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Camaradas do Comité Central
Camaradas da FALINTIL
Camaradas da Organização Popular da Mulher Timor
Camaradas da Organização Popular da. Juventude Timor
Camaradas da Organização Popular de Trabalhadores Timores
Camponeses, agricultores, pescadores
Mauberes e Biberes do Timor-Leste
Cidadãos Timores
Camaradas.

O direito dos povos à independência total e completa é um direito inalienável.
Como o indivíduo também os
povos gozam do direito dè liberdade.
Essa liberdade passa necessà••
rianente pela independência.
Mas a independência só será
verdadeira e eficaz quando é total e completa.
Por isso, quando se nega ou se
tenta negar essa mesma liberdade, criam-se choques, ti ara-em
guerras que flagelam a Itttcnanidade ao longo dos temraa
Eis a razão porque o favo
Maubere pegou em arco cy para
escorraçar todos os vendilhões
da nossa amada Pátria, galos os
traidores da nossa libentade, todos os lacaios do imperielismo e
colonialismo, todos os eaidoradodores das nossas riqueeae.
Negar ao povo de Timor Leste
o direito à Independências A negar-lhe o direito à libcatitade, é
transformá-lo em eterno ascravo.
Afirmar que o povo de Timor
Leste nunca aspirou pela ama independência total e completa é
negar pura e simplesmente a
realidade histórica de um pov ).
A história da colonizaçso portuguesa no Timor-Leste, so longo
de quatro séculos é demasiadamente dramAtica para se fechar
os olhos a factos incontcstãvets.
Q , desejo imanente e inquebrantável do povo de Timor-Leste
para reconquistar a sua fndcpenéncia começou no mesmo instante em que os primeiros colonialistas portugueses puseram os pés
nas nossas praias. As várias lutas travadas em diferentes lugares da ilha e no decorrer dos
anos da dominação estrangeira
eão prova Incontestável da vontade férrea dos nossos antepassados em se libertar do hediondo jugo colonial. As sanerentas
confrontações de TAmera. Cová,
Kotubaba, Kamanase Lakeko,
Oekusse. Fallakor, Funar, Mindelo, Kelikai. Manufaf e as mais recentes de Uatulari, Uatucarbau e
Vikeke são marcos a contestar a
nefanda domtnarao portuanaesa e
a provar ao mundo o esnfrito nacionalista e anticolonfalista dos
nossos maiores.
Em Timor Leste como em todas as ex-colónias portuguesas
da Africa, as ofensivas anticoloniais sempre foram fracassadas,
devido à, superioridade bélica do
adversário conjuntamente com o
divisionismo habilmente explorado e fomentado pela administração colonial portuguesa que na
verdade era um instrumento requintado para dividir e subjugar
o povo.
A luta armada é a expressão
superior do combate politico, que
exige condições adequadas para a sua efectivação. Estas condições, porém, eram inexistentes
na nossa Pátria, dado o contexto
geo-politico totalmente desfavorável a eclosão de uma organização armada que concretisasse o
desabrochar de um movimento de
libertação nacional de forma a
Or termo ou a dar o golpe de
misericórdia à repugnante dominação estrangeira, progenitora
da máquina de exploração, opressão e repressão. Efectivamente
para vencer é preciso lutar. Para
lutar é• preciso resistir. Para resistir é preciso organizar-se Para se oreanlzar é necessé.rin haver condleaes e elas não existiam.
Ao contrário das ex-colónias nortuguesas de Africa onde a situacrio geo-nnlitica era favnrÆvel à
formando de partidos nolitleos e A
oreeanlzaeéo ele luta. Armada. Timor Leste estava votado an eterno ostracismo e isolacioniemn.
Todavia, apesar do divisionismo interno tão habilmente explorado pelos colontxiltetas; apesar
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de o dominador procurar a todo
o custo implantar o mito pela
Bandeira portuguesa e inculcar
no espirito dos Timores o amor
por uma Pátria que nunca fol
sua, através da mais cruel das repressées, a cultural, e Ideológica
autêntica despersonalização e
desvirtuação da cultura e do povo
Timor;
Os nomes de Aipelo, Batugadé,
Ataúro e Ueberek são bem frescos na memória dos velhos —
masmorras onde muitos heróis
sucumbiram sob as mais diversas
formas de tirania colonial do regime ditatorial fascista Salazar-Caetano.
As deportações de 1959 para
Angola e o massacre sangrento
de Vikeke, Uatulari e Uatukarbau são verdadeiras manifestações de vinganças e ódio recalcado que o povo nutria desde sem-

Vamos edificar sobre o túmulo
do colonialismo e do fascisco um
Timor-Leste Independente e Livre
— sem a exploração do homem
eela homem.
pre Contra a dominação, exploraração e opressão da administra(Ao colonial portuguesa.
