jaenmo tor
nou & ((sa,carD da sua pistola e man'
dou-nos formar. I)isse que nos ia
..limpar a todos.,

Os treinos duraram dois meses.
Al6m de preparaqio militar, os ra'
ptados receberam liq6es dc prolla-
ganrla contra'revolucionfrria basea-
da em ataques i. l inha politica do
Partido FRELIMO, e i RPM, in-
sultos aos dirigentes do Partido e
do Estado, assim como no 6dio
contra as Lojas do Povo, alCeias
comunais, machambas colectivas e
outras realizaqOes do povo.
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Mais tarde, o grupo foi infiltra.
do, juntamente com dutros agentes
do inimigo, em territ6rio nacional,
com o objectivo de realizar incur-'
sdes arma,das. 

'

A FUGA

Eduardo Daom6 continua:

-., Ji em Mogambique, llrepari-
mos & nossa fuga: Comtrinfr,mos
euo, mal tiv6ssomos um& pequena
oportunidade, deveriamos fugir.
I)everiamos desertar das fileirns do
inirnigo. framos dez elementos, dos
que tinham sido raptados arjuando
rlo assalto ao autocarro. Itrntre n6s
havia dois que nio estavam dis-
postos a abandonar o inimigo. Es-
tcs eram os nossos vigias. A esses
nada dissemos, para (lue n6,o nos
denunciassem. A denirncia signifi-
crrv& a morte.

- Dividiram-nos em dois gru- ,
pos um saiu p&nil reconhecer
um& certa zon&. Neste grupo iam
cinco dos nossos, Os.restantes tam
.b6rn ficaram com outros cinco. J6
do noite, um dos elenrentos do nosso
grupo que tinha ficarlo no reffigio,
teve a sorte de fazer de sentinela.
Quando o inimigo estava a dornrir,
ele chegou-se &o p6 de cada urn
dos cinco e deu um su&ve ponta-
po. Eru o sinnl, o Inomento propi-
cio pare a fuga.

- Assim, fugimos, r0rarnos qu&-
tro. O ,quinto elemento, cornprotne-
tido com o inimigo, nflo foi acorda-
do pela sentinela. Seguir-se-ia a
marcha atrav6s de rios e floresfas
desconhecidos, ate que alcanq:6,mos
umil povoa,Qi,o, onde nos apresent6,-
mos, j6 n civil.$ populaei,o entre.
gou-nos, mai5 tahde ir,s F-PilllI.

Sodbe-se mais tarde quej qqatro
dos que tinham saido u**itHo du
reconhecimento tamb6m' consegui'
ram desertar, indo entregar-se pos
teriormente Ls Forgasde Defesa e
Seguranga.

Como vivia o inimigo no seu
refrigio ? Foi a pergunta feita, a
dado passo, pelos jornalistas.

Eduardo Daom6 esclareceu: O ini-
migo obrigou-nos a carregar sacos
de agricar e de arro4 que tinham
silo roubados dos carros que as-.
saltaram na estrada. I.[6s comia-

Caudu de um llencoptero rodesiano abattdo lta algumas semanas sobre u Pro-
uincia de Manica, quando regressaua da d,rea du Gorongosa on.de se sil.uuua

urn dos reli lgi,os inimigos

lnos l)allas e eles galinhas e rnaqa,. de contra-revolu"iorlfi,"ios ehegou i,
16rgas (lue arrancsvanl ir forga das nossa escola tle cherari. Illes co-
arnlas nas rnacharnbas das llo[)u- meQar&m por fazer-nos a seguinte
lac6es.... Dles vivern sempre assim: I)ergunfit: (O que preferem? Ga-
a roubar e a nratar populagdes in- linhas pretas ou brancas ? Indeci-
defesns.... sos, resllondemos que preferiantos

as <g&linhas pretas',, por(Iue es-
TRANSFORMAR t6,vamos a l)errsar que se tlissirs-
ADOLBSCENTITS sernos <galinhas britttr rvs,,, eles h&-
trM ASSASSINOS viam-nos de mntar. Ensnn6,rtro-nos,

Duzai Davicr aparenra nio rer ##tH'#1,'ffi::'nJ$:l'",.ill';
feito ainda 17 anos de idade. Ado- e meter&m &s'balas nas cirnaras.
lescente, portanto foi um dos mo- I'iv6mos de rectificar e tlissenros
gambicanos rapta'los por agentes (lue queriamos galinhas brancas.
inimigos de um& escola prim6ria I)epoi5 disso, levaram-nle, r mais
localizada na Provincia de Manica. seis alunos para a Rod6sia, rlo Sul.
Data - 26 de Julho de 1979. O inimigo quis transformar este

Nesse dia - contou Duzai jovem, num criminoso. Treinado
David aos jornalistas - um grupo na Ro'l6sia do Sul, foi nova.mente
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infiltrado em territ6rio nacional,
sob o comando de um traidor cha-
"ado Cozias Chipanga, tendo par-

,ipado em acq,6,es ar'madas.

clis como ele pr'6prici contou:

<O primeiro ataque.foi n& zona
Chinhamulila,, na firovincia tld

.,Iflanica. Ilstf,varnos a, regressai
desse sitio, qmaneXo o cornandantb
Cozias, que tinha ficemio atri,s, co-
megou a-, dispara.r conf'ra., ef emen-
tos das Forgas Fopulares" l:ugimos
e entrimos novamente na Rod6sia.

