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A POLITIZAQAO E A PARTICIPAQAO LEV~
RAU A GENERALIZAQAO DA LUTA,A QUEDA
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- politizagao do povo angolano
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NOSSO PAIS: alargar e generallzar a

luta armada.
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A revolu~~o vietnamita, ta'oheroica e rica no pas -

sado como a 8 hoje, fornece muitos e valiosos ensinamen -

8S aos revoluciondrios. A experiencia vietnamita ternuma

impor t.Snci.aenorme para todos as povos em luta.

**-1(-***

talment.e.

participar cada vez mais na luta, incondicionalmente, to-

Esteja onde estiver, sejam quais forem as condi~oes

em que se encontra, urnrevolucionario pode sempre contri

buir para a desenvolvimento da Revolu~ao. 0 seu dever e

ros do M.P.L.A.

Em toda a parte, par todos as meios, de dia e de neE..
~e, nas aldeias e nas cidades, na mata e nas fazendas,nas

~i~~s e nas fabricas, todos as angolanos devem preparar -

--separa dar a maximo a Lute de Liberta~a'o Nacional. Tados

os revolucionarios devem esclarecer a povo, politiza-lo e

fazer engrossar as fileiras dos militantes e guerrilhei -

msis,faze-lo e a seu dever e trabalha"T sempre cada vez

Estas s~o as palavras de ordem que a camarada pres~

dente, Agostinho Neto, lan~ou ao povo angolano e particu

larmente aos revolucionarios.

DO REGIME COLONIALISTA PORTUGU~S E
~ /

A INDEPENDtNCIA DA NOSSA PATRIA.
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A experiencia da revolugao vietnamita nos pIanos

militar, polltico, economico e cultural e, de facto, de

A frente do povo vietnamita esta urnpartido revolu

cionario que levou 0 povo a liquidar 0 dominio coloniali~

ta, a fazer face a agressao imperialista, a eliminar a

reacgao interior, a construir a independencia econdmica e

politica, a iniciar a construgao do socialismo.

o povo vietnamita conseguiu grandes vit6rias e con

seguira a vit6ria final porque, ao fazer a luta de liber

tag~o nacional, todo 0 povo e mobilizado, politizado e

participa totalmente na guerra.

Em suma, 0 povo vietnamita bate-se contra a forga

esmagadora do maior e mais poderoso pals imperialista do

mundo: os Estados Unidos da America. 0 povo vietnamita b~

te-se, obtem vitorias e acabar~ por ganha£ definitivamen

te. Vencer6 os Estados Unidos como ja venceu a Franga. D~

pois, comegara no SuI e continuara no Norte a construir a

patria socialista.

enorme importancia. Em muitos pontos, ela pode

os revolucionarios dos paises em luta.

Hoje 0 povo vietnamita bate-se contra urnmilh~o de

soldados reaccion~rios dos quais quinhentos mil s~o amer~

canos; bate-se contra os maiores aviffesdo mundo e contra

os maiores bombardeamentos aereos (nao atomicos) da hist~

ria da Humanidade.
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o CEA

Setembro de 1967

~avras de ordem do M.P.L.A. e a melhor interpretarem a

iusteza da linha politica do Movimento de vanguard a do

Java Angolano.

o livro A RESISTENCIA VENCERA podera, em parte, aj~

Jar os revolucion~rios angolanos a aplicarem as justas pa

A 1
capitulos do livro A RESISTENCIA VENCERA, no caderno re-

volucionario nO 2. Agora publicamos a tradu~ao da ultima

parte do livro neste caderno revolucionario nO 3.

primeirosHa meses publicamos a tradu~ao dos oito

Dar a conhecer aos militantes angolanos as experie~

=ias de outros povos, contribuir para a sua politiza~ao e

das massas populares angolanas e uma tarefa fundamental

ja fase actual da Luta de Liberta~ao Nacional. A publica

~ar dests caderno e de outros trabalhas cantribuindo para

a palitiza~aa e uma participa~ao na luta ( de acardo cam

as condi~oes ).

* * * * * *
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Nos p±ocuramos que a edi~ao tivesse uma lingua
gem bastante simples. Por isso,a tradu~ao 8 mqi
to livre.

Por outrd lado, n~o foram traduzidas certas p~
sagens. Pareceu-nos que essas passagens ngo tern
interesse actualmente para os militantes angol~
nos porque falam de certas condi~~es historicas
ja ultrapassadas ou de importancia menor, agora,
sobretudo no que se refere ao aspecto interna -
cional.

Quando h~ peda~os de texto que ngo foram tradu
zidos, nos assinalamos com pontos a toda a lar
gura da pagina.

A tradu~ao deste caderno 8 feita com base na s£
gund~ edi~ao em lingua francesa de LA RESISTAN
CE VAINCRA - Editions en Langues Etrangeresj H~
NOI 1962.

ESCLARECIMENTO



Muitas vezes, as nossas forgas regulares
sao obrigadas a recuar, para evitar Perdas de
necessarias. Os nossos "partisans" e alguns ~

Como e uma guerra nacional, a nossa re -
sistencia exige ao mesmo tempo a acg20 do e
xerci,to regular e dos nossos "partisans"(guer
rilheiros civis). Como as nossas forgas regli=
lares atacam de frente e os nossos guerrilhei
ros civis atacam na rectaguarda, 0 inimigo en
cpntra-se entre dois fogos.

GUERRA EM DENTES DE PENTE

Depois de termos visto os aspectos mili
tares, politicos, economicos e culturais da
nossa guerra de libertag20 (a) vamos ver ago
ra 0 aspecto geral (fisionomia) desta guerra,
a partir da situagao das forgas militares dos
dois lados durante estes ultimos meses.

(11) - Ver caderno revolucionario nQ 2 do CEA•

a *AQiPgef ttFiMiliiiij .Wi

A FISIONOMIA DA GUERRA

9° capitulo



Quanto ao inimigo, ele serve-se dassuas
tropas motorizadas para cravar postos avanga
cos, em profundidade, nas nossas rectaguardffi
ou para fazer movimentos de cerco muito gran
~es mesmo dentro da nossa zona. Assim eleten
ta aniquilar as nossas forgas apanhando--~as
por tras, tenta destruir as nossas bases,ten
ta roubar a populagao e espalhar 0 panico. -

~ambem sucede, p or vezes, que 0 inimigo
.-utiliza os seus paraquedistas e os seus co -
~andos. Com eles, 0 inimigo consegue.apode -
rar-se de cidadei ou bases nossas que est~o
afasta~as da frente .de luta, bem no interior
::anossas r-ectaguar-da, 0 inimigo faz isso pa
ra cortar as nossas ·v·iasde cotnunLcacfioe de
abastecimento ou com 0 fim de ab"riruma nova
frente nas nossas coetas; 'A invastrode HOA
BIN, pelos paraquedistas, a 15 de Abril de
1947, merece a nossa atengao.

outras 'y~ezes.,f'orcas regulares bastante
imp-ortan'tesapr-ovei.tam-se da noite para pen~
trarem muito rapidamente e muito profundamen
te na zona ocupada pelo inimigo. TIepoisdete
rem feito um ataque-surpresa contra as bases
que 0 inimigo julgava estarem em zonas de se
guranga, as nossas forgas retiram-se, confor
me 0 plano previsto, sem se deixarem cercar
ou aniquilar. 0s nossos ataques contra HA
nONG (20 de Margo de 1947 e 13 de Abril de
1S47), HAIPHONG (22 de Margo de 1947) e re -
centemente contra a Cidade Universitaria de
HANOI (20 de Abril de 1947), muito tempo de
pois da evacuagao das nossas tropas destas
ci~ades, foram uma prova bem clara.

fectivos das nossas forgas regulares, dividi
dos em pequenos grupos, introduzem-se entao
habilmente na rectaguarda do inimigo,para fa
zerem a guerrilha.
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A experiencia ensinou-nos que, nestas re
gioes, as nossas tropas tem de fazer varia;
coisas para nao se desmoronarem devido aos a
taques do inimigo. As nossas tropas devem a
bandonar rapidamente 0 uniforme, confundir-se
com os habitantes, distribuir~lhes armas e o£
ganizar 0 combate por todos os meios com a pa£
ticipagao dos habitantes e dos "partisans 'I. As
nossas forgas devem manter-se a todo 0 custo
nos arrozais e lutar corpo-a-corpo corn0 ini
migo, para se defenderem. 0 povo e 0 exercitQ
forrnandoum so bloco, devem estar prontos ~
fazerem uma luta de morte contra 0 corpo expe
di.ci.onar-Lo , "em toda a parte e em todo 0 momeg:
to.

Nos deltas, 0 inimigo nao se contenta em
nos atacar militarmente. Ele procura ainda sa
botar a nossa economia, roubando as colheita~
destruindo as culturas. Assirn, ele espera que
a populagao se renderS.devido a miseria. Nas
estreitas faixas das planlcies litorais, que
se encontram entre as montanhas e 0 mar (como
BIN-TRI-THIEN e 0 extremo sul do Centro Viet
nam) , ele ataca-nos nas duas extremidades e cq:
ta a zona operacional em varios bocados para
fazer operagoes de limpeza.

GUERRA TIEMISTURAS CONFUSAS

A guerra apr-essent.a-cse, poi s, como doLs
pentes com os dentes metidos uns nos outros.

Portanto, 0 inimigo lanqa ataques em prQ
fundidade nas nossas rectaguardas enquanto
que, pelo nosso -lado, nos tambem langamos ata
ques profundos na zona sob 0 controle do ini=
migo.

9



Embora a nossa frente se tenha estendido
consideravelmente, as nossas tropas nao deixa
ram por isso de atacar os postos inimigos nas
yroximidades de HANOI, HAIPHONG, SAIGON e CHQ
LON. Quando todo 0 povo tiver pegado em armas
e quando nos tivermos desencadeado urn vasto
~ovimento de guerrilha, 0 inimigo nao podera
~ar mais urnpasso sem se chocar connosco; ve
ra imediatamente abrir-se uma nova frente di
ante dele. Ele nao conseguira consolidar as
rectaguardas, nem durante as suas operagoes
contra as nossas zonas, nem mesmo nas regioes
~ebaixo do seu controle.

Como ha esta interpenetragao em lldent2s
de pentet1 e como ha estas misturas confusas,a
frente de combate nao existe ou e mal defini
dao 0 aspecto geral dos combates modifica -se
constantemente. As nossas tropas e os nossos
"pa.rtLeans''atacam por todos os Lados, muitas
vezes nas costas do inimigo e ate mesmo no
centro do seu dispositiv~ militar. Por vezes,
para travar as ofeneivas inimigas contra a nO::J
sa zona, as nossas forgas opoem uma fraca re=
sistencia de frente, mas multiplicam os ata
ques na rectaguarda enos lados, desgastandoo
adversanio e obrigando-o assim a defensiva.

GUERRA SEM FRENTE

A guerra apresenta-se, assim, como D~a
mistura confusa, encarnigada.

Cada uma das nossas bases, cada urn dos
nossos ninhos de guerrilha na zona ocupada pe
10 inimigo terntambem a sua frente e a sua rec
taguarda, durante urncerto tempo~ A localiza=
~ao destas bases, assim como a sua frente e a

10



o inimigo procura apoderar-se das cida
des e das grandes vias de comunicagao para
nos apanhar numa rede. Mas desde qu~ rompeg
do 0 nosso cerco, as suas tropas saiem das
cidades e penetram no mato ou sao langadasem
paraquedas ne nossa zona, elas sao de novo
cercadas pelas nossas tropas.

As nossas bases de guerrilha na zona 0-
cupada parecem ser s6 enclaves (bolsas) rode
ados pelo inimigo. Mas, na realidade, 0 con=
junto dessas bases-enclaves formam com~@Rn
des bases (que sao as nossas diversas zonas-

A marinha dava ao inimigo 0 dominio do
mar e garantia-lhe 0 controle das regioes cC§
teiras. Como)alem disso:ocupava um certo nu
mero de cidades na fronteira, ele conseguia
bloquear-nos de facto. Quando houve 0 alas -
trar da guerra, 0 inimigo quis atacar-noscom
as suas unidades estacionadas ja no nossowr
ritorio. As nossas tropas cercaram imediata=
mente as posigoes que as tropas inimigas oc~
pavam e as cidades onde elas se aquartelava~
TIurante os dois primeiros meses da batalha ~
Hanoi, assistiu-se a um cerco reclproco, po~
co vulgar: 0 inimigo cercava-nos no 1~ bair
ro, enquanto que nos 0 bloqueavamos nos arr~
dores.

GUERRA TIE CERCO

Nem rectaguardas nem frente de luta beL'
definid~ esta e outra caracteristica da nos
sa guerra contra os colonialistas franceses.

sua rectaguarda, mudam de um momento para 0
outr~.

1 1



Tudo 0 que 0 inimigo pode utilizar con-
o / I ,..,
~ra nos, tudo 0 que nos nao podemos guardar
'.~OnllOSCO, nos queimamos, nos destru::Lmos:es
te e 0 princip Lo da r-esi.stcnoLa r: eLu "terra
~ueimada". Esta tactica nao e uma Lnvencfio
vi.etnamata, mas, a escala em que a emprega -
.10S, admira muita gente. MU.itos estrangeiros
consideram como uma loucura da nossa parte
ter-se arrasado voluntariarnente tantas cida
~es e povoagoes e ter incendiado nao so 08

-:)t:ERRA DE. TERRA QUEDIf..ADA

o inimigo tenta bloquear-nos fazendo a
pelo as forgas imperialistas. (0 almirante ~
Argenlieu fez um apelo aos ingleses e aos a
mericanos para 0 ajudarem na guerra contra
')s"comunistas vietnamitas"). Com as forgas
~undiais de paz, de democraci~ e de progres
SOj com os Povos oprimidos da Asia (em primei
1.:'·0 lugar com os povos khmer e laociano ~com '0
povo frances e os povos das col6nias france
sas em luta pela sua libertagao; nos envolve
~os, pelo nosso lado, os colonialistas fran=
~eses agressores. 0 inimigo encontra-se acos
~ado de todos os lados: no nosso solo,em ~
:::1, nos paises da Uniao francesa e no mundo"
Como se ve, ele encontra-se no meio de urncon
junto de cercos concentricos. Nesta batalha
:'eenvoIvimentos ~ a aprovacffoe 0 apoio dos
J ovos da Indcchma e do mundo decidirao da
;"itoriafinal.

al:

12
livres) uma imensa rede que envolve 0 Corp0
Expedicionario frances.

Olhemos, agora, para 0 tabuleiro mundi-



Quanto mais os agressores franceses eos
traidores ao seu servigo gritam contra a tac
tica da terra queimada, mais eles mostramqQ8
esta tactica lhes toca no seu ponto fraco,im
pedindo-os de fazer razias no povo. Se se a=
creditar na sua propaganda, 0 nosso Alto-Co
mando teria adoptado a tactica da terra que~
tna.dapara "realizar 0 comunismo nivelando ri
cos e pobres". Que mentira tao grosseira! (5

A tactica da terra queimada apresenta ~
tras vantagens ainda. Ela desespera 0 inimi
go: ele contava ocupar uma cidade e ao che
gar so encontra cinzas e ruinas. Esta tacti
ca e a expressao da nossa indomavel vontade
de resistencia para a defesa da nossa liber
dade.

a) Como no conjunto, 0 povo vietnamita wm me
nos armamento e equipamento que 0 inimig~
e-lhe necessario destruir as pontes e as
estradas para travar ou retardar 0 avango
das tropas motorizadas inimigas.

b) A inquebrantavel vontade de vencer do po
vo vietnami ta torna-o capaz dos maiores sa
criflcios para travar a marcha do inimigo
e de vencer com maior certeza. Ele sabe
perfeitamente que a sabotagem e tao impor
tante como 0 combate e e uma das tacticas
de um povo que luta com um-armamento pri
mitivo contra um agressor melhor equipado
e mais aguerrido.

Nao, 0 povo vietnamita nao e maluco. Se
ele empregou esta tactica da terra queimada a
tal ponto que se encontram poucos exemplosl~
historia, e porque ele tem as suas raz~es:

quarteis e os depositos do inimigo, mas tam
bernas nossas casas, pelas nossas proprias
maos.
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Em resumo, a guerra que fazemos e uma
€uerra das mais desvastadoras e das mais en
carnigadas. Nos respondemos ~ crueldade do i
nimigo com a nossa aUdacia. Os dois adver~a=
:-iosdisputam a vitaria num corpo-a-corpo Earl
piedade. Esta guerra contra os colonialistas
franceses tem aspectos pouco vulgares,na ver
lade.

A nossa tactica de terra queimada foi -
-nos ditada pelas condigoes do nosso combate
1lela relagao das forgas em presenca, '-".p ela
~omparagao do armamento dessas forgas e pelo
moral dos dais adversarios. Ainda outra ca -
racteristica da nossa guerra de resistenciae
9. aplicagao desta tactica a fundo e numagran
ae escala. -

n03so~oVO sabe perfeitamente que, no dia em
que nao houver mais a sombra de um so ultra
-colonialista sobre 0 nosso solo, as nossas
riq_uezas em mat_erias-primas, 0 espirito crig
:;.or.do s nossos trabalhadores, 0 sentido cE or
ganizagao e a direcgao clara do governo demQ
~ratico farao surgir pouco a pouco palaciose
~idades modernas no ceu de um Vietnam inde
]endente. Por outro lado, nas regioes que f~
caram sob 0 seu controle; os colonialistas
franceses roubam indistintamente a popu.Lacffo
:Hio serao el.es precisamente que "niveLam ri
cos e p obres"?
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(a) - Ver caderno revolucionmo n!! 2 do CEA.

N~o vamos falar com pormenores do ,de
senrolar da resistencia. As nossas previ
soes limitam-se forgosamente as grandes li- ;
nhas.

1 - A defensiva.

2 - 0 equilibrio de forgas (forgas i
guais).

3 - A contra-ofensiva geral.

Na nossa resistencia ha 3 fases:

No 50.capitulo nos explicavamos 0 moti
vo que nos leva a fazer uma guerra de longa
duragao e a razao pela qual ela nos pode g§
rantir a vit6ria (a).

AS TR~S FASES DA RESIST~NCIA PROLONGADA

100. cap itulo·



Durante esta fase, NO PLANO MILITAR, 0
INIMIGO PROCURA controlar as grandes cidades
e as principais estradas das regioes costei-

Na verdade, 0 adversario ocupava certas
vilas e cidades e diversas estradas da regi
EtO L'itoral.e alguns canais do delta. Nos opu
semos uma grande resistencia nas cidades on=
de retivemos 0 inimigo bloqueado durante al
gum tempo. Depois fomos obrigados a recuar
para conservar as nossas for~as; assim cria
mos condigoes particularmente favoraveis pa
ra atralr muito longe 0 inimigo, ate a nossa
rectaguarda e 0 atacarmos, ent~o.

Isto nao quer dizer, no entanto,que nos
so recuavamos deixando ,0 inimigo a vontadeJ§
ra ele poder alargar a sua zona de seguranga
em volta das cidades provis6riamente ocupa
das e poder consolidar as sUas vias de comu
nicagao e de abastecimento.

Estrategicamente falando, nos estamos
na defensiva, mas 0 nosso 'principio tactiooe
operacional continua a ser a ofensiva.No pIa
no geral, nos continuamos a recuar para as pc
sigoes previstas. No aspecto local, nos ata=
camcs sempre destacamentos e postos mesmo na
zona ocupada (ataque'surpresa sobre 0 aero
dromo de Gia Lam a 16 de Janeiro de 1947,com
bates de Ha Dong e de Haiphong em Margo e A=
bril de 1947, etc ..• ).

Nos primeiros tempos a estrategia do i
nimigo e a ofensiva e a nossa estrategia e a
defensiva. Isto sucede enquanto a rela~ao fus
forgas'esta nltidamerite em'favor do inimigo.

16
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Para atingir estes objectiv~s milita
res e politicos, 0 inimigo pCfe em accfio ooai
exercito e a sua aViagao, berncomo tropasmQ
torizadas, recorre a guerra de movimento,En
ga ataques de surpresa, procura apanhar-noe
pelas costas ou em tenaz, langa paraquedis
tas ou desembarca de surpresa (batalhas de
Haiphong, Halduong em Dezembro de 1946,Thua
Thien, Quang Tri em Fevereiro de 1947,de Ha
Dong em Margo Qe 1947, etc .•. ). Ao mesmote~
po, por meio de dinheiro, 0 inimigo assegu
ra os servigos dos traidores e dos antigos
piratas, procura intrujar os catolicos, os
Hao Hao, os Cao-dalstas e comprar os nossos
compatriotas das minorias etnicas.

o nosso exercito e pequeno, mal armado
e Pouco treinado c Mas 0 noaso exer-cLto e for
te devido ao seu moral a toda a prova e de=
vido ao apoio sem reserva da populagaoeE,co
mo alem disso, ele soube usar uma tacticama
leavel, ele e capaz de conservar as suasfor

I
NO PLANO POLITICO 0 INIMIGO PROCURA,can

uma propaganda mentirosa, atirar para nos a
responsabilidade do rompimento dos acordos e
do comego da guerra. Isto para justificar a
sua agress8:'odiante Chopiniao publica fran
cesa e mundial. Ao mesmo tempo, ele tentare
Parar 0 Viet-Minh do povo Vietnamita, tenta
fazer vir os refugiados para as regioes de
baixo do seu controle, tenta instalar uma a
dministrag8:'ofantoche nas cidades e arredo=
res ocupadas provisoriamente.

17
r~s, da zona fronteiriga e do delta; procu
ra dividir 0 nosso pais em var i.aspartes;pm
cura cortar as nossas comunicagoes e abaste
cimentos, para destruir as nossas forgas re
gulares, destruir as nossas bases, as nos=
sas fabricas e os nossos armazens.



. /

Nesta fase, NOS COMBATEMOS TIASEGUIN
TE MANEIRA: ao principio, guerra de posig5es
no combate de ruass para nos defendermos,ca
sa por casa, rua por rua, bairro ~or bairro~
(batalhas de Hanoi, Nam TIinh,Hue). Em segui
da, depois da evacuagao das cidades, guerra
de posLcdos para bloquear 0 inimigo nas povo
agoes durante um certo tempo (batalha de Ha=
noi, etc•••). Ao mesmo tempo, fazemos activi
dades de desgaste nas cidades pela infiltra=
gao de pequenos grupos de guerrilheirosc A
guerrilha completa e apoia a guerra de posi-
""c,oes~

9as e infligir duras derrotas ao inimigo. ~O
nosso exercito faz perder 0 prestlgio ao ini
go e ~az-lhe sofrer as primeiras derrotas.Ao
mesmo tempo, nos levamos todo 0 povo a resis
tencia, nos unimos as nossas fileiras e tra=
balhamos para reforgar a uniao nacional e pa
ra desmascarar 0 inimigo. Nos procuramos ga=
nhar a simpatia do povo frances a aprovagaoe
o apoio dos povos do mundo, fazendo-lhes co
nhecer a nossa vontade de paz e as circuns -
tancias que nos levaram a fazer a guerra pa
ra nos defendermos.

,
A med.ida que 0 inimigo se afasta das

g:l.'andescidades e ocupa outras localidades e
v i.ae de comunf cacao, a guerra de posLcfiopas
S8. ao segundo plano para dar lugar a guerri=
lha e a guerra de tnovLtnento, A partir df)3te
mBmento, a guer~a de posigoes passa a ter um
papel de complemento e de apoio. Ela conti
nua a ser sempre necessaria para fazer parar
o inimigo. Se tivermos a tendencia em exage
rar 0 emprego da guerra de posigoes, expomo
-nos a perdas severas poroue 0 inimigo pode

I ~

apanhar-nos por tras ou cerca~-nos.
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(+) - 0 autor faz alus~ a uma f6bula vietnamita que apresenta U!:1a certa
semelhanc;a com "0. ostra e os arg'DDentistas" de La Fontaine. Umacegonha
que queria comer uma ostra deixou apanho.r 0 bico entre as &lo.s conchas do
molusco. Os dois animais ficaram a observnr-se ate no momentoque apare
ceu urnpescador e apnnhou urne outro. (Nota da T.F.).

As duas partes parecem observar-se.Mas
isto nao significa que elas passam 0 tempo
a expiaram-se como a cegonha e a ostra da
fsbula (+).

Do nosso lado, nos ja nao precisamos de
recuar mais, mas ainda nao podemos reconqU§
tar as r~gioes perdidas (embora nos sejase@
pr~ p oas.ive'L recuperar tal ou tal posi
gao).:

Duma maneira geral, 0 adversario janao
pode avangar mais; a um dado momento, ele §
te e obrigado a recuar para as suas posig~
antigas.

Quando as forgas dos dois lados se e
quilibram pouco a pouco, 0 inimigo passa a
defensiva enos preparamo-nos para a ofensi
va ,

I

2 - FASE DO EQUILIBRIO DE FOR9AS

Nesta fase defensiva, a guerra de mov~
mento tem, de uma maneira geral, um papel
mais importante que a guerrilha. Mas, pouco
a pouco, a guerrilha passa para primeiro p.._a
no a medida que se estende a zona controla
da pelo inimigo e se desenvolve 0 nosso mo=
vimento de guerrilhas civis.
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(+) - Ky - Termoantigo para designar coda uaa das tres partes do Vietnam:
, Norte, Centro e Sul. (Nato. da T.F.).

,
NO PLANO POLITICO, ele tenta por todos

os meios formar um governo fantoche central
e urngoverno para cada "Ky" (+) desenvolven
do a administragao fantoche local, as organi
zagoes reaccionarias nas cidades, ou conse=
lhos dos notaveis. Isto tudo para dividir a

NO PLANO MILITAR, nesta fase, 0 INIMIGO
PROCURA consolidar as suas posigoes eas suas
vias de comunicagao. Ele emprega efectivos
bas't.ante importantes em operagoes repressi
vas: "limpezas" a fim de "restabelecer a or
dem" nas regioes debaixo do seu controle.Ele
esforga-se par~ Cercar e destruir as nossas
-bases de guerrilha encravadas nas zonas ocu
padas. 0 inimig~·tenta cercar ou ent~o divi=
dir as nossas zonas livres para as enfraque
cer. Introduz espioes para colher informa
~oes sobre os nossos acampamentos, os nossos
servigos publicos, os nossos armazens,as nos
sas oficinas, as nossas escolas, etc••• para
depois fazer bombardeamentos aereos ou envi
ar sabotadores.

No plano local nos continuamos a langar
ataques na zona ocupada pelo inimigo. Muitos
ataques pequenos equivalem a uma grande ope
.ra~ao. Pelo seu lado,o inimigo nao nos da re
.pcuso e nao fica na defensiva. Nao deixa de
rusgar as regioes debaixo do seu controle e
cria postos avangados na nossa zona livre.

20
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A NOSSA TACTICA, DURANTE ESTA FASE, e
de empregar ao maximo a guerrilha para cas~
tigar 0 inimigo, dia e noite, para 0 obrigar'

Por uma larga propaganda armada,nostra
balhamos para fortalecer 0 moral do povo
principalmente na zona pr-ovt.sori.ament e ocu
pada~ Nos ocupamo-nos a evitar 0 cansago, 0
desencorajamento, a tendencia ao compromis-
80 e b enfraquecimento que se podera manifes
tar nas fileiras da resistencia. -

I Quanto a nds, NOS PLANOS MILITAR E PO.
LITICO, n6s PROCURAM0S desgastar 0 inimigo,
infligindo-lhe perdas locais, nos procura -
mos fazer sabotagens e ataques para paraliT
zar as suas realizagoes economicas e procu
ramos impedi-lo de massacrar a populagao im
punemente. Nos levantamos 0 povo contra opo
der fantoche, contra as "limpezas", nos or=
ganizamos a acgao do povo contra os pirata~
os espioes e os traidores.

21
populagao desvia-la da luta e leva-la a sub
meter-se ao inimigo. Ele espera que esta a=
dmint.stracfioe as "f orcas armadas" de que e
la dispoe VaG permitir-lhe liquidar 0 nosso
movimento de libertagao nacional e pilhar ffi
nossos compatriotas. Ele espera gozar tran
quilamente as suas rapinas~ cavalgando .80-
bre os fantoches como sobre um animal.

Nos pr-oour-amos igualmente aumentar as
nossas forqas. Para isso formam~s novos qu~
dros, aumentamos a nossa produgao de armas,
organizamos novas unidades reg~lares, novas
formagoes de guerrilheiros civis, desenvol
vemos e consolidamos as organizagoes revol~
cion~rias. Assim criamos as condigoesoo pas
sagem a contra-ofensiva geral. -



Esta segunda fase e relativamente longa
e tambem muito dura e muito encarnigada. No

, I

entanto e a fase chave. E precisamente ela

Assim, duma maneira geral e a escala na
cional, a guerrilha e a tactica mais corren=
te na fase de equilibrio de forgas; a guerra
de movimento vem em seguida depois de um pe
riodo em qu~ a guerrilha e a guerra de movi
mento tem uma importancia igual. A guerra de
posLcfies tem urnpapeL so auxiliar: apoi ar a
guerrilha e a guerra de movimento s Para o.f im
desta fase, uma parte das formagoes dos gueE
rilheiros passa para a guerra de movimento ,
vindo reforga-la.

As tropas regulares e os guerrilheiros
civis Ifpartisans"coordenam constantemente a

Nsua acgao.

Por outr~ lado, nos langamos ataques so
bre as localidades onde as guarnigoes inimi=
gas sao relativamente fracas.

Dum lado nos concentramos as nossas for
~as regulares em posigoes-chave que contro ~
lam os movimentos do adversario;permitom-nos
langar um ataque e tambem cobrir uma retira
da em pontos chave donde nos e possivel,na e
tapa actual, atacar os postos isolados, cer=
car 0 inimigo e destruir uma parte das suas
forgas.

Uma parte das tropas regulares deve ser
separada definitivamente das unidades para
ser encarregada de organizar, lade a lado,ccr,l
o povo, as milicias populares e fazer a gueE
rilha.
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a dispersar as suas forgas, a cansa-lo,a des
gasta-lo.



Tal seria 0 caso se 0 prolongamento
da guerra acabasse por fatigar e desenco
rajar 0 corpo expedicionario, atacado pe;
la saudade do pais e do lar; se a Franga
encontrasse dificuldades de reabastecimen
to que impusessem privagoes as suas tro=
pas e levassem 0 seu povo a exigir 0 f~m
das hostilidades devido ao esgotamento
economico e financeiro ~o pals; se 0

TIUASCONTIIC0ESTIECITIEMa contra-ofen
siva geral. Em primeiro lugar, 0 cresci =
mento das forgas do nosso exercito e do
nosso povo; em segundo lugar, 0 enfraque
cimento do inimigo e a extrema desmorali
zagao das suas tropas.

No entanto, na pratica, isto poderia
acontecer de maneira diferente se 0 inimi
go, se encontrasse bruscamente bloqueado~

-./na sua acgao por uma quebra do moral pro-
vocada pela evolugao dos acontecimentosna
Indochina, em Franga, nas colonias france
sas e no mun do, Nessa altura poderLancs p~
sar a contra-ofensiva geral mesmo que ti
vessemos uma certa inferioridade materiaL

No aspecto estrategico, quando a re
lagao entre as forgas se modificar a nos
so favor, n6s vamos passar a contra-ofen
siva geral; 0 inimigo fica obrigado a de
fensiva e vai passar a recuar.

3 - FASE TIACONTRA-OFENSLVA GERAL
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que nos permite passar da inferioridade a
superioridade que nos faz avangar para a
ofensiva geral.



I I
DO PONTO DE VISTA TACTICO, PARA NOS~e~

DURANTE ESTA FASE, 0 INIMIGO evacua um
grande numero de·posigoes para se abrigar
nas grandes cidades. Pode acontecer que,sob
a capa ,denegocLacSes h.ipdcri.tas, ele procu
re ganhar tempo por processos de diversao a
espera duma ajuda mais directa e mais acti
va da reacggo international.

Quanto a nos, s6 temos um f'LmiLevan'tar'
todo 0 pais para passar a ofensiva em todas
as frentes, bater 0 inimigo totalmente e re
alizar a independencia e a unidade do Viet
name

Do nosso lado~ embora 0 nosso potenci
al continue a ser comparativamente fraco, 0
nosso moral e a nossa combatividade refor
gam-se sem parar, a unigo do povo e do seu
exercito cimenta-se cada vez mais e a fren
te nacional alarga-se e consolida-se.

Com Estas condigoes objectivas e sub
jectivas estamos a altura de garantir 0 su
cesso da contra-ofensiva geral.
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movimento contra a guerra e os ultras subis
se com impetuosidade como uma vaga do mar;
se os levantamentos dos povos das colonias
francEsas ganhassem forga ou se a violencia
das reacgoes da opiniao internacional provo
cassem 0 isolamento da Franga no plano di =
plomatico; se 0 movimento mundial da paz. e
a democracia conseguissem novos e importan
tes sucessos .•• Tais factos teriam uma pro
funda repercursao na nossa guerra de liber
tagao e criariam condigoes eminentemente fa
voraveis a contra-ofensiva geral. -



Tal seria 0 caso se 0 prolongamento
da guerra acabasse por fatigar e desenco
rajar 0 corpo expedicionario, atacado pe;
la saudade do pais e do lar; se a Franga
encontrasse dificuldades de reabastecimen
to ~ue impusessem privagoes as suas tro=
pas e levassem 0 seu povo a exigir 0 fim
das hostilidades devido ao esgotamento
economico e financeiro ~o pals; se 0

DUAS CONDI9~ES DECIDEM a contra-ofen
siva geral. Em primeiro lugar, 0 cresci =
mento das forgas do nosso exercito e do
nosso povo; em segundo lugar, 0 enfra~ue
cimento do inimigo e a extrema desmorali
zagao das suas tropas.

No entanto, na pratica, isto poderia
acontecer de maneira diferente se 0 inimi
go, se encontrasse bruscamente blo~ueado~

.../na sua acgao por uma quebra do moral pro-
vocada pela evolugao dos acontecimentosra
Indochina, em Franga, nas colonias/franc~
sas e no mun do, Nessa altura pode.rLanos pas
sar a contra-ofensiva geral mesmo ~ue ti
vessemos uma certa inferioridade materiaL

No aspecto estrategico, ~uando a re
lagao entre .as forgas se modificar a nos
so favor, n6s vamos passar a contra-ofen
siva geral; 0 inimigo fica obrigado a de
fensiva e vai passar a recuar.

3 - FASE DA CONTRA-OFENSIVA GERAL
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~ue nos permite passar da inferioridade a
superioridade ~ue nos faz avangar para a
ofensiva geral.



I I
TIOPONTO TIEVISTA TACTICO, PARA NOS,e~

TIURANTEESTA FASE, 0 INIMIGO evacua urn
grande numero de posigoes para se abrigar
nas grandes cidades. Pode acontecer que,sob
a capa de negociagoes hipdcritas, ele procu
re ganhar tempo por processos de diversao a
8spera duma ajuda mais directa e mais acti
va da reacgao internacional.

Quanto a nos, s6 temos urnfim:Lsvarrcar
'todo 0 pals para passar a ofensiva em todas
as frentes, bater 0 inimigo totalmente e re
alizar a independencia e a unidade do Viet
nam.

TIonosso lado, embora 0 nosso potenci
al continue a ser comparativamente fraco, 0
nosso moral e a nossa combatividade refor
gam-se sem parar, a uni~o do povo e do seu
exercito cimenta-se cada vez mais e a fren
te nacional alarga-se e consolida-se.

Com estas condigoes objectivas 8 sub
jectivas estamos a altura de garantir 0 su
cesso da contra-ofensiva geral,

24
movimento contra a guerra e os ultras subis
se com impetuosidade como uma vaga do mar;
se os levantamentos dos povos das colonias
francesas ganhassem forga ou se a violencia
das reacgoes da opiniao internacional provo
cassem 0 isolamento da Franga no plano di =
plomatico; se 0 movimento mundial da paz e
a democracia conseguissem novos e importan
tes sucessos ... Tais factos teriam uma pro
funda repercursao na nossa guerra de liber
tagao e criariam condigoes eminentemente fa
voraveis a contra-ofensiva geral. -



As nossas forgas agrupam-se rapidamen

te mantem constantemente a iniciativa lan

qando uma serie de atagues-surpresa contra

as cidades e as posigoes do inimigo para 0
cercar e 0 liquidar.

Em resumo: nos langamos na batalha as
forgas de todo 0 nosso pais e de todo ~ nos
so povo para esmagar 0 inimigo e recuperar
todo 0 nosso territorio. 0 aparelho de re -
pressao provisoriamente montado pelo inimi
go no nosso solo desfaz-se debaixo dos gol
pes do nosso exercito e do nosso povo. Ao
cair, esse aparelho esmagara os traidoresdo
governo fantoche. Esta terceira fase, que e
relativamente mais curta, e a mais gloriosa
e a mais her6ica.

Depoi.s.a guerra de movimento transfor
ma-se por sua vez em guerra de posigao (os
combates para a tomada de cidades e a con -
quista de postos sucedem-se constantemente).

Finalmente, depois de var-Las camparihas,
a guerra de movimento transforma-se em guer
ra de posigoes e e esta (a guerra de posi =
goes) que domina nas batalhas decisivas do
final da guerra de libertaggo nacional.
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ta fase e caracterizada ao principio pela
primazia da guerra de movimento, apoiada e
completada pela guerrilha. Mas a guerrilha
depressa se estende e se transforma em f.uer
ra de movimento. (Mui.tos destacamentos de
guerrilheiros civis agrupam-se formando ver
dadeiras unidades regulares e passam a guer
ra de movimento). -



Os acontecimentos vao desenrolar-se co
mo previmos, se Os colonialistas .franceses
teimam continuar esta guerra de reconquista,
cevido a sua cegueira e arrogancia.

Quais as modificagoes que poder~o apare
cer no desenrolar desta guerra em "tres fases?

Se ha alguma modificagao, 0 que e POSSl
vel, ela sera sobre a duragao maior ou menor
de cada fase, mas nao sobre a sua ordem de a
parecimento (do lugar de umas em relagao as
outras) •

Em qual fase nos encontramos agora?

No plano nacional, nos estamos na pri
meira fase. Mas no Nam Eo, onde a resistenda
comecou ma i s cedo, nos vamos entrar em breve
na segunda fase. Para falar verdade, nao ha
uma separagao nitida entre uma e outra das
tres f'ases, Cada lima.este.ja a nascer na fa
se que a antecede e, por outro lado, cria as
condigoes para fazer aparecer a fase que lhe
vai seguir.

3) Terceira fase: estrategia e tactica da
contra-ofensiva.

Estas s~o as tres fases da resistencia
de longa duragao.

estrategia de equillbrio m
forgas (preparagao para 'a
contra ofensiva); tactica
ofensiva.

2) Segunda fase:

Resumindo, a nossa resistencia de longa
durag~o passara pelas fases seguintes:

1) Primeira fase: estrategia defensiva; tac
tica of'ensi.va,

26



(+) - Recorde-se que, desde 0 come~o da resistencia (Setenbro de 1945),
ate estn data, ja houve negoci~oes por duas vezes. (Nota dn T.F.)
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Mesmo, se a um dado moment_s.,os coloni

alistas solicitarem a intervengao da reagg~
mundial, as tres fases continuarao a ser as
mesmas, dUma maneira geral.

Mas, se nos resistirmos energicamente,
se os movimentos de insurreigao e de liber
tagao nacional se intensificarem, criando
muitas dificuldades a Franga nas suas colo-

• • N ,
h+as, se a oposlgao a guerra crescer no co£
po .exp edLcLonar-Loe as dificuldades ecoriomf
cas e financeiras da Franga forem cada vez
maiores; se isto suceder, e possivel que,d~
vido a pressao destes acontecimentos, os par
tidos democraticos da Franga intervenham,em
condigoes determinadas , para a abertura de
negociag~es connosco, a fim de salvar a si
ty,adlo.Novas conversagtes poder§:'omarcar En
tao a marcha da nossa resistencia de longa
duragao, e e aqui precisamente que esta uma
das suas caracteristicas (+). Mas enquanto
os colonialistas franceses continuarem ain
da no nosso territorio e enquanto nos n~oti
Vermos acabado a terceira fase da guerra,~
nao teremos ganho a independencia e a unidg
de verdadeiras.



Tenhamos bem a certeza que esta resis
tencia sera uma luta das mais duras,das maLs
encarnigadas; sera uma longa e dura prova •
Vamos precisar de muita coragem, de pacien
cia e de esforgos tremendos para aguentar •
Temos de cerrar os dentes, temos de nos ex
ceder em perfeigao para conseguirmos ultra
passar todos os obstaculos e alcangar a vi-

Evitemos 0 optimismo exagerado que le
va a crer que tudo vai correr as mil maravi
lhasa Evitemos tambem nao dar a verdadeira
importancia ao inimigo (subestima-lo) e de
nos julgarmos muito fortes (sobreestimarino
-nos); isso pode levar-nos a urndeixa an
dar, ao descuido, a falta de preparacficeao
minimo esforgo, ou a vaidade pelo minimo su
cesso.

A nossa resistencia de longa duragtose
ra muito dura, mas ela vencera. Esta e anDs
sa opiniao e a de todos os nossos compatrio
tas. -

E AS TIIFICULTIATIES TIA FRANQA

AS NOSSAS TIIFICULTIATIES



Nas regioes ocupadas, havera 0 t~rror,
a vi.oLacffo, a pilhagem, 0 incendio, a des -
vastagao, a violencia dos traidores 8 pira
tas, noite e dia.

O. 'bloqueio econom.i.cc ameaca 0 reabaste
cimento de certas regioes se nos nao conse=
guirmos aumentar a produgao e organizar os
transportes!

. As manobras p01:1.ticas para nos dividir
sera'oimensas! Se nos nao fizermos 0 maximo
posslvel para reforgar a uniao nacional e
persuadir as pessoas, os d8SGntendimentos
vao 8urgir entre os catolicos e nao cat61i-

_uCIO LARA

Milhar8s de jovens, dos melhores, mor
rem na flor da idade! Centenas de quadros ca
pazes e experientes sao sacrificados! Se a
guerra se prolongar ela acumulara montanhas
de cadaverGs e fara correr rios de sangue •
Em va.r i os si,tios, nos vamos ter perdas seve
ras 8m homens e em armas, V8remos os nossos
armazens pilhados, os nossos campos em fogo
e em sangue, devido aos ataques violentos e
de surpresa do inimigo.

Teremos de abandonar uma parte do nos
so territorio e deixar encurtar 0 nosso cam
po de acgao, teremos de perdGr tantas cida=
des em pleno desenvolvimento, tantas vioo·de
comuni.cacfloe talvez mesmo uma parte das ter
ras ferteis dos deltas. Quantos lares di~er
sos, quantas familias r8fugiadas, privadas
dos seus meios de sUbsistencia em consequen
cia destes acontecimentos! -

nos!
Quantas dificuldades temos diante de
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toria final.

..



Na realidade, 0 nosso povo e bastante
pequeno e 0 nosso territorio pouco extenso.
Mas a Franga esta a mais de dez mil quilome
tros de distancia de nos. Ela nao pode con=
centrar contra nos todas as suas tropas por
que ternde as repartir por toda a Uniao fran
cesa (as colonias africanas) para assegurar
a defesa das suas possessoes.

Pelo terror, 0 inimigo podera espalhar
o panico nalgumas pessoas, mas ele avivara
o odio na grande maioria. As suas promessas
mentirosas representam urnperigo inegavel,

Este e 0 fardo que cabe habitualmentea
todos os palses em guerra. Sera preciso des
truir todos os obstaculos ate ao ultimo,cu8
te 0 que custar. -

Mas 0 minimo obstacu.lo faz perder a,co
ragem aos pessimistas. Eles esquecem que 0
Vietnam e urnpals agricola com riquezas a
bundantes e facilmente exploraveis, que 0
nosso povo, trabalhador e economico, viven
do na maioria ~a agricult¥ra, nao fica ame~
gado de fome so por perder as cidades (como
nos ja 0 mostramos a proposito da economia
da resistencia).

Tudo isto, s~m contar com as desgragas
da natureza: inundagoes e epidemias que a
companham geralmente as guerras.
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cos, vao dar-se atritos entre as minoriasna
cionais e 0 grupo etnico de maioria; ate P2
dera haver conflitos fratricidas.

Tambem e posslvel que as forgas de re
°acgao internacional intervenham e fagam pro
visoriamente tombar a balanga em favor dos
colonialistas franceses.



Numa certa medida, 0 nosso povo remedi
ar~ a falta de armas gragas ao seu dinamis=
mo e a sua aplicagao na guerrilha.

Durante quase um·seculo, os colonialis
tas liquidaram sistematicamente os melhoree
filhos do nosso povo, Mas 0 "bambu que mor
re renasce nos seus jovens rebentos" e, de
geragao em geraga01 0 rrcsso povo continuou a
sua luta pela independencia, sem parar. Os
homens de valor continuaram a passar 0 fa -
cho. E esta ~esistencia sublime forjara to
da uma geragao de herois. Se um sucumbe as
balas, centenas de.outros 0 substituirao.

Os medrosos sao geralmente cegos ou s6
veem um lado das coisas. Eles so sabem ver
as nossas dificuldades e-nunca veem as nos
sas possibilidades de as ultrapassar. Eles
so sabem ver~as nossas fraquezas e nunca ve
em as fraquezas do inimigo.

Afinal 0 que vemos nos do lado do ad~
versario?
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mas a sua avidez e as suas atrocidades des
mascaram-no rapidamente aos olhos do povo •
Oitenta anos de escravidao e cinco anos de
servidao debaixo do duplo juga franco-japo
nes ensinaram-nos a unirmo-nos e a lutar a
te ao fim contra os nossos inimigos mortais~
o nosso povo nao recuara diante de qualquer
sacriflcio para defender as conquistas da I¬ 
publica TIemocratica que the trouxe a liber=
dade e algumas vantagens economicas e cultu
rais durante estes dois ultimos anos. -



,
3 - Come~aram as desordens nas colonias francesas de A-

frica. No dia 29 de Mar~o de 1947, Madagascar leva~
tou-se e a insurrei~ao alastra dia a dia. Em B de Abril
de 1947 come~aram as desordens entre argelinos e franc~
ses na Kab{lia. Na noite de 7 de Abril de 1947, em Cas~
blanca (Marrocos), as lutas entre a popula~ao arabe e
as tropas senegalesagao exercito frances fizeram cente-

I
nas de mortos e feridos. Na Africa ocidental francesa,
houve greve de ferrovi~rios em 17 de Abril de 1947 ~ na
segunda quinzena do mesmo mes houve manifesta~oes dian
te do palacio do governador, etc. 0 Movimento de liber
ta~ao nacional alastra nos diversos territ6rios da U
niao francesa.

2 - A situa~ao politica em Fran~a deteriora-se. Os gau-
listas agitam-se para formar um partido e esperam

deitar abaixo a republica, apoiados pela reac~ao estran
geira. 0 movimento de lute 'contra a guerra suja come~ou.
Em Mar~o e Maio ultimos, no decorrer dos debates da As
sembleia Nacional sobre 0 Vietnam e a Uniao Francesa, 0,
partido comunista frances pronunciou-se sem equ~voco m~
tra 0 restabelecimento pela for~a do regime colonial na
Indochina e contra 0 or~amento de guerra. A um apelo da
C.G.T., no dia 25 de Mar~o de 1947, milhoes de pessoas
manifestaram sob a palavra de ordem "Paz imediata no V~
etnam". Este movimento anti-belicista vai tomar ainda ~
ma maior amplitude.

1 - A segunda guerra mundial esgotou-a economicamente e
financeiramente. Como n~o tem carveo, e obrigada a

fazer andar as suas m~quinas devagar. Nao tem dinheiro
para comprar as 600.000 toneladas de trigo de que tem ~
cessidade todos os anos. 0 seu or~amento de 1947 acusou
um deficit de 285 bilioes de francos, nas despesas ord~
narias e extraordinarias. Antes mesmo de se poder lev~
tar das suas ruinas, ela gasta todos os dias centenas
de milh6es de francos na guerra suja do Vietnam. 0 rea
bastecimento do corpo expedicionario recente-se profun
damente.

Actualmente, a Fran~a choca-se com quatro grandes
dificuldades:
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(+) - Assim, Ramadier queria apelar para a ,ajuda americana e preparar a.Q.
pinia6 frnncesa para aceitar estu ajuda que representa u dependen -
cia em rel~& aos Estados Unidos. Nas, ao mesmotempo, mostravu c.Q.
ao era critica a situaglro da Frn,D.gu."

Ramadier declarou ainda: "Se nos niIDreagirrnos, s~
cumbiremos" (+)

Esta observagao aplica-se a Franga tanto no plano
economico e financeiro como no plano polltico.

o presidente do conselho frances, Ramadier, reco.
nheceu isso quando declarou em 27 de Abril de 1947: " A
Franga parece urnapessoa que est~ a afogar-se, mas ~ue
ternainda a cabega de"fora".

Estas dificuldades estao apenas no comego. Urndia
vao tornar-se .irisupor-tavei,spara a Fr-anca, se ela derno-.'
rar a fazer a paz connosco< Porque?

Porque 0 prolongamento das hostilidades agravara as
suas perdas em homens e em material e aumentara as dif~.
culdades do seu povo; esse prolongamento ajudar~ a re-~{'
forgar 0 movimento anti-belici.sta em Franga e 0 rnovime.!]_
to revolucionario nas coldni~s, acentuara a desaprovag~'
da pol{tica colonial da Franga pelo mundo democratico.

4 os pa{ses do sudoeste asiatico desaprovam a recon--
quista do Vietnam. Os povos indiano, birmanes, ma

~aio, indonesio, exprimiram-nos a sua simpatia. A Fede
ragao Mundial da Juventude Democratica, reunida na in~
dia, durante 0 mes de Abril de 1947," adoptou uma resol~
gao de apoio ao-Vietnam e estabeleceu urnprograma de a£
gao para exigir da Franga 0 fim das hostilidades. A'op~
niao mundial esclarecida condena os colonialistas fran
ceses agressores e acabara por os isolar pouco a pouco:
~a arena internacional.
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Quanto a Franga, ela choca-se com di
ficuldades no seu proprio territorio, no
Vietnam. nos palses da Uniao francesa e no

1/ i

mundo. E-lhe imposSlvel agrupar as suas
forgas para vencer estas dificuldades tao
dispersas como complicadas; ainda e menos
capaz porque foi consideravelmente enfra -
quecida pela segunda guerra mundial. Para
conservar a sua posigao de grande potencia
in'dependente e democr-ati.ca, ela tem de ne
gociar a paz connosco e reconhecer a inde
pendencia e a unidade do Vietnam porque e£
te e 0 Unico meio que ela tem para conse -
guir reduzir e ultrapassar as dificuldades

. No decorrer da resistencia, todas es-
tas dificuldades irao diminuindo devido ace
nossos proprios esforgos. Como sao dificul
dades que encontramos no nosso proprio pa=
lS~ nos podemos concentrar as nossas for
gas para as vencer. Alem disso, nos benefi
ciamos do auxilio dos nossos aliados: 0 po
vo da Franga, os povos das colonias franc~
sas, as forgas mundiais da paz, da democra
cia e do socialismo, dirigidas pela Uniao
Sovietica, e este e urnoutro factor quenos
permite recuperar a nossa desvantagem.

Nos estamos a altura de ultrapassarffi
dificuldades com as quais nos chocamos. Pa
ra isso e~nos preciso fazer prova de tena=
cidade, de solidariedade, de tacto, de es
plrito metodico; e-nos preciso combater d~
c~didamente e produzir muito.

A nosso ver, a Fran~a so ternurnmeio para evitar
tal "naufr~gio": Negociar com 0 Vietnam e reconhecer a
soberania nacional do nosso povo e doutros povos da U
ni~o francesa, n~o 5e lan~ar nos bra~os dos magnates da
finan~a americana, nao se vender aos ianques.
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actuais. Este e rnaisurnfactor que nos ga
rantira a vitoria sobre a Franga.



Para sabermos quem vencer-a , se a Frag
ca ou n6s, basta eomparar objeetivamente
as vantagens e as fraquezas das duas par
tes•.

. Nesta guerra, Como em todas as guer
ras,vai veneer 0 mais forte. A forga deve
ser eompreendida, aqui, tanto no sentido,
material como moral. 'Ela traduz-se pelas
vantagens e fraquezas de eada uma das par
test A vitoria eabera finalmente a parte
que tiver mais vantagens que fraquezas.

E poueo provavel que uma parte muito
forte em pontos seeundarios mas fraea em
p ontos prineipais eonsiga veneer a parte
adversaria, fraea em muitos pontos seeun
darios mas superior em alguns pontos prin
eipais. A parte eujas vantagens aumenta =
rem durante a guerra fieara eapaz de ven
eer a parte que ve as suas vantagens dimi
nuirem e multipliearem-se as suas difieuI
dades.

o PESO DAS FOR9AS EM PRESEN9A

12.0.capitulo



(+) -._Trat&ose dos tres principios classicos do grande estratega
chin~s SUNTSU(N.D.T.F.).

b) As nossas tropas sao pouco numerosas e mal
treinadas.

a) 0 nosso armamento e fraao e de ma qualida
de.

Vejamos agora as nossos pontos fracas:

e) Os nossos aliados sao numerosos (0 povo
frances, os povos ~ colonias francesas,as
for~as mundiais da paz, da democracia e do
socialismo) •

d) 0 nosso exercito combate no seu proprfu t~
rit6rio e pela defesa dos direitos do seu
proprio povo; dal resultam tres vvemtagens
para ele: habito do clima (thien thoi :c~
ma favoravel(+)); ~onhecimento do terreno
(dia loi: terreno favoravel(+)); apoio da
populag~o (nhan hoa: harmonia com a povo(+l

c) 0 nosso povo e 0 seu exercito tem um moral
a toda a prova ( cada um rivaliza em hero-
I 1 "" , )lsmo para a sa va~ao do pals •

b) Nos realiz~mos a unidade nacional (na Fre~
te nacional unida contra os calomialistas
franceses agressores).

a) Nos fazemos uma guerra justa (contra a a.
gress~o, pela liberdade).

As nossas vantagens s~o as seguintes:



(+) - _Embora ocupem 0 nosso po.:isha.mais de 80 anos, os colonialis -
tas franceses nao podem conhece-lo t~ bem como 0 nosso povo.

e) Ele tem mais inimigos do que amigos. (A ajuda fil~
nanceira e militar que Ihe podem fornecer os ame~
ricanos e ingleses nao chega para satisfazer as ~
cessidades da Fran~a que tem de gastar quantias ~
normes para se restabelecer da guerra mundial, f£
zer frente a situa~ao na Indochina e nas colrfru.as
de Africa, procurando aD mesmo tempo travar 0 mo
vimento contra a guerra na propria Metropole).

d) Como resultado da sua agressao contra um pais di~
tante, 0 inimigo ve-se prejudicado em tres aspec
tos: nao est~ habituado ao clima, conhece mal 0

terreno, (+), nao t.em 0 apoio da popuLacflo,

c) 0 moral das suas tropas e freco (varias vezes vi
mos que os soldados do Corpo Expedicion6rio fran
ces tem medo da morte; houve soldados do exercito
fantoche, legion~rios e atiradores coloniais que
desertaram para passar para as nossas fileiras).

b) Tem pouca coesao nas suas fileiras (oposi~~o en
tre ext.r-em.i.st.ase parti.der-Losda negocia~E(o, en -
tre ultr~s e progressistas).

a) Ele faz uma guerra reaccion~ria(com fi~6 de agre~
sao, opressao e explora~ao, 0 que faz levantar 0

6dio contra ele).

Os pontos fracos do inimigo sao os seguintes:

d)-Temos muito que fazer no campo da propaganda in -
ternacional.

L) 0 nosso sentido de organiza~ao nao corresponde as
exigencias da guerra (sobretudo nos dominios mill
tar e ecorrdm.i.co),
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Segundo: A Franga tern'maispontos fracos
que 0 Vietnam.

Desta comparagao das vantagens e
fraquezas das duas partes, salientam ....ee
os cinco pontos seguintes:

Primeiro: Os pontos que sao para n6s van
gens sao precisamente de.svanta

gens para a Franga; os pontos que sao d~
vantagens para nos, sao vantagens para a
Franga.

(A) - A1lprevisoes do aut or- nao se realizaram neste ponto porque a
Franc;:arecebeu uma ajuda econ6mica enorme dos Estados Unidos, 0 que
The permitiu levantar a sua economia, a troco da implantac;:1ro dos
capitals americanos emFranc;:a. ss a vitorin militnr do povo vietna
mito. e que obrigou 0. Fran'ta a abandonar a Indochina. (Nota do eEA).

a) A qualidade e a quantidade dos armamentas.

b) Tropas numerosas e bem treinadas.

c) Sentido elevado de organiza~ao.

d) Uma propaganda bem organizada a escala interna -
cional.

Vejamos agora as vantagens da Fran~a:

g) Os efectivos do seu exercito, que s~o limitados,
devem ser dispersos par toda a Uniao Francesa.

f) 0 seu esgotamento econdmico e financeiro (as has
tilidades no Vietnam e as opera~~es repra8sivss
em Madagascar, nas quais a Fran~a se meteu mesma
antes de se recompor da segunda guerra, v~a ar -
ruinar a sua econamia e as suas finan~as (A)).
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Eis alguns exemplos significativos: 0 prolonga -
mento das hostilidades que tempera os-nossos quadros
e os nossos oombat.eribees6 agrava 88 dificuldade2 el',£
nomicas.'e'fina!:lcei;ras.,do inimigo. Quanto meLs.."Jombatir
mos mais vamos beneficiar aa simpatia e do apoio do ~
vo franc~s e dos povos desejosos de paz, rnais os po
vos coloniais aproveitarao os envios de refor~os fr~
ceses para a Indochina para se levantarem contra a
Fran~a. Os nossos aliados sergo mais numerosos. Para
o inimigo, pelo contrario, 0 prolongamento da guerra

-signifiea- El desel'leorajamento, a 'lassida'o-e a desmora
liza~ao das tropas.

E preciso notar que, a medida que a guerra pro -
longada se desenrola1 gra~as aos esfor~os conjugados
de todo 0 nosso povo, as nossas vantagens v~o aumen
tar e os nossos pontos fracos v~o diminuir. 0 inimigo,
pelo contr~rio,~vai perder pouco a pouco a sua superi
oridade e vera aumentar a sua desvantagem.

• • • • • • 0 ~ • • • • • • 0 • • • 0 • • • • • • • • • 0 0 • • • • • • • • • • _

Quinto ~ As vantagens do Vietnam incidem
sobre pontos principais, as da

Franga sobre pontos secundarios. Com efei
to, nao serve para nada ter um ar-mamentono
derno, um enquadramento qualificado e sol
dados aguerridos, uma forte organizagao e
uma propaganda internacional bem orquestra
da se se faz uma guerra de rapina, se se
ternmais inimigos do que arnigos, se se es
ta rOldo por divisoes internas, se n~o se
e apoiado pelo povo, se as forgas forgas
vivas se vao gastando.

Quarto : As vantagens do Vietnam sao so
. -bretudo Pol.fticas, enquanto que

as da Franqa sao, geralmente, militares.

.IVsao
vanta

Ter~eiro:Os pontos fracos da Franga
mais numerosos que as suas
gens.
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Ern resumo, esta compar'acffode for
gas em presenga permite-nos afirmar des
de ,ja-que venceremos. A·guerra que ·faze~
mos e uma guerra do povo, uma guerra pro
gressista. E e porque esta guerra e pro=
gressista que nos v~mos buscar nesta fog
te inesgotavel,que e 0 povo, os nossos re
cursos no plano material e moral. -

Os fracassos passageiros nao podem
desencorajar-nos, assim como os pequenos
sucessos locais nao podem fazer-nos per
der a cabega. Nos sabemos perfeitamente
que a vitoria da revolugao se ganha a
custa.duma boa organizagao e duma prepa
rag·aominuciosa.· Sempre foi assim e em
toda ~ parte. As dificuldades, as lacu
nas e os erros dos franceses (que nos sa
beremos explorar a fundo) , assim como a
ajuda dos nossos aliados, contribuirao
em parte para 0 sucesso da nossa resis
tencia, mas, no essencial, somos nos

Que temes de decidir, atraves da nossa

Nos tentamos prolongar a guerra precisamente
par que queremos por em marcha e desenvolver tod,as
as nossaB forgas materiais e morais para fazer ~c
tuar a fundo as nossas vantagens, ao mesmo tempo que
reduzimos os nossos pontos fracos; tudo isto para ~
dificar a relagao de forgas e obter a vitoria final.

Por outras palavras: a guerra reforga-nos e, ao
mesmo tempo, desgasta 0 advers~rio. Se, actualmente,
o nosso potencial (armamento, tropas, economia, etc)
e inferior ao do inimigo, por outr~ lado nos temos ~
cursos morais inesgot~veis (coragem, coes~o do povo
e do exercito, apoio da opini~o mundial •••). Daqui
para diante, com 0 prolongamento das hostilidades,vfu
crescer as nossas forgas morais e, alem·delas, 0 no~
so potencial material tambem vai crescer.
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EsteE tres factores n~o estao ainda
maduros. Nos teremos que aceitar novos
sacrificios e lutar ainda mais energica -
mente. b tempo criara para nos condigoes
cada vez mais favoraveis.

2) A acgao cada vez mais poderosa do povo
frances para acabar com a guerra ~orca
e ate mesmo para expulsar a reac~ao do
poder;

3) 0 desenvolvimento da revolugao nas co
lonias francesas, a acgao cada vez mafu
energica das for9as mundiais da paz e
da democracia contra os colonialistas
franceses agressores.

He.tres factores Lmpor-tan-tes para a
nqs aa vit6ria:

o nosso principi9 directivo nesta
guerra e este: fazer uma resistencia ~e
longa duragao, apoiarmo-nos principalmep~

, ,

sobre as nossas proprlas forcas.
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~streita solidariedade, atraves da nossa
!uta energica, .atraves da nossa vontade
Qe satisfazer as nossas proprias necessi
Qades para aumentar 0 nosso potencial.

x ) A unIdade nacional para sa fazer uma
longa'resistencia;



.-.
!' ~

. ,.
Em Paris, os reaCClonarlOS preparam

neste momenta uma campanha muito perigosa
para tentar vencer as'dificuldades actu
ais da__Fr-ancae remediar as suas fraquezC&

...-Eles Lancam=se no anti-sovietismo e
no ant t=comun i smo; eles sapam a republi:..
ca, oprimem 0 povo frances sob 0 fardo
das verbas de·guerra, e empurram a Fr-anca
para -os bracos da Gra-Bretanha e dos Esta:
dos Uni dos, com a esper-anca de levantarem
a economia francesa e continuarem a guer
ra 8Bionial;'Esse e 0 caminho do 8uicidio
para a Pranca; Ela _tornar-se-ia'.assim um
satelite das potencias estrangeiras e
acabaria por nao poder conservar a Uniao
francesa. 0 povo frances e os partidos fi
eis a republica nao vao cruzar ~s bragos~
El.es VaG reagir •.A sua ·acgao juntar-se-a
entao a nossa resistencia e a lut~ dos po'
vos da Uniao francesa; entao, os colonia=
listas f'r'anceses, p r-eaos'num ver-dadeLr-o .I
movimento de tenazes, estarao'destinados
a derrota•
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Nas guerras do passado, aconteceu
que palses mais favorecidos que os adver
sarios fossem derrotados num conflito e~
pelo contrario, que pa{ses muito desfavo
recidos obtivessem a vitoria. Porque?Por
que os paises favorecidos desconheciam 0
esforgo, subestimavam 0 inimigo e naoti
nham chefes capazes, enquanto que os me
nos favorecidos faziam todos os esforgos
evitavam sobreestimar ou subestimar 0 i
nimigo, e eram bem dirigidos.

As vantagens essenciais que temos
sobre 0 inimigo nao devem encher-nos du
ma satisfagao exagerada. Porque 0 optimE
mo parvo torna as pessoas miopes; ele c~
ga, traz a passividade e abafa todo 0 de
sejo de fazer melhor.

Acabamos de examinar as vantagens e
os pontos fracos de cada uma das partes.
Mas uma simples descrigao nao chega para
resolver de uma vez a questao de saber
quem vencera .esta guerra.

Io QUE E QUE SE DEVE FAZER ~

13° capitulo



(+) - Poema de Nguyen Du (1765 - 1820), obru prima da literatura viet
nami.bu, (Nota da T.F.)

Alem_disso, ponhamos ainda esta ques
tao: PorquB e que estamos constantemente
na defensiva e recuamos, quando, afinal ,
temos mais vantagens do que 0 inimigo?Por
que e que, dUma maneira geral, nao tive=
mos a iniciativa das operagoes? A nosso

Alias, a propria guerra nao e um gran
de movimento? Desde as dificuldades que e
l'atraz aos belieferantes ate aos defeito'S
e as qualidades de cada um deles, nada se
mantem estatico, parado. Tudo muda com 0
desenrolar das hostilidades. E esta evolu
gao constante vai ajudar a parte que se
mostrar habil na conducao da guerra e f_'c.,-
zer todos os esforgos Ln da.spensaveLs;e vai
prejudicar a outra que for imprudente,que
mostrar passividade e incapacidade fla
grante.

Enquanto 0 nosso povo lutar com ~ntu
siasmo e en,quantoos nossos chefes 0 diri
girem habi.Lmerrte, nao e nada de espan+ar"
que consigamos aproveitar 0 concurso das
circunstancias e do ambiente para mudar a
relagao de forgas a nosso favor~

Quando 0 autor de "Kim Van Kieu" (+)
escrevia que "a vontade do~~ence 0 Ceu"e
le queria dizer com isso que 0 valor pro-.
prio de uma pessoa e a sua vontade activa'
tem uma acgao determinante sobre as co~as
(ou acontecimentos). Esta acgao da pessoa
sobre as coisas exerce-se naturalmente na
medida em que essas coisas se prestam a i.§.
so.
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I
E lamentavel que, em muitos combates que foram

bastante ~ortais para 0 inimigo, s~ tivessemos apa
nhado poucas armas, porque n~o tinhamos pot~ncia de
fogo suficiente, nem experi~ncia tactica. Por outro
lado, embora as nossas perdas fossem fracas, cada ~
mem que perdemos foi perdido com a sua arma, na maiar
parte dos casos.

Como estamos muito menos bem armados que 0 ad
versario, nos devemos, por um lado, proteger as nos
sas oficinas de armamento, defender as nossas armas
e fabricar novas armas, ao mesmo tempo que combatem~
por outro lado, devemos sabotar 0 armamento do inim~
go ou apanhar-Ihe as armas.

Para travar 0 inimigo, para 0 yen -
cermos, portanto, nos devemos a todoo cus
to eliminar a nossa desvantagem material
e desenvolver sempre a nossa forga noPLe
no moral, reduzindo, por outr~ lado,a su
perioridade material do inimigo e agra =
vando-Ihe as dificuldades no plano moral

Toda a questao e esta.

47
ver e porque 0 inimigo, ao contr~rio de
nos e, apesar das suas desvantagens mo
,rais, dispoe de um equ~pamento superior
ao.nosso.

Ora, a guerra e a oposigao de duas
forgas tanto no plano material como mo
ral. As condigoes materiais sao um fac
tor indispensavel a vitoria - mesmo no ca

-rso de um sucessb passageiro - e isto e
verdade para toda a acgao militar,na glEr
ra como na insurreigao armada. -

*****************



Actualmente, na maior parte das vezes, as nossas

Ao mesmo tempo, nos devemos enganar a inimigo p~
-La manhe , reduzi-la a passividade f obter inforrnacffesf£
bra a sua actividade e impedi-lo de recolher informa ....
~oes sabre as nossas actividades. Devemos descobrir as
suas verdadeiras inten~oes pa~a 0 esmagar com golpes
audaciosos, onde 0 apanharmos·a descoberto. Devemos s~
ber fugir ao contacto quando 0 combate nos,e desfavor~
vel, para, assim, conservar as nossas for~as e aguen -
tar muito tempo, a fim de passarmos da defensiva a i~~
ciativa das opera~oes.

As nossas tropas estaa ,menos bem treinadas que as
d~ inimigo. Por isso, nos devemos tirar a tempo a exp~
riencia das nossas manobras, analisar a tactica do in~
migo, aprofundar os nossos canhecimentos estrategicos
e tacticos, dar uma grande importancia ao treino dos
quadros, das tropes regulares, dos "partisans" e dos
guerrilheiros~ durante os proprios combates.

Por outro lado, devemos sabotar 0 inimigo, .difi
culter-lhe os movimentos, desgasta-lo cam a guerrilha
para neutralizar a eficacia do seu material moderno.
Devemos atacar de surpresa; incendiar e destruir 'os
seus dep6sitos de armas e muni~oes; devemos atrair a
sua aten~ao sobre objectivos falsos para 0 levar a ga~
tar muni~aes.

Evitemos tambem a tendgncia cantr£ria que sci da
importancia as armas rudimentares e naa cuida do faQr~
co das armas mais ou menas modernas. Sem armamento mo
derno n~o e possivel travar 0 avan~a das tropas motor~
zadas do inimigo nem e possivel contra-atacar.

Acima de tudo, devemos fabricar armas rudimenta
res enquanto fazemos a guerra. Evitemos dar demasiada
importancia ao material moderno e subestimar 0 materi
al que se pode arranjar. Sem este material rudimentar,
naG poder.:Lamosequipar os "partisans" e os guerrilhei
ros , n~o poder.:Lamasarmar 0 pova, nas condi~oes tec~
cas actuais do nosso pals.
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Ao mesmo tempo, tentaremos confundir 0 rnais Pe
sivel a organiza~ao do inimigo, utilizando a sabota
gem e a manha.

o reabastecimento sera assegurado a tempo, re
gularmente e em quantidade suficiente.

Vamos organizar as "partisans" e os guerrilhel
ros numa grande escala para fazer deles uma importall
te reserva que permita refor~ar as tropas regulares,
em qualquer momenta. Assim evitaremos a esgotamento
das unidades e completaremos os seus efectivos emte~
po oportuno.

Os nossos servi~os de informa~go devem traba -
Ihar com perspicacia e exactid~o.

Somos ainda fracos na organizagao da guerra e,
por isso, urgentemente e por todos os meios, nos de
vemos melhorar a nosso metodo de coman do para que haja
unidade, rapidez e precisao.

Os servigos tecnicos devem passar a sar mais 1i
geiros e tornar-se militarizados.

As ordens devem ser correctas e chegar ate a
base; a execu~~o das ordens deve ser estritamente ~
trolada.

E preciso assegurar as liga~~es e as transmis
s~es com rapidez, e mante-las sOlidamente mesmo no !l
terior das regioes provisbriamente ocupadas pelo inl
migo.

I
tropas so se langam nos combates, sem procurarem a
·profundar as questoBs t~cticas. Muitos chefes milI
tares est~o ultrapassados e fecham-se na rotina;eles
so V8em os combates que travam sem grande esp{rito de
estudo e de finalise, ou entgo eles registam mec~ic~
mente as experiencias sem saberem adapta-lasi outras
vezes fecham-se nos velhos habitos CR guerra de posl
goes au da estLate~ia ou tdctica do exercito colonial
de antes de 1945. t tempo de abandonarmos todos estes
maus habitos.



Evitemos bernas duas tendencias QPostas que cOll

Para evitar a neg1igencia e 0 traba1ho a toa, a
propaganda exterior deve ser confiada a urnservi~o e~
pecia1izado e a homens competentes. t preciso, a18m
disso, envier ao estrangeiro de1ega~oes cu1turais ou
par1amentares, para tocar a opinia'o mundia1.

Nds opomos 0 direito a barbaria e a rectid~o a
perfidia; estamos certos de ganhar a simpatia do povo, "

frances, das pessoas honestas de todos,os pa~ses, das
na~~es oprimidas, em particular as da Asia e"das colo
nias francesas. Poder{amos ate propor a Uniao 50viet~
ca que leve a "questa'odo Vietnam a organiza~a'o das N~
~oes Unidas? reclamando negocia~~es de paz entre a
Fran~a enos. Na nossa propaganda, devemos explorar a
fundo as contradi~~es que opoem a Fran~a a outros pal
Ses. Para isso, e preciso recolher provas das atroci
dades francesas contra os nossos compatriotas, contra
os estrangeiros e os fieis de todae as religi~es, re
und.r"documentos sobre 0 tratamento humano que reserv~
mos aos prisioneiros de guerra franceses e a nossa a
tit~de correcta em rela~~o aos mission£rios estrange~
ros.~

A nossa propaganda no plano internacional e fra
ca. 5aibamos, portanto, fazer conhecer a nossa just~
causa e desmascarar 0 inimigo diante da opini~o PUb~":"
ca mundial.

Evitemos actuar como diletantes; agir debaixo
dos impulsos, actuar sem principios, sem ordem, sem
plano e sem controle. Evitemos tambem de cair na ten
dancia contr~ria: perdermo-nos nos detalhes sem ver
mos 0 conjunto ou arranjarmos uma organiza~ao que n~o
garanta a aplica~~o da linha pol{tica.

Uma linha politic a justa, uma estrategia e uma
tactica maleaveis e h~beis s~o indispensaveis a re
sist@ncia, mas a organiza~~o n~o e menos importante.A
organiza~ao assegura a execu~go correcta da linha po
l{tica e a aplica~go da estrat~gia e da t~ctica.
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Alguns exemplos: calamidades natu
rais; fome; intervengao duma terceira po
tencia que, pronta a expulsa-los mais tar
de, ajudaria os colonialistas franceses
na sua guerra de agressao; morte de al
guns quadros e homens de valor do nossoJa
do, 0 que nao deixaria de ter uma influen
cia sobre a direcgao da resistencia; bai=

Durante a resistencia, pode ser que
nos choquemos com dificuldades imprevis -
tas causadas pelo advers~rio ou pelos no£
sos errosj ou ainda por outros factores
independentes tanto da nossa vontade como
da vontade do inimigo.

Mas se, com esforgos incessantes, sQ
mos capazes de atirar todas as desvanta -
gens para cima do adversario, ele tambem
pode fazer 0 mesmo. 0 inimigo e mais per
fido e manhoso do que pensamos.

o melhor meio par'aexplorar a fundo
as nossas vantagens e agravar as fraque -
zas do ~limigo e responder a estes imper~
tivos fundamentais: unidade nacional, mo
bilizagao total do pais? resistencia pro
longada, propaganda junto do inimigo e u
ma polltica sxterna eficaz.

Estas sao as tarefas que se impoeD ~
ra conseguirmos j_gualar0 inimigo.

•

~istem: ums em subestimar 0 trabalho de propaganda no
estrangeiro e negligencia-lo; a Dutra em considera-lo
como um "remedio para tudo", quer dizer, apoia:::'-see~
clusivamente nos outros, quando afinal nos devemos con
tar antes de tudo com os nossos prbprios 6sfor~os. -

51

'"~'''



(+) - A organizru;& dirigente de que se folo. aqui e a Partido Coounista.
Indochin~s (0 actual, Partido dos Trobalhodores do VietnaIJ.). Como
este tinho. proc1amodo IlD,IJ. disso1ug& vo1untario., eobora continua~
se nor9Uloente as suas actividades, a autor n~ podia, eo 1947,
nooea-10 c1araoente. (Nota do.T.F.).

,

Estas eventualidades sao muito poss{
veis. A organizagao dirigente (+) deve pre
ve-las para lhes fazer face a tempo. E se 0
inevitavel se pr-oduzi.r, ternde se reagir cum
sangue frio. Seremos invenclveis enquanto
fizermos urnso corpo com 0 pOVOn
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xas severas resultantes dum erro grave do
nosso comando.



Os colonialistas franceses entravam a
acg~o politica da nossa Republica Democra
tica. E preciso destruirmos a sua oposig80
.atr-aves duma acnao militar para podermos
estar a altura de continuar os nossos ob-

Estes sao dois aspectos estreitamen
te ligados um ao out.r o, Como sublinhou },~arx
Itaguerra e a continuagao da politicalt~

1 - ACQXO POLITICA E AC9~0 MILITAR

A nos sa resistencia nacional conti
nua, desde ha mais de dez meses. De dia~
ra dia as hostilidad~s ganham maior ampli
tude e intensidade. E necessario dar uma
resposta a certos problemas militares de
uma actualidade tremenda:

QUE TtM UMA ACTUALIDADE DE FOGO
3 HfFi·1

ALGUNS PROBLEMAS MILITARES
f ±#Hri#'*i'k- ....1I:----eaz' ¥ +<

14.0.capitulo



Alem disso, eles s6 se preocupam com a ac~ao m~

J , /V

OS PARTIDARIOS SO DA AC~AO MILITAR caiem, a ma-
ior parte das vezes, no militarismo e pensam que tudo
deve ser resolvido pela for~a armada; eles naG sabem
mobilizar politicamente e recusam-se a explicar e a
convencer. Acabam mesmo por recorrer as amea~as e a
for~a contra a·popula~~o. Noutros casos, s6 combatem
e n~o d~o importancia ao trabalho pal{tico; naa ten
tam estabelecer rela~oes fraternais entre os quadros
e a trapa; n~o tentam estabelecer uma atmosfera de en
tre-ajuda do exercito com a popula~ao; n~o fazem ne
nhuma propaganda para abater 0 moral do inimigo.

'OS PARTIDARIOS DA POLfTICA PURA descanhem mui -
tissimas vezes a papel da vialencia na hist6ria e naa
veem a necessidade imperiasa, em certas mamentas, de
agir militarmentdtontra a inimigo do interior au a a~
gressor do exterior. Em politica interior eles pro
poem sistematicamente a compromisso e, em pol{tica e~
terna, propoem a capitula~~o e as concessoes a qual~
quer pre~o.

Todo 0 sucesso militar depende, poi~.
duma politica justa e decide, por seu la
do, a realizagao duma polltica justa.

A guerra atinge 0 seu fim com a vit6
ria militar. Entao, ela para e a poli.tica·
retoma 0 seu curso por outros meios menos
violentos. Esta e a relagac entre a ac
gao militar e a acgao politica.

A acgao militar e s6 um meio para r~
alizar a polltica. "A guerra e 0 instru -

mento da politica. Ela e a sua continuag$

Eor outros meios" (Clausewitz).
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Acontece tambem que urngrave erro i8.£
tico pode ter consequencLae desastrosasno
plano estrategico. Com efeito, mesmo com
uma estrategia justa, como se pode obter a
vitoria se a incapacidade de comando leva
o exercito de derrota em derrota? .

No entanto, a acumulagao de erros1a£
ticos pode, mesmo no quadro de uma estra

.tegia justa, provocar uma derrota estrat~
gica.

Os erros tacticos nao podem comprome
ter uma guerra que e conduzida segundo u=
ma estr~tegia justa. Pelo contrario, uma
boa tactica nao servira finalmente parana
da se a estrategia e errada (os conflitos
sovieto-alemao e chino-japones sao teste
munho disso).

Em poucas palavras, a estrategia e a
linha que permite atingir a vitoria em to

.da uma guerra; a tactica e a maneira de
combater em cada batalha. A tactica faz
parte integrante da estrategia.

A estrategia justa e que decide, an
tes de tudO, a vitoria.

2 - A ESTRATEGIA E A TACTICA

litar, sem pensarem em consolidar a frente nacional
unida, nem em ganharem novos aliados no estrangeiro ,
nem em adaptarem a nossa politica interior e externa
a evolu~~o da situa~ao internacional.
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Algumas vezes, por razoes politicas,
vale mais aceitar perdas mais ou menos im
portantes travando 0 combate do que evi=
tar a todo 0 custo a luta para conservar
as nossas forgas intactas,

Estrategicamente falando, n6s esta -
mos actualmente na etapa defensiva. Mas ~
ria um erro recuar sistematicamente recu
sando 0 combate com 0 p-r etexto de respei
tar esta linha estrategica e conservar as
nossas fOTgas. A evacuagao de ThaI Binh ,
em 11 de Abril de 1947, e uma prova da d~
sorientagao do comando regional; ela cau
sou despeit~ nas tropas humilhadas por re
cuarem sem combater, e desemparou a popu-"
lagao que acabou por duvidar e perder mes
mo a confianga no seu exercito.

3 - A DEFENSIVA E A OFENSIVA

Tambem pode acontecer que 0 desgaste
e a desmoralizagao provocados por urnagran
de derrota afectem'perigosamente a linha
estrategica {foi 0 caso para a Alemanhaen
Verdun e Stalinegrado, nas duas guerras
mundiais) .

Ma i s um ponto importante:e 8. estrate
gia que determina a tactica.

Como a nossa estrategia e de prolon~
gar a guerra, n6s devemos, no plano t~cti' .
co? saber recuar quando 0 combate nos .,e .;
desfavoravel, para conservar as nossas far
gas.
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(+) - Mao-Tse-Tung : " A respeito da guerea prolongada"

Por Dutro lado, nos pensamos demasiado em organ~
zar uma defesa estatica como na guerra de posi~ao; por
isso n6s nao estamos habituados a fazer uma defesa mo.
vel nem atacar para defender.

Duma maneira geral, os nossos quadros compreend~
ram is~o. Mas ha ainda pssoas que n~o compreenderam e
t~m, por isso, a tend~ncia a evitar 0 combate e a rec~
ar sistematicamente.

Nao devemos 8sQuecer Que, nesta eta
pa, embora a nossa estrategia seja a defm
siva, a noaaa tactica e sempre a ofensiva
Quer dizer: nos ficamos na defensiva a es
cala nacional, mas tomamos a ofensiva em
.cada combate para esmagar 0 inimigo.A nos
.sa estrategia e de prolongar a guerra,mas
a nossa tactica e langar ataQu8s relampa
gos para obter um resultado rapido em ca
da combate. Por outras palavras, nos con
duzimos uma , "guerra defensiva de longa

.Quragao dentro das nossas linhas" e "ope

E_agoes ofensivas com resultados rapidos fo

ra das nossas linhas (+).
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Outras vezes, e preciso defender a to

do 0 custo um ponto estrategico chave com
um efectivo muito inferior ao do inimigoa
fim de dar tempo a Que 0 grosso das nos
sas tropas chegue para liQuidar completa
mente 0 adv8rsario.



Fazer a guerra e procurar destruir
as for as do inimigo, ao mesmo tempo que
conservamos e aumentamos as nossas for
gas para conseguirmos a vit6ria final.

Para fazer Lst o, e preciso aplicar a
dupla tactica de desgaste e de liquida -
gao. 0 desgaste e para gastar e diminuir
as forgas do inimigo; a liquidagao e pa
ra matar ou capturar 0 adversario.

4 - DESGASTE E LIQUrIDAQ1(0

Quando atacamos Haiphong no dia 21 de Margo ue
1947, obrigamos 0 inimigo, para defender esta· cidade,
a retir2r efectivos das suas guarnir;:oesde Hongay e
de Quang Yen onde ncis'consolidamos assim 0 nosso d~
positivo; a batalha .de Loc Binh, em fins de Margo de
1947, forgou 0 inimigo a retirar tropas de Ah Chau
para proteger a estrada de Langson-Tien Yen e refor
gou a nossa posigao em Lua Nam< Estes sao exemplos
de defesa activa, da defensiva por meio do ataque.

Nos tambem ngo somos capazes de fazer ums div~~
sao~ lanr;:andoas nossas forr;:ascontra um ponto nevr~.
gico do edveraar-i,opara 0 obrig.ar a enviar para al.r~ ...
forr;:os;assi8 ele retira uma parte dos efectivos laD
gados contra n6s em outros lugares, 0 que faz refor~
ga= imediatamente a nossa defesa nesses lugares.

Assim, nos somos levados muitas vezes;a estabe
lecer linhas fixas, a abrir trincheiras, a levantar
berr-Lcedase a agarrarmo-no s a isso no plano t'actico,
o que 8 um disparate. Tambem nao somos'capazes de
combinar a acr;:aode guerrilha com as manobras das tI'£.
pas para atacar 0 inimigo, cerca-lo9 cortar as suas
linhas de abastecimento: apanh~-lo dos lados ou por
tras e obriga ..lo assim a recuar.



Quanto a guerrilha ela tanto e uma
forma de combate de desgaste como 0 e de
liquidagao (+).

Ate agora, nos fizemos muitas vezes
combates de desgaste que foram mais mor -
.tats para 0 lnimigo do ~ue para nos.Daqui
em diante nos devemos travar mais comba~e
de liquidagao que combates de desgaste. 0
que e a guerra de movimento sen~o 0 esma
gamento do inimigo?

Mas sera preciso esperar ate esta ul
tima fase para esmagar 0 inimigo? Claro

N·quenao,

Desde as duas primeiras fases (fase
da defensiva e fase do equilibrio das for
gas) nos devemos logo fazer combates 10=
cais de 1iquidagao para infligir ao inimi
go as mais pesadas perdas posslveis e re=.~~ .cuperar as suas armas e mUlllgoespara eq~
par·as·nossas proprias tropas. Este e 0
meio mais eficaz de avanc ar para a contra
-ofensiva geralepara 0 esmagamento do ini
migo.

59
No momento, 0 inimigo e superior a

nos; pcr isso desgastamo-1o prolongando a
guerra. Fazendo assim, nos chegaremos um
dia a cumprir 0 nosso plano estrategico ~
contra-ofensiva geral para liquidar 0 ad
versario e obter a vitoria final 0

(+) - A caracter1stica da guerra de movimento e a liquid~!!C. A da gue_!:
ra de posig~ e 0 desgaste. A da guerrilha e a liqui~§O e 0 dejt
gaste. (Nota da T.P.)



Na nossa opini~o, para atacar urna cidade ou urn
posto inirnigo, e preciso:

A maior parte das vezes, as -.nossas
forgas espalham os seus efectivos para
tactearem simultaneamente toda uma serie
de postos inimigos e elas chamam a isso
"passar ao at.aque". Chegam a uma posigao i
nimiga sem terem informagoes e sem terem
plano de ataquE e gritam logo "ao assal
to! 11; isto a duzentos metros do post o; as
sim elas dao tempo ao inimigo para se pre
pararem a recebe-las. E tem a coragem de
chamar.a isso "um ataque"! Nao!

o ataque e a unica maneira eficaz de
esmagar '0 .inirni.go, Um combate sem ataque
nao e um combate. No entanto, a maior paE
te das nossas tropas regulares, dos nos -
sos desiacan entos de "pa.rtLsans" nao sabem
ainda muito bem como devem fazer.

5 - COMO ATACAR?

As nossas tropas regulares recorrem
muitas vezes a guerra de manobra para in
fligir perdas parciais ao inimigo. PeLo
seu lado, os "partisans" e guerrilheiros
devem langar ataques-surpresa e montar em
boscadas para esmagar 0 inimigo numa a~
fulminante, ao mesmo tempo que 0 cansam.
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d) l'~L!2§~_c;lirecc:Ero do goloe principaJ~.
Concentrar af as tropas para arrancar a vitQ
ria, num ataque de surpresaj bater 0 inimigo
nas posig~es-chave para paralizar totalmente
o seu dispositivo de defesa. Podemos ainda
dividir os nossos efectivos para fazer uma
manobra de divers~o"

c) No atague: agir prontamente. com dinamismo.a
daptar-se rapidamente as situagoes novas.
Quando e dada a ordem de ataque, deve-se pa~
Sar a BCgaO com coragem, aUdacia e uma rapi
caz extrema; dispersar-se para avangar, rea
grupar-se para atacar, cercar 0 inimigo, co~
torna-lo e tomar as suas posig~es de assalt~

b) Fazer a concentraggo de forgas, obter a sup~
rioridade numerica para liquidar 0_ in~m~go
num s6 combate. A concentracao dos efectivos
e uma lei essencial do atague.(Empregar tro
pas regulares numericamente superiores aD i
nimigo, atacar de surpresa 0 objectivo dese
jado, nunca por metade ou mais dos efectivos
para organizar a defesa ou reter 0 inimigo Em

pontos secundarios. Na defensiva, evidente -
mente, as tropas regulares devem constituir
uma forga de reserva que passa a acgao no m£
mento oportuno. Pelo contrario, no momento do
ataque, as tropas regulares, transformadas em
elemento de choque, nao devem ser utilizadas
como reserva. So assim e que se pode liquid~
rapidamente 0 inimigo.

a) Informarmo-nos cuidadosamente sobre 0 posta:
numero de soldados, 0 seu armamento, 0 mo
ral da guarnigao, os habitos do coman dante ,
etc••• para estabBlecer um plano minucioso e
fazermos secretamente preparativos cuidadoSE
(5em,no entanto, nos entregarmos a um traba
Iho formal cuja lentid~o e inercia deixem e~
capar a ocasiao).

....



Em resumo, atacar e toda uma arte.Mas
Para 0 conseguir, e preciso conhecermo-nos
bem a nos proprios e conhecermos 0 adversa
rio ; e preciso ter em conta os acasos que
se pode~.produzir no tempo e no lugar; e
preciso concentrar com rapidez as forgassu
ficientes e conduzir a operagao·com 0 maxI
mo de dinamismo, de rapidez e de maleabilI
dade. -

g).Explorar a fundo cada um dos nossos sucessos
para levantar 0 prestigio das nossas tropa~,r.§.
for~ar 0 moral do nosso exercito e da popula -
~a'o;tirar as informa~~es necessarias com vi~
tas a outros ataques.

f) Quando conquistamos uma posi~ao, devemos mant~
I-1a se posslvel para conservar as for~as pa~

novos 'combateso Devamos evitar entricheirarmo
-nos no luger porque 0 inimigo fara urnaconcel!..
tra~a& 'de for~aB'mais poderosas para contra-a-.
tacar, .tomar 0 terreno e- Li.qud.dar+aa nossa~ t:i;Q,
pas. Mas, antes da retirada~ devemos explorar
ao m~ximo 0 sucesso para limper inteiramente ~
campo de batalha e liquidar totalmente as'ftlr-
.~as inimigas ..

e) Lan~ar um ataque fulminante, de surpresa, que
apanhe 0 inimigo desprevenido; aproveitar os
momentos em que ele relaxa a sua defesa: nas
horas das refei~C(es e da sesta,'quando chove ,
au de noi+e, para desencadear uma ac~a'o de'ci
siva.
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c) Levar a povo a guerrilha para obrigar 0 in~
migo a espalhar as suas for~as, para 0 esgo

b) Visar as pontos descobertos mais vulner~
veis do inimiqo para as atacar, de maneira a
impedi-lo de organizar a defesa. Atac~-lo no
momenta em que ele menos a espera; apanha -
-10 numa emboscada quando ele se . deslo~a;
surpreend~-lo quando ele chega ao fim de u
rnamarcha esgotante.

.-
a) Enganar a inimigo par todos as meios! desta

maneira podemos sempre conservar a iniciat~
va, embora sendo nds mais fracas. Mesmo ten
do efectivos e armamento inferiores, nos p£
demos atra{r a adversario a uma armadilha p'a
ra a liquidar; nos podemos fazer uma diver~
sao a esquerda para bater de surpresa a di
reita a adversario que, apanhado de surpre
sa, e incapaz de evitar as nossos golpes.

Ha varias maneiras de conseguir a iniciativa:

Mas, mesmo na defensiva, devemos to
mar a iniciativa dos combates. A iniciati-

va e 0 principio fundamental da tactica

em geral, e partic1.l.larmenteda guerrilhae

da guerra de movimento.

Actualmente ·0 inimigo e mais forte
do Que nos e, duma maneira geral,e ale Q~
toma a iniciativa das operagoes, enQuanto
Que nos estamos reduzidos a defesao

I

6 COMO E QUE SE _TOMA A. INI-CIATIVA <;>
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f) Centralizar a direc~~o das opera~oes nas m~os
do comando superior, deiKando aDs comandos re
gionais a liberdade e a responsabilidade de se
adaptarem as flutuacoes da situac~o na frente
de combate; eles devem ter a iniciativa das 0-

pera~oes para n~o deixarem escapar as ocasioes
favor~veis e ficarem condenados a passividade.
(Muitas vezes, em condi~oes muito fa~oraveis,
os comandos regionais recusam-se a passar ao
ataque e ficam de bra~os cruzados s6 porque ~
receberam ordem para a ataque. Isto e um erro
muito perigoso!).

e) Estar bem informado sobr~ 0 inimigo para ~
centrar rapidamente as nossas forcas regulares
e fazer cheaar depressa as nossas reservas aos
pontos desejados para podermos agir·a tempo.
:(Presentemente, os nossos servi~os de informa
~~o sao fracos; tambem as nossas desloca~oes e
as nossas manobras de reagrupamento fazem-se
com demasiada lentid~o; muitas vezes acontece
que n~o pademos au n~o sabemos fazer entrar em
ac~ao as nossas for~as de reserva).

d) Utilizar uma mobilidade prodigiosa·, par,anos C£
locarmos muito rapidamente na rectaguarda do·~
.nimigQ, ataca-Io nos pontos nevr-a.Lq.Lcos a firn
de tentar fazer uma manobra de divers~o e tro-.
car-Ihe os pIanos. E melhor atacar a inimigo
pelos lados au pdr tras do que atac~-lo pela
frente.

Organizar a popula~~o a uma grande escala para
fazer um muro de sil~ncio em volta do inimigo,
.cortando-Ihe as informagoes, e esconder as no~
sas tropas. Assim, a adversario pode ser facil
mente surpreendido porque ig~ora tudo sobre as
nossas actividades.
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tar e permitir as nossas unidades regulaTes a
atacarem-no de repente e esmaga-lo bocado a
bocado.



Se ele se reagrupa, nos dispersamo-nos e atra!mo-lo emPI:Q.
fundidade, etc. (Nota do. T.F.)

Poderin tambemacresc enbarwses

(+) - Para manter a inicintiva das oper~e'e8 face a um adversano ss
perior, as for~as de guerrilha devemaplicar as 4 regras do
camarada Mae>-Tse-Tung:

Por outro lado, dar prova de inieia
tiva, nao perder as boas oeasioes, utilI
zar ao maximo a guerrilha e a guerra de
movimento, bater 0 inimigo nos seus pon
tos vulneraveis, ataea-lo no momento em
que ele menos 0" espera, atral.-lo habLl,
mente as nossas 'armadi.Lhae (+).

Em resumo, por um lado, nunea deve
mos entrar em eombate em eondigoes desf~
":oraveis, nunea ataear sem uma preparagao
madura, nao aeeitar 0 eombate debaixo da

> pres.sao do inimigo, quando as condi~oes
nao se prestarem.
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Estes sao os principios gerais que permitem a~

segurar-nos a iniciativa das opera~~es.

1 - Se 0 inimigo nvan~o., nos recuamos;.
2 - ele acampa, nos fatigamo-lo;
3 - ele esta esgotado, nos abacamo-Lo;
4 - ele foge, nos perseguimo-lo.



Reipessoas que dizem que 0 noseo ter
ritorio e muito pequeno para podermos es-

Destas tr@s condigoes, as duas primeiras sao as
mais importantes, sem duvida. Com tropas eorajosas e
largas massas eonseientes, numa regi~o sem montanhas.
nem florestas, nos teremos florestas e montanhas de
homens para nos protegerem.

e) Urnterreno de aeeseo difieil, favoravel a
defesa.

a) Uma populaga'odin~miea, enquadrada pOorlar
gas organiza~oes e pronta a dar urna~oip t.,!l::
tal ao nosso exereito;

b) Urncorpo de tropas regulares pronto a ~odE
as sacriflcios para impedir a avan~o do i
nimigo, conservar a base, defender os or
gffosde diree~oo e a popula~ao;

As condi~~es que permitem 0 estabelecimento de
uma base s~o as seguintes:

Uma base e uma regiao duma seguran~a
relativa que nos permite instrulr as tro
pas regulares, formar quadros,fabricar ar
mamentos e munigoes, curar os feridos~et~.

-- - ITa -'variasespeci es de bases: as regi
oes montanhosas cobertas de florestas, as
do delta e as das regioes pantanosas.
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Quando resolvemos estabelecer uma ba
se numa regiao, devemos convocar uma con=
ferencia dos Quadros responsaveis das or-

t:
E preciso preyer 0 dia da partida no

proprio momento em que instalamos a base;ro
planearmos a'sua defesa, devemos prever~
go a evacuagao. Nao confundamos no entan=
tro,.base de resistencia com acampamentos.
Essas "bases de um dia" de que muitas ve
zes falam os camaradas de Quang Tri sao
apenas acampamentos provis6rios, nada maia
que isso.

Nenhuma base de resistencia pode fi
car totalmente ao abrigo de qualquer ata
que! Portanto, nao e recomendavel langar
mo-nos na construgao de obras pretensiosoo
e de empecilhos, dificeis de evacuar em
caso de necessidade. Alias, nao temos pos
sibilidades de fazer essas obras. -

uutras pessoas pensam que uma base
deve ser uma regi~o absolutamente segura
onde podemos construir coisas grandes e s6
lidas. Tambem se enganam. Isso e sObrees=
timar as nossas proprias forgas.

I
. E certo que 0 nosso territorio e pe-

.queno, mas nao e tao pequeno ao ponto de
~ornar imposslvel 0 estabelecimento de ba
ses. Alem disso, 0 adversario com os pou=
cos efectivos que tem e trazidos de longe
nao pode vencer e liquidar totalmente 0
nosso exercito, nem ocupar 0 nosso pais 00
tal maneira que nao fique para nos nenhum
bocado de terreno.
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ta~elecer nele bases de resistencia. Isto
e um erro grave resultante da sobreestima
gao do inimigo! -

'\



,..,
sao

exer
Todos estes problemas militares

os prob~emas que a guerra nos·poe. v

*********************

4 - No plano da seguran~a: liquidar os traidQ
res; limitar e controlar as desloca~oes,con
trolar e nao deixar sair as notlcias e in
format;:oes.

3 - No plano social: estabelecer um plano de a~
mento da produgao; organizar 0 reabasteci -
mento; melhorar 0 nlvel de vida da popu"
lagao.

2 - No plano militar: multiplicar os grupos de
"partisans" e armar toda a populagao; dar
uma formag~o militar a todos os rapazes' e•raparigas; instalar as tropas regulares e
juntar 0 armamento necessario para travar o.
inimigo no seu avango e liquida-Io quando
ele avangar profundamente na regiao; cam~
flar os objectivos para 0 caso dos'ataques
da aviagao.

1 - No que diz respeito ao trabalho junto das
massas: desenvolver e consolidar as organi
zagoes populares prevendo ao mesmo tempo a
formagao de grupos clandestinos; formar qs
quadros regionais para 0 enquadramento e a
direcg~o.

Devemos fixar a nossa at8ng~0 sobre os seguin
tes pontos, vistos em conjunto:

ganizagoes militares? administrativas e
popu.Lares, para discutir a sua instalagao
e a sua defesa.
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cito e 0 povo, os quadros de todos os es
caloes, em primeiro lugar Os chefes de u
nidade, devem compreender toda a importan
cia destes problemas para fazerem desapa=
recer as nossas insuficiencias 0 mais de
pressa posslvel e para corrigirem os er
ros que prejudicam 0 nosso combate.

Para ganhar a guerra, sao precisos
grandes esforgos, sobretudo na correcgao
dos defeitos e dos erros de comando, como
o frizamos atras.





Como, nesta guerra, 0 povo e 0 seu ~
xercito lutam lado a lado, 0 combate e vi
vo e toma mil e urnaspectos diferentes,~
forme 0 terreno e as possibilidades de c~
da regiao (guerrilha e guerra de movimen
to). Por outro Lado , nos somos capazes de
prolongar 0 combate ate a vitoria final,
apesar da furia do inimigo dotado de um e
quipamento relativamente moderno.

o exercito'defende 0 povo qye The deu
origem e e 0 povo que 0 apoia. E isso que
explica a grande forga moral dos nossos
c ombat en t e s ,

A nossa guerra e uma-guerra popular,
como 0 di.ssemos atras. Por Lsso, ela deve
ser feita pelo povo. Quer dizer: 0 exerci
to regular nao deve ser 0 Unico a comba =
ter; todos os patriotas, homens ou mulhe
res, militares ou nao, devem pegar em ar
mas.

(MILICIAS DE AUTO-DEFESA E GUERRILHEIROS)

DESENCADEAR 0 MOVIMENTO DOS lipARTISANS II

15.Q.capitulo



Os mais ardentes dentre eles daixaram a 'frente
da produ~ao para formarem, sozinhos ou com a ajuda das
tropas regulares, grupos regionais de guerrilheiros ..

A arrogancia dum inimigo nojento encheu-os de
raiva. Por isso, eles entraram na luta com facas,paal
lan~as, arcos, espingardas, granadas, minas, ate mes
mo com simples paus afiados de bambu, com pedras ou
tijolos. Eles ajudam as tropas regulares ou forma~lJes
de 'guerrilheiros a fazer a guerra. Eles formam as mi
licias populares de auto-defesa.

o inimigo massacra e viola com selvajaria, apo
dera-se das terras, rouba os bens e destroi as colhei
tas. Por toda a parte, os homens saudaveis e corajo -
sos pegam em armas para defenderem a popula~ao e para
lhe permitirem continuar 0 trabalho de produ~ao. Eles
ajudam a popuLacfio a criar o.vaz.i.odiante do arurru.qoj
ajudam a recolher informa~~es, a liquidar os traido -
res e a fazer sabotagens, quando e possivel. Mas, me~
mo assim, eles nao abandonam _0 trabalho da produ~ao.I
les amam a sua aldeia natal, a sua patriae Estao pro
fundamente ligados aDs seus lares, as suas aldeias ,
aDs seus campos de arroz, aDs tumulos dos seus ante
passados.

Desencadear 0 movimento dos "parti -
aana"...e 0 melhor meio para Levar'toda apo
pulagao ao combate, para organizar e ins=
truir um poderoso exercito de reserva. Tu
do isto vai reforgar as nossas tropas re=
gulares para fazerem uma guerra prolonga
da.

Armar 0 povo e desencadear 0 movimen
to dos "partisans".

o que e que se deve fazer para condu
zir uma guerra do povo?
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(+) - Actualmente, as nossas fOI'lllSA;e-esarmadas sa'o s6 de dois tipos:as tr.£
pas regulares e os "partisans"; os partisans por sua vez compreendem os
guerrilheiros e as mil{cias de auto-defesa.

Mas, no futuro, logo que 0 nosso armamento e 0 nosso enquadramento
se reforgarem, nos teremos tr3s tipos de formag~es nitidamente diferentes:
as tropas regulares, os destacamentos de guerrilheiros regionais e as Il!i
LfcLas populares.

Os " partisans" combatemao mesmotempo que continuam a ter as suas
ocupacSes habituais; os destacamentos de guerrilheiros regiona1s largam a
produgffo, estendem a sua acggo a toda uma regiue e procuram 0 inimigo pa
ra.o liquidarem.

Os partisans, os guerrilheiros e 0 con
junto da populagao constitueo a forga de r~
serva do exercito regular. Os destacamentos
de guerrilheiros de varias aldeias, ou deva

Neste momento, as millcias de auto-de
fesa, os destacamentos de guerilheiros e as
tropas regulares sao as tres formagoes do
povo em armas (+).

Estes destacamentos de guerrilheiros operam nan
aec+or determinado Q Eles defendem uma regiao ou um dis •.
trito contra as operagoes de limpeza do inimigop ajudam
a popula~ao a trabalhar ~os campos, a defender os 88US

bens dos roubos, a fazer a propaganda armada, a liquidar
os traidores e os piratas~ a fazer emboscadas e a atacar
de'surpresa os postos isolados. Eles colaboram em todas
as circunstancias com as tropas regulares, para fustigar
o advers,hio e 0 liquidar em parte ou totalmente. 0 seu
armamento deve ser melhor que 0 das mil{cias de auto-de
fesa; devem ter espingardas, armas automaticas, minas,
granadas, bazucas, etc.
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Mas nos podemos dizer que ja temos um
movimento de "partisans"? Claro que sim,mas
esse movimento nao se estendeu ainda a todo
o pais e ainda nao tem a mesma intensidade,
em toda a parte.

Ele esta bastante desenvolvido e prome
te ganhar ainda terreno em certas regioes
como0 Sul do Vietnam e conoa parte Centro do
Vietnam e, recentemente, 0 Thua Thien, 0
QU~I?-g_,Jri,os arredares d.eHanoi, Haiphong.,.
Nam Dinh, etc ••.

"Quem ganha a guerra e aquele que tern
mais fontes de reserva, mais fontes de for
ga e de resistencia no seio da massa do po
vo"; - Lenine (Discurso pronunciado no Oita
vo Congresso dos Soviets da Russia). -

A f'orca dos "partisans" cria 0 poderio
do exercito regular. Com boas formag~es de
guerrilheiros e boas unidades regulares, a
nossa vit6ria sera certa.

Na nossa r-esi.stenct.aprolongada, a trans
formagao do simples homem do povo em sOlda=
do do exercito regular e todo um p~ocesso
constante. Basta observar esse processo pa
ra se ver logo que 0 povo e um reservat6rio
de homens para 0 exercito e para se ver que
Os destacamentos de guerrilha e auto-defesa
sao a massa donde saiem as tropas regularea

Unidades de guerrilheiros muito comba
tivos que se agrupam para 0 combate, podem
transformar-se em tropas regulares.
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ribs cantffes, que se juntam para uma acgao
comb'i.nada.,'podem constituir uma brigada re
gional de guerrilheiros.

Lenine dizia:



N~o ha numero suficiente de instrutores e de qua -
dros dirigentes. 0 trabalho pol{tico e t~o fraco que,

o armamento e ainda insuficiente, sobretudo as mu
nig~es, as granadas, as minas que sao tao necessa~ias as
"partisans".

No geral, 0 que faita e a unidade de aC9~0. Temos
tendencia ao formalismo; temos faita de realismo.

No entanto, nos notamos muit~s insufi
ciencias e muitos erros no actual movimento
do.s"partisans".

Merecem ser citados, como exemplo para
~ a nagao, os combates que eles travaram na

estrada n~ 5, a volta da capital, na estra
da de Saigao-a-Mytho, em Ban Long (Quang
Tri), no ~rinc{pio deste ano, em Dinh Bang
(Bac Ninh) e Cu Da (Ra Dong) no mes passado,
Nunca sera demasiado elogiar os "par-tLnans''
os guerrilheiros de muitos lugares pelo seu
esforgo para a constituigao de aldeias for-
-tificadas e para 0 estabelecimento de redes
subterraneas defensivas. Em outros lugares,
eles formaram grupos especializados nos co~
bates com minas contra os tanques e os com
bOios fluviais.
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No conjilllto,os nossos guerrilheiros e

os nossos "partisans" armam-se e treinam-se
a um ritmo satisfatorio. Eles mostraram di
namismo, e iniciativa.

..,,..

+ + + + + + + + +



Esperemos que as tropas regulares, as
formagoes de guerrilheiros e as milicias oro

Esperemos que eles espalhem as experi
encias .de combate das m.iLf.cLas, para que os
partisans e os guerrilheiros da zona ocupa
da ataquem sem descanso a rectaguarda do i
nimigo.

arrancadas ao inimigo.

nodernasmas rudimentares por outras mais

Esperemos que eles armem os "partisans"
e lhes ensinem como substituir as suas ar-

Esperemos que os responsaveis das for
magoes de partisans e guerrilheiros f'acamos
esforgos necessarios para impulsionar por
toda a parte 0 movimento e langar naS comu
nas, nos cantoes, nos distritosj nas prov~
cias e ate nas regioes ocupadas uma campa -

nha de emulagao para a organizagao das mill

cias e para a ediflcagao das aldeias forti

ficadas.

Muitos r~gimentos de guerrilheiros so fazem comba
tes de posi~ao e nao sabem utilizar todos os truques da
tactica de guerrilha.

No combate, a coordena~~o com 0 exercito n~o e"tio
estreita como 0 que se deseja. Os "partisans" das comunas
tem tend~ncia a abandonarem a produ~~o.

em certos lugares, os partisans e os guerrilhei~os s~o
mal vistos pela popula~~o. Ainda n~o pudemos acabar com
todos os mal-entendidos e as rivalidades mesquinhas com
as tropas regulares.
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o sucesso ou a derrota da nossa resis
tencia prolongada esta nas maos do povo.Mas
e claro que, no plano militar, sao as f orcas
regulares, os guerrilheiros e os"partisans"
que acarretam com 0 maior peso de responsa
bilidade.
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cur-ernliquidar as rivalidades eatiipLdas a
todo 0 custo. Partisans, guerrilheiros e ~l
dados das forgas regulares sao todos filhos
do povo. 0 exercito deve fazer a instrugao
das milicias em todos os sitios onde acam -
par; e as milicias devem acolher bem 0 exer
cito e apoia-lo logo que ele chegue a uma
regiao. Quando se trata de uma acgao combi
nada, as forgas regulares devem avisar os
partisans antes de se retirarem. Os guerri
lheiros devem dar informagoes as unidades~
tabelecidas na sua regHio sobre todas as aias
actividades e pedir a co.Labor-aoffc,dessas uni
dades se for preciso. Se ~ao recuperadas ar
mas, numa acgao combinada, devem repartir =
-se es~as armas de uma maneira racional e e
quilibrada.



Eles dizem que somos um povo pequeno,
~obre, mal armado, vivendo num territ6rio
pequeno e que caminhamos para uma derrota.

o que e que dizem OS DERROTISTAS E OS
PESSIlYIISTAS?

1 0 derrotismo e 0 pessimismo

2 - A subestimagao do inimigo

3 - A tendencia ao compromisso a meio
do caminho

4 - A procura duma terceira potencia
como medianeira.

,..,
sao:Essas'tendencias erradas

Nos capitulos anteriores fizemos uma
critica rapida a um ou outro erro relativo
a resistencia. Chegou 0 momento de critiar
quatro grandes tendencias que e preciso li
quidar para realizarmos a unidade de pensa
mento e de acgao entre os quadros e entre
a p opu.Lacfio , durante a .resistencia.

LIQUIDAR AS TENDtNCIAS ERRADAS

16.0.capitulo



o nosso territorio e pequeno, as nossas riquezas
limitadas 8 a nossa popula~ao pouco numerosa; mas, por
Dutro lado, como mostramos no capitulo 11 (As nossas di
ficuldades e as dificuldades da Fran~a), 0 nosso inimigo
vem dum pais longlnquo, ele tem de transportar as suas
tropas a grandes distancias e dispersar as sUas for~as ~
ra fazer face a muitas aC~~8s; ele saiu da ultima grande
guerra esgotado economica e financeiramente; no plano iQ
terior, ele esta enfraquecido pelos conflitos entre os

I ,

E verdade que temos falta de armas, mas ja conse-
guimos fabrica-las para responder as necessidades da re
sistencia. E indiscutlvel que conseguiremos produzir ar
mas mais aperfei~oadas, a medida que a guerra ~ontinuar.
E se soubermos aproveitar todos os recursos da guerrilha
e da guerra de movimento, nos conseguiremos recuperar m~
terial moderno do Corpo Expedicionