(No quadro da intensificação da luta contra os bandidos
armados'no nosso País, todo o Povo, em especial as Forças
de DeÍesa e Segurança, devem,prestar uma atenção muito parti'
cular à eliminação do tribalismo. Temos de estar todos unidos
para que possamos acabar com o banditlsmo armado, a Íim de,
porta transmitir aos Jovens soldados
O Alferes Lucas Tomé, que Pariicipou desde o início na Luta Armada moçambicanos. O Alferes Lucas Tomé
conta aígumas das mais importantes
de Libertação Nacional na guerra con'
passagens da sua participação na
tra o colonialismo português, Íalava a
jornalisias moçambicanos a propósito
lutj pela Independência do. nosso País:
- Os meus lreinos mililares loram
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finalmente, reconstruirmos em paz o País e a nossa economia>
- disse segunda-Íeira, aos órgãos de InÍormação moçambica
nos, o Alferes Lucas Tomé Malia, veterano da Luta Armada de
Libertação Nacional.
O Alferes Lucas Tomé disse depois
que operou em Mueda, Mocímboa da
Praia. Macomia e Pemba. Urna das
primeiras acções que desenvolvemos,
para que oblivéssemos sucessos na

especial às Forqas de Defesa e Segu;
ranç4, pâra que.afastem do País, :oda
e qualquer maniÍestação tribalista que
possa surg.ir. Na intenslÍlcação da luta
conlrs os bandqg armadoq . a no{rsa
vilória total só poderá sê( âlcançâda
quando êsllvermos, todos unÍdos,
E ele conta-nos a seguinte passagem
da sua vida:
-Tive
um camarôda Joaqulm
Chonguela - que é natural ile SoÍala.
Ele estava comigo em Cabo llelgado.
ApÍesenlei-o à minha íamilla,e às populações rpaÍa que o conhecessom.
Como não falava nem maconila,'nem
swahili, sempre que saísse psra s
aldeia ou outto sítio. qua{quer tinha
que ser açompanhado por um de nós.
Ì{o entanto. ap€sar de não poder Ini'
clalmente conyeÍsar com gualquet Pes'
soa da região, toda c aente compre'
endia-o. Sabíamos lodos quê ele não
eÍa senão um rnoçambicano. APesar
da tingua ser diÍerenle, nós parecla'
mos dois irmãos do mesmo sangua'
Hoie ele iá tala bem macondê e swa'
hlll.

Alíeres Lucas Tomé, velerano da
Luta Armada de Libertação Nacional
lula, Íoi organlzar as populações, alÍavés de comités e, por oulro lado, mobiflzâ'fas para a produção,
O TBIBALISMO NUNCA
BENEFICIA O POVO
O Alferes Lucas Tomé tem uma
aversão muito grande ao tribalismo.
Apela, por isso, a todo o Povo, em
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Em Maio de 1970, o coloníalismo
porluguês desencadeou con{fa o Povo
moçarnbicano, a sua maior oPeração
militar: 3 operaÇão aNó Górdion. Promovida por Kaulza de Arriaga, esta
operação ,acabou terminando com a
vitória da Frente de Liberlação de
Moçambique.
Segundo o AÍferes Lucas Tomé, na
Ofensiva <Nó Górdio> houvê uma parti-

cipaçâo intensa das populações. sobretudo, após a rnobilização e sensibilização Íeitas. A participacão oopular, que
Íoi de extrema importãnci3 paÍa â vttória, maniÍestou-se de diversas Íormas,
tais corno o Íornecimento de alimentos p.ara os comba,ïentes e transporte
de material.
-.Lembro-me
de uma das operaçõês, Integradas nesla oÍensiva, que
durou , I dia inleíro. Estávamos organÈ
zadosem2 grupos. Enquanlo um esrava
no ataque, o oulro eslaya na delenslva.
Eu era o arlllheiro. Cobria os camaradas conlra o 8vânÇe do tnimigo.
Foi um3 luls baslante torle e a paÍ.
licipação dr população Íoi realmenle
positira.
Prepararam-nos allmenlos E
crÌ?caaram o nosso materlat de guerra,
enlÍs oulras colsas. Uma guerra ines.
quecível disse.
COMBATER OS BANDIDOS
PARA A RECONSTRUçÃO
DA PÁTRIA
- Ìleste momenlo. a acção dos bandidos arrnadoe"é cada vt e mais desor.
llanizada. Se há alguns meses a actividade bandilesca diÍicultava grandemenle o tráÍego de camióes que lrans.
porisvam alimenlação para vários pon.
1es; do PaÍs, hoie iá. podemos circular
sem mulloe problemas devido à intensiflcaçãq da luta desencadeada pelas
nossas Forças Armadas de MoçamreÍeriu.
blque (FPLM) Já a terminar a entrevista, o Alieres
Lucas Tomé, disse que se deve acelerar a preparação das Íorças milítares para a deÍesa da Pátria e que
cada moçambicano deve desenvolver
uma luta tenaz contra o tribalismo,
Temos que elimlnar os bandos arma'
dos part vêncermos a íome, disse.

