
LUA PELA AZ E INDI SOCIAvEL 
DO CUMPRIME TO DO DEVER I TERN.ACIONA LI TA 

- Presidente Samo~a Machel, num discurso pronunciado em Sofia (Bulgari )~ durante 0 jantar oferecido 
pelo hefe' de Estado b 'lgaro 

Durante 0 jantar oficial que 0 Chefe de Estado bulgaro, Todor Zhivkov, 
Samora Machel, em Sofia, 0 dirigente maximo da Revolu~ao m~ambicana 
que passamos a transerever, na integra. 

o fer e c e u anteontem GO Presidente 
pronunciou uin importante discurso 

Cerim6nia que juntou 0 sofrimenlo do Povo 
Migaro, ao sofrimenlo 80 Povo mo~ambicano. 
Cerim6nia que assinala a- vit6ria dos dois Povos. 

Esfimado e respeltado umarada Todor Zhivkov, 
Primeiro Secrettrio do Comit6 (enflat do 
Partido Cornunista BCilgaro e Presidente do 
Conselho de Estado da Republica Popular 
cia Bulgaria: 

fsfImadOs Camarldas membros da Direc~ao 
do Partido Comunbta 861garo e -da RepQ
blica Popular da Bulgaria; 

&telinc1as; (amaradas e Amigos: 

Com grande alegna • emo~o, neneontra
Il105, na bela pjlria socialist. bulgara, 0 nosso 
estimado e lespeitado Camarada e Amigo 
Todor Zhivkov, 0 antigo guenilhelro da Iuta 
contr. 0 fascismo, destacado dirigente que sin
tefiza os valores rewillcionarios do her6ico 
PoYO da BulgMiit, 0 cambatente incandveJ da 
ausa da liberta~, da independinciCJ, da paz 
e do Socialislno_ 

No iralla Tadll ZIIivkov, saudamos 0 

COfItinuador exemplar do internadonalismo de 
George Dimitrov, a comlleensao profundi do 
FDceS!O adual da edensao do Socialismo em 
quafro continentes e da neces:sidade que {Isle 
processo impUca, de defesa intransigente dos 
IIOSSOS Pafses socialbfas. Dirigldos peto Camr 
rid. Todor Zhivkov, 0 Povo bUlgaro, 0 Partido 
[omunista B61garo e a Republica POPUlaf da 
BulgMia, aplicBm, de forma consequenfe, 0 
princlplo justo de que 0 Sociali.smo se defende, 
.Iargan~ os paises sQcialistas avan~dos, 
lpoiando os novos pafses socialistas. na edifi
ca~o cia base econ6mh:& indispensavel para 
vene«em a confronla~ao com 0 imperialismo 
• afirmarem, na pr~lica, a S1JperiOlidade CD 
Saclalismo sobre 0 capitalismo. 

Foi neste espfrlto que a Republica POD lar 
dt 8ulg6ffa e a Rep6blica Popular de Mocam
bique fjrmillam, em 1978,0 Tratado de Amiza· 
de t Coopera,ao. A Implementa~!o desse Ira. 
fade tem materlalizado as rela~iies de lipo 
novo que deyem eXistir entre todos os paises 
do soclalismo avan~ado e os novos pafses socia
listas, emja base economica tem de constrpir-S6, 
ventendo 0 subdesenvolvimento. 

o estabelecimento e 0 desenvolvimento 
correcto destas rela~e.s consfituern uma .Impor
tante batalha politica, (om objectivos ecano. 

micos rundamentais. exislencia do Socialhmo 
real em quatro continentes, garanle ao campo 
sccialisfa, a capacldade de se afirmar; ainda 
com maior vigor, do ponto de vista econ6mico, 
na confronta~o com 0 sistema capitaUsta. 

Devemos saber comblnar os recursos do tooos 
os nossos palses, utilizar tada a sua paten
cialldade ao servi,o des nossos Povos, desen
valvendo it coopera~o integral antre as div«. 
sas trincheiras do Socialismo e da Paz. 

EstImado e respeitado Camarada Todw Zhivkov: 

lut& pela Paz, pela co6xistencia pacffica 
e pela f«ma~o do de.senvolvilMnfo como len· 
d6ncia principal, nas rela~ie.s internacionais, e 
uma constanle fundamental da polrtica ede
rior dos nmos Es1ados SociaUsfas. Estam05 cons
dentes de que, neste campo, grandes sucessos 
toram alcin~ados na IUlopa, alraves da luta 
consequente dos paises socialistas e das for,as 
democdticas e de paz do continente. Embora 
com relut8ncia. as fo~s belicistas foram for
~adas II aceitir a exist~ntia dos pal.ses soci 
lislas, a respeitar a realidade das fronteiras. 

As manijesta~oes aciuais, de relan~menlo 
de. gUMa fria na Europa, connriam a te~d~n
cia pala 0 de.sanuvlament~ prejudicam os inta
resses de todos, illtluindO os interesses des 
POVC5 dos estados capltalistas europ8us. A tor
r.ida aos novos armamentos nucleares, as chan-

. lagens econ6mical, nao servem~ nem os povos, 
nem 0 desenvolvlmtnto da vida ecoA6mica e 
social. . 