A resistência passiva ás ordens
do quadro administrativo colonial
também uma manifestação não
menos eloquente contra as arbitrariedades colonials.
De tudo isto se conclue que o
espírito nacionalista sempre esteve vivo no povo de Timor Leste. Não foi a ASDT/FRETILIN
que incutiu na mente do povo
Maubere a ideia de um dia vir
a governar a sua própria terra.
A missão da ASDT/FRETILIN
foi é e será sempre o de indicar
o «modus governandi», por outras palavras, a maneira como o
povo há-de governar a sua terra sem exploração do homem pelo
homem.
Camaradas patriotas do Timor
Leste!
Muitos de vós ainda recordais
os obstáculos de toda a ordem
porque passou ASDT /FRETILIN
até o contragolpe.
A reacçao trabalhou desde o
dia em que se fez a primeira
reunião na ACAIT para ventilar
a ideia de fundar um partido
nacionalista.
Mal surgiu o 25 de Abril em
Portugal, o governador Alves Aldeia, defensor da tese Spinolista,
trabalhou imediatamente para
fundar o partido fantoche — A
Tintim Democrática Timorense
UDT a fim de perpetuar em
Timor o colonialismo português.
Contra estas manobras spinolistas, um grupo de tlmores, na
maioria jovens amantes do bem-estar dos seus irmãos mauberes,
lançou-se corajosamente a fundar um partido nacionalista Associação Democrática Timorense — cujo objectivo é defender
uma independência total e incondicional para o povo de Timor-Leste.
Vendo-se ludibriado, o inimigo
lança mão a uma arma mais perigorosa: ao papão indonésio para
impedir a consolidação da ideia
de independência no povo.
Assim, o traidor Alves Aldeia
alicia, funda e ampara outro
partido dito politico não menos
fantoche — Associação Popular
Democrática Timorense — APODETI defensora da sinistra tese
integracfonista.
Entretanto Alves Aldeia é
substituído por Nívio Herdade
outro spinolista do mesmo calibre
cujas acções contra a FRETILIN
eram mais que descaradas -desde a simples advertência paternalista até a suspensão do programa radiofónico Haksolok e a
prisão de alguns membros do Comité Central, para não falarmos
dos simples adeptos da FRETILIN, passando pela propaganda
nojenta, caluniosa, tudo com o
único fim de desacreditar os
Membros do Comité Central da
FRETILIN, interna e externamente.
O próprio Almeida Santos chegou ao cúmulo de afirmar publicamente que Timor era um
transatlântico imóvel para concluir logo a seguir que a ladependência de Timor seria urna
realidade atroz. Almeida Santos, •
paternalisticamente, optou para
Timor uma (mica alternativa ou
Portugal nu Indonésia. Mas o

traidor desmascarou-se. Pois, visitando apenas o posto administrativo de Maubisse concluiu peremtóriamente que existia uma
mística pela bandeira portuguesa
no coração dos Timores. Nada é
mais atroz do que estas afirmações de Almeida Santos que constituem para o povo de Timor
uma verdadeira traição — um
verdadeiro transatlantico imóvel.
Entretanto, aparece na cena
politica de Timor, Lemos Pires
e o seu elenco governativo. A nova seita de cariz imperialista cedo
começou com as suas manobras
através de diálogos dito francos
para ver se levava à certa os Hderes da FRETILIN.
Vendo, porém, frustrados os
seus intentos, o inimigo começou
primeiro por fazer desacreditar
os dirigentes por meio de calúnias; ameaças, intimidações e
criação de divisionismo entre os
camaradas. Mas nem por isso, a
FRETILIN se intimidou ou se dividiu. Por iaile, o inimigo recorreu à luta armada: ofereceu aos
partidos fantoches todo o arse-

nal do seu armamento disponível para liquidar os lideres da
FRETILIN, sob o pretexto de
formar uma frente unida entre
a FRETILIN e a UDT, deixando
fora APODETI: qual foi a razão
porque se não: inclui a APODETI ? Mais. Se a UDT fez o golpe para correr com os comunistas da FRETILIN, como se explica que eles ao mesmo tempo
queriam formar a tal frente unida ?
Camaradas patriotas do Timor
Leste!
Todo o traidor é um mentiroso.
Lemos Pires antes da famigerada
cimeira de Macau, fez um comunicado público em que afirmou a
indiscutibilidade dos direito do
povo timor à Independência, considerando assim ultrapassada a
possibilidade de um referendo.
Mas qual não foi a nossa surpresa quando a cimeira de Macau voltou a defender a autodeterminação com todas as consequências, incluindo a independência.
Ainda há bem pouco tempos o
governo português cometeu outra traição ao povo timor quando atrás das nossas costas fez
outro pacto aio menos aviltante
com a Indonéúa.
Qual foi o resultado deste pacto traiçoeiro? Portugal e Indonésia acordaram em não interferência estrangeira nos problemas
internos do Timor Leste. Mas afinal quem é que está . a interferir ? Não é a Indonésia? E Portugal que é que diz? Nada. Continua de braços cruzados. Nein
sequer se deu ao trabalho de fazer urna advertência à Indonésia. Há muito que FRETILIN
estava a espera de entabular conversações com o estado portugués, mas este continuava impávido e indiferente sem uma resposta. Qual é a verdadeira causa
deste adiamento constante da data das conversações por parte do
governo português?
Será para nos defender ou para nos trair?
Camaradas, é preciso saber que
o traidor é sempre traidor. Do
traidor nada se pode esperar. Digo mais. Nem com as ditas conversações é que se iria resolver
o futuro politico de Timor. O governo português neste momento
está incapaz de descolonizar correctamente. Desce o contragolpe
para cá estamos a lutar sozinhos.
Na fronteira temos Iutado também sós contra os indonésios que
nos têm fustigado constantemente com armas pesadas de terra,
ar e mar.
Os nossos heróis têm combatido com tal bravura. one até
deixa o mundo embasbacado. Já
tombaram na linha de combate,

embora poucos, relativamente
muito poucos em comparação
com o inimigo, soldados destemidos em defesa da Pátria. Os nossos camaradas Mauberes e Biberes em todas as linhas da revolução estão conscientes da magna e
honrosa tarefa que a todos e a
cada um cabe na construção da
sua Pátria e promoção sócio-económico-cultural do seu povo.
Camaradas patriotas do Timor-Leste!
Hã muitos países progressistas
no mundo que nos querem ajudar, mas nada podem fazer porque até aqui ainda reconhecemos
a, soberania de Portugal sobre Timor Leste. Por isso, Portugal
continua a fechar as portas de
Timor Leste à ajuda de países
amigos. Nem o próprio governo
português nos quer ajudar. Há
cerca de três meses que estamos
a lutar contra as forças indonésias e Portugal continua a cruzar
os braços como se nada fosse com
ele.
Camaradas! Após quatrocentos
e tal anos de sofrimento, fome,
nudez, ignorãncia, obscurantismo,
massacres de toda a ordem, que
vamos esperar mais?
Bem ou mal, camaradas, teremos de ser nós os Laicos .e os
primeiros a resolver os nossos
problemas.
Portanto, a partir de hoje. vamos todos, mas todos, construir
a nossa Pátria Timor Leste. Animados pelo sacrifício e bravura
dos nossos maiores e pelo sangue
dos nossos valorosos combatentes demarrado em toda a linha
da fronteira, decididos a todas as
eventualidades, vamos edificar
sobre o túmulo do colonialismo e
do facismo, um Timor Leste independente, livre, democrático,
sem discriminação de raças, de
religião ou de sexo. Apelo a todos os camaradas o cumprimento exacto e inteeral do programa
politico da FRETILIN. Apelo a
todos os responsáveis, a todos
os camaradas do Comité Central,
dos comités e subcomités regionais para que adquiram uni alto
grau de consciencialização política e revolucionária na execução
fiel das tarefas que lhes estão
confiadas. A todos os camaradas
Mauberes e Biberes faço igual
apelo para que cada um cumpra
revolucionàriamente as suas obrigações.
Camaradas! na revolução não
há trabalhos humildes. Todas as
tarefas são igualmente dignas,
revolucionárias. Desde o simples
varredor da rua até ao presidente da República, todos cumnrem
tarefas revolucionárias — todos
trabafham para o progresso da
Nação Timor Leste, nossa Pátria.
NOMIPINIMINISIONIMAIMMMIN

De Fronteira a Lautém, da
costa norte d costa Sul, de 0e-Huai, passando por Ataúro até
Jako, UMA SO PÁTRIA, UM
SO POVO, UM SO QUERER —
INDEPEND2NCIA NACIONAL
TOTAL .13 COMPLETA.
■
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Camaradas! é preciso que nos
sacrifiquemos hoje para que amanha os nossos 'filhos possam viver
a liberdade. Para isso:
1a — Revolucionar todas as
estruturas colonials eivadas de
corrupção e
2.° — Estabelecer outras verdadeiramente democráticas ao
serviço do povo.
Camaradas paptriotas do Timor Leste! Não há revolução sem
teoria mas a teoria sem prática
é inconcebivei é uma traição.
lE necessário mostrar ao povo
que na nossa revoluução a teoria
e a prática são inseparáveis, unia
completa a outra.
Dizer ou pregar ao povo uma
teoria revolucionária e continuar
com práticas colonialistas, factstas, ditatoriais, discriminatórias,
é trair o povo.
Camaradas do Comité Central,
camaradas comandantes da FAUNTIL, camaradas secretários
dos comités e subcomités regionais, camaradas responsáveis pelas diversas organizações de massa! -A partir das zero horas de
hoje somos os dirigentes de um
país novo a República Democrática de Timor Leste, nossa Pátria.
Vamos mostrar ao mundo a capacidade realizadora do nosso po-
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Camaradas! para a cabal execução da magna tarefa de construir um pais independente, livre de exploração e opressão, democrático, onde todos e cada um
possa usufruir os direitos e benefícios de cidadãos, é preciso haver unidade.
Como sabemos, as lutas anticolontais travadas pelos nossos avós
foram sempre infrutíferas, pols
faltou-lhes uma das condições ! Asiens na luta armada a unidade!
A união faz a força a força faz
a revolução a revolução liberta o
homem.
E preciso acabar com discórdias pessoais, vinganças, ódios,
desconfianças;
E preciso acabar com sentimentos de regionalismo, triballsmo;
E preciso estirpar os conceitos tacanhos de distinção entre
Firakos, Kaladis, Atonia e Lamakítos. Como sempre nos ensinou
a FRETILIN, a distinção entre
os vários grupos étnico-linguísticos morreu no momento em que
se fundou o partido nacionalista
ASDT/FRETILIN.
De Fronteira a Lautém, da
costa norte à costa sul, de 0e-Kusf, passando por Ataúro até
Jako, uma só Pátria, uni só povo,
um s6 querer a independência naclonal total e completa sem exploração do homem pelo homem.
Camaradas cidadãos da República Democrática de Timor
Leste!
O respeito pela hierarquia é
outro fundamento da nossa revolução. A disciplina revolucionária traz como consequência o
respeito pelos superiores hierarquicamente constituídos. Não
confundir o respeito com o medo.
O respeito é próprio de camaradas. O medo é próprio de escravos. Entre nós não há texeelénciaa sim camaradas.
Entre camardas não pode existir a má língua, mas sim, critica
que consiste em advertir o outro
camarada sobre as suas atitudes
incorrectas ou sua prátria contra-revolucionária e conduzi-lo a
urna autocritica revolucionária
que é o reconhecimento do erro
e a sua consequente emenda.
Camaradas das Forças Armadas de Libertação Nacional de
Timor Leste!
A disciplina é a pedra de 'toque
na formação de qualquer exército
para haver relações amistosas
no selo do Exército entre soldados, entre soldados e comandantes e comandantes entre si, polo
só assim é que se pode obter uma
execução rápida e correcta do comando e só assim poderemos levar avante a nossa revolução em
ordem à conquista definitiva da
nossa independência total e incondicional.
A todos os camaradas patriotas do Timor Leste, exorto à unidade, acção e vigilância em defesa intransigente da integridade
da nossa Pátria.
A todos os Poises anticolonialistas e anti-imperialistas do
mundo faço o apelo e exijo em
nome da mílitancia internacio^alista a cooperação em todos os
campos.
Queremos a paz e desejamos a
paz, por isso apelamos a todo o
mundo e à própria Indonésia para que pare com as agressões
às nossas fronteiras e ao nosso
povo.
Queremos a paz e estamos dispostos a defendê-la a todo o
custo.
A partir das zero horas de 28
de Novembro de 1975. somos um
país livre e independente.
Camaradas! Independência ou
morte! venceremos.
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vo. Vamos traduzir na prática a
disciplina , revolucionária, baseada na critica e autocritica, nas
decisões autenticamente democráticas. E necessário possuir uma
consciência clara de que nós somos responsáveis perante o povo
timor e o mundo pela defesa intransigente dos direitos fundamentais e inalienáveis do nosso
povo e da integridade territorial
da nossa Pátria Timor Leste que
vai da fronteira a Lautém, incluindo o enclave de 0e-Kusi, a
ilha de Ataúro e o ilheu de Jako,
bem como o espaço aéreo e marítimo fixado nas convenções internacionais.
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