- 0 segundo ntnque foi na, zo-
na de Guindinngui" Abnnnos um bu
r&co no meio da estra d6, e coloc6,-
mo$ urna mina que fez explodir um
carnifio. Nesse ataque houve feri-
dos" Quando o er,trro explotliu, o
comandante Cozias s:"r.ltou e aDa-

nhou os elementos feridos, Nesse
dia morreram tamb6m tr6s dos
nossos.

- O terceiro ataque foi mesmo
dentro da Rod6sia do Sul, quando
nos encontrimos com lrm grupo de
guerrilheiros zimbabwea,nos. Hou-
ve uma forte troca de tiros. Do
nosso lado morr€rum 40 elementos.
'Do ta,do dos guerrilheiros zimba.
bweanos morreram tr6s elemen-
tns.>

Nio logrando iludir a vigilincia
popular Duzai David foi finalmente
capturado, em 15 de Novembro ril-
timo, no posto de contr6le de Mus-
sica, em Manica, quanlo se dirigia
para a Cidade rCe Chimoio.

- Tinha perdido a direcgSo -
diz, a este prop6sito. - A minha
missio era, fazer o reconhecimento
ern Chimoio. O comandante Cozius
disse-me que devi& ser eu a, fa,ze|
tal trabalho porque er& miirdo. As
Forgns Populares n6,o poderiam
desconfiar de mim, porque sou
uma criangn. I)isse-me que se l)er-
guntassem nos postos de contrdle
deveria dizer que sou estudante e
que seguia para Chimoio..

Nhamboca Macorreia Posse, de
I-9 anos de idade, natural da Go-
rongosa, ford. rapta'Jo pelo inimigo
quando seguia num c.ami6o da fir-
ma onde trabalhava - J. Guedes

T Para o seu local de trabalho.

- I':ramos no total oito 'essoas
no carro - g5glarece, acrescentan-
do - um grupo de hornens arma-
dos veio & correr do lnato n man.
dou parar o c&no em que vinha-
mos. Tr0s deles, que er&rn <<ttoers"
tinham & cara, toda :lintada com

,,Jintq, preta. Quem os comandava
er& o Andr6 ltlassangaiz . Leva-

I

ram-nos paia a montanha.

- Como eu sou um bocado doen
tio, quis fazer-lhes ver tlue nff,o po-
dia aguentar & caminhada llelas
montanhas. O Andr6 insulfou-rne
e perguntou se eu queria ou n6,o
ficar para sempre nao.uele local.
Itendi-me e fui at6 ao seu reffigio.

Segundo revelou, no esconderijo
os agentes do inimigo alimentavam

-se ,Je bife enlatado e comida rou-
bada de machambas das popula-
g6es. Os bifes eram descarregados
de avi6es rodesianos e langados em
pira-quedas para o local.

Prosseguindo, contou o seguin-
te epis6dio: Num dia desses e quen
do do ataque i Vila da Gorongosa,
ouvimos dizer que o Andr6 Mas-
sangaiza tinha morrido. F'ora fe.
rido e cuando o levaram i6 er&
farde. Denois da su& morte veio
um outro ionrandante, chamado
Afonso, que us& 6culos escuros. O
ad.irrnto do Massungaizu estava em
fnhaminga. Antes da, su& morte. o
Andr6 tinha, enviado gente sua, pa-
ra o callturar porque, .segundo ele,
estava a, exa,fiera,r nas suas actua-
g6es. Quando via uma mulher bo-
nita, mandava matar toda a, sua,
farnilia ou o m&rido, a fim de poder
ficar com ela. Levava-a, para, o ma-
to, tuzia dela o oue oueria o de.
pois mandava mat6,-la.

Este cidadlo desertou das filei-
ras do inimigo numa noite, fugindo
rlo esconderijo em que se encon-
trava com agentes do inimigo que
se preparavam para cometer agres
s6es armadas na f,rea da Vila da
Gorongosa.

Estes slo ap€nas alguns dos
exemplos que retirimos'Jas entre-
vistas feitas pelo uNoticias da Bei-
r&,,. Outros cidadSos abrangidos
pela recente medi'Ja de clem€ncia
testemunharam as prlticas que o
regime ilegal usava. para tentar de-
sestabilizar a RPM, recorrendo a.
traidores e engrossando as suas
fileiras, atravds do rapto, alicia-
mento, chantagem e ameaqas. To-
dos eles - capturados pelas For-
gas de Defesa e Seguranqa ou apre-
sentados voluntariamente confessa-
ram terem sido bem recebidos e
tratados pelas nossas estruturas.
O regime ilegal rodesiano - base
principal 'Jas agress6es i RPM -
foi finalmente derrotado. Estes ci-
dadios que desertaram das filei-
ras do inimigo e que foram abran-
gidos pela medida de elem6ncia ,1o
Partido FRELIMO e do Estado,
t€m agora. a oportunidade para se
reintegrarenl na sociedade mogam.
bicana, a fim 'Ce darem o seu con-
tributo para a reconstrugdo nacio-
nal.
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