Neutras zonas do mundo, 0 imperialismo 
recusa aceilar, como facto consllmado s ilre
versl ai, a a~ de no os EstadOl socialistas. 
a vil6ria do Movimen 0 de Liberta~ao Nacional 
e dils Revolu~oes Delfl(l(raficas Hacionais. 

No Sud()~te Asiatico, no Afeganistao, no . 
Medio Oriente, na Palestina, na Am6tica laHna, 
o imperialismo e seus agefttes locals, mant~m 
uma . aclu~io extremamenle agressiv. No 
Cdn1lnenfe Africano, es1a agressivldade assume 
propor~oes bastante inquietantes. sao desenca
deadas guerras eXPan$ionista.s 8 anexionistas 
conh certos Estados. Sio contestadas fmntel
ras de paises que conqulstaram duramente a 
sua independ~ncia nacional. ,. 

Prossegue II guerra de agressio e ocupa
~ao conJra a NamIbia, sucedem-se IS invasoes 
con1ra Angola. Asmsina-se dia'riilmente 0 Povo 
sul-africano. No Oceano (ndko, acumulam-se 
as fo~as de guerra do imperiitllsmo, agola a 
coberto do consenllmento de em gayernos. 

A nossa P6tria socialisfa; continua a viver 
enire periodos de agressio e de paz, paz pre
wia. A defesa da paz , global. Ela passa 
pel. tonsolida,ao dos pllrs~ socialistas, pelo 
de.senvolvimento da luta de liberta~ national 
e pela. intensifica~ao da lufit da time operi
ria nos palses capitalistas, pela democracia. 
pela Iust~, contra a politica de guerra impe
rialisfa, contra i corrida aos annamentos. 

Alula pela Paz e Indissoci~vel do cumpn. 
mento do clever intPlnacionalisl1 para com os 
paves que vSem amea~adas II sua soberanla, 
it infegrldade'territcwial e 0 seu direito a 
livre esColha da via de desenvoivfmento eta. 
n6mico-social. 
Querldo Camarada Todor ZIIiVkov 

Disse-nos palavras carlnhosas, de "ande 
apre,o pela nossa conflibui~o ~ caust da 
liberta~o dos povos. N6s concebem05 que a 
liberia~ dos oulros povos, complefa a nossa 
e, mim, fizemos da luh de Liberta~o do 
Zimbabwe, nOlSIL pr6pria I uta. 

£ yerdade que 0 que fizemos nlo fol decJ. 
sivo. Decisiva foi a luta do pr6prio Povo do 
Zimbabwe. 0 que firemos 'fai consfituirmo
-nos em retaguarda segura e consequente Iii 
lui. do Povo do Zimbabwe. 0 qlle fizemos, 
fol permitlr qI!e 0 intemacionalismo dG nOSlO 

Povo le manif~asse, famb~m, sob a forma 
~ c !fell! lltunfltlol qua,.lado a lado 
com os se irmiios do Zimbabwe, IUlitam pela 
vlt6ria da independ@naa e cia unidade Rltio
nais. 

A nossa ac~ao s6 foi posslvet, porque somos 
um Estado socialisii f 0 Infernacionalismo pro
let§r/o ~ p&rfe integrante do marxismo-/eninis
mo que DOS dirige. Foram os principlos marxis-

. tas-Ieninisfas do nOSSO Partido FRflIMO, que 
educaram e organizaram 0 ncwo Pova. para 
quo a Republica Popular de M~mhique Sf 
franSformme num bitluarte que destrufa agres
sOBs e Invas58S na refaguarda time do Povo 
do Zimbabwe. 

Hoje, fodol n6s regorijamos enconlm no 
poder 0 Povo do Zimbabwe com 0 seu Gover
no elei10, livre e democraticamente. 0 Pow 
elegeu os representantes dIS for~ que, real
mente combatel'lm. Podemos direr que 0 Povo 
se elegeu a si pr6prio. 
Estimados Camaradas: 

Esfamos convosco I ce/eblar mals um an~ 
versario da Funda~ao do vosso Primeiro Estado. 
o Povo b61garo prepara-se pat's telebrar. no 
pl6ximo ano, os 1300 Inos da Funda~o do 
Primero Estado BUlgaro. Ao memo tempo, 
celebramos convoseo a vit6ria do Povo b61garo 
sobre 0 fascismo. A HJsf6r ia da 8ulg~ria 6, 
tamWm, a Hist6ria da tuta seculal e intran
sigente, contra 0 colonialismo. E uma hist6-
ria de sangue, ~e sofrimento e massacres do 
pavo. 

A Hist6ria da Bulgaria testemunha 0 Plin
cipio de que, os patriotils mais tinnes e con· 
sequenles sao os que se elVaizam nos Inte
resses populares,os que associam • liberta~ao 
nacional as transforma~oes socials lWofundas. 
E assim que surgem, na vossa Hisl6ria, como 
exemplos de verdadeiros leYolucion6rios e pa
triotas, os nomes cit Vassili levsli e de Cristou 
Bofev. ~ assim que Glagov, dirigindo de uma 

fOima genial 0 Con.gresso de Buzfov associa 
inlimamente a Primeiro Proglama do Parfido 
(omunista B61garo a causa da independAncia 
nacional iI causa do Socialismo. t assim que 
George Dimitrov, cria a Frenre da P~tria e 
dirige 1000 0 Povo bulgaro, para derrubar 0 
fascismo e edmcn a Democracia Popular na 
Bulg6ria. 

A 8ulg~ria, verdadeiramente Independente, 
a Bulgaria nova, a BulgaTii livre, poUtica e 
culturalmente, a BuIg6da desenvolvida econiS
micamente surge. assim, com a vit6ria da insur
rei~ao anfifascista, com 0 del'lubamento da 
bllIguesia e a conquistl do poder pelo vOS$O 
Povo, que chamilmos, YOSSO glorioso Partido. 

Celebramos convosco a vif6ria dt Indepen· 
dancla Naeional, II vit6rJa do Soclillismo. Por 
oulras palavras, festejamos convosco a tiber. 
dade, 0 ptogruso e i piIz. ineversivelmente 
COftlluisfados. 

Cerim6nia que luntou 0 sangue do Powo de 
Queridos Camaradas: Mo~ambique ao sangue do Povo b6lgaro. 

6o.sfarramos de agradecer 0 acothlmenfo A condecora~o felta ao Povo de Mo~am-
faD fralernal, tao caloroso, tao militanle, tao bique, Mraves. de mim, e uma demonstra~ao 
intemacionalista, que recebemos do vosso Povo, indiscullvel de que lodos n6s fomas (olonizl-
do vosso Partido, do yasso &fallo. e dnrcil dos, de que todos n6s lut~mos contra 0 co!a· 
entontear as palavras para expressar esfe agra- nialismo, fomosguerrilhei ros. E da guerrllha 
decimenfo e dizemos, muffo obrigado. Khani. nasceram os nossos Paltidos fortes. E d. noS$a 
mambo. Iuta nasceu a admira~ao, a compreensao pro. 

A fraternidatle de MmitS, a idenlidadt ideo- funda enfre n6s. Esta am!zade pessoal, minha 
16gica, Vivem-se. na~ sao d~divas, sao conquis- e do Presidente To~or Zhlvkov e porque sabe-
tas. Podemos, por isso, apenas afirmar, a nossa • ~o~ ,0 que e cammhar; 0 que 6 consfrulr a 
imensa &atisfa~o de Juntos, fermos conquistado vltofla passo ~ passo: 0 que 6 r~solver o~ pro-
e feilo cresor a fcafemidade e a solidariedade b!emas no 5el0 do Povo. 0 que , ~ganlza~ a 
que nos unem. 

Aqui, acaha de e realizar urna cerim6nia 
solene, uma cerim6nia internacionallst., uma 
cerim6nia que testemunha ' a simpatia, a admi. 
ra~ do Povo bulgara, pela Pove mo~ambi· 
tano. A cetlm6nia que consolida a IlJIizade 
indestrullvel entre os nossos Partidos. os no.s.sos 
Estados e os nossos Povos. 

.. 

VIda do Povo. N6s levamos esta eondecoFl~o, 
para dlzermos, em MD~lmbique, que estamos 
unidos pela mesma tufa, peto mesmo passado 
e pelo mesmo futuro. fuluro de felicidade e 
de bem-estar. 

• 
Por isso, em nome da Rep4.blka Popular 

de Mo~arnbique, em nome do Povo mo~ambi· 
cano e em nome do Partido fRElIMO, dizemos 

/. 
(~ 

I 

obrigado ao Povo da Bulg~ria . E ele que dina
mlza 0 processo de coopeta~G entre Mo~am. 
bique e a Bulgaria. Quando eles dizem que 
ele lem 69 anos, eu digo que ele tem 29 anos. 

Ele ceJelJou ontem os seus 69 cIROS. Nlis 
celebramos ontem 10 anos da vil6ria sobre 
o colonial ismo e podemns e.5perar mitis. 1 de 
Selembro, nascimento do meu amigo Todor 
Zhivkov. 1 de Setembro, dia da vil6ria de 
Mo~ambique, sobre 0 colonialismo. Di. da capi-
tula,ao. . 

POI' ;sSG, permitam·(M fazer um brinde • 
salide do Camarada TooOf' Zhivkov, mililante 
incansavel do internacionalismo, que fal cres
cer vigOl'osas as mais belas flares da solida
riedade e da amizade entre os Povos. A saude 
dos Camaradas da Direc~ao do Par1ido Comu
nIsta 861garo e do Est.do 86lgaru. A amizade 
Ind81trutlvel entre os Povos b61galO 8 ~am
bicano. A fraternidade entre 0 Partido Comu.. 
nista 861garo e 0 Partido FRRIMO. A amizade, 
sofidilriedade e cooper~io uesc:enteenlre os 
nossos Estados irmaos. A vH6ria do Sodalismo 
e da Paz. 

A lute ConfinUi. 

c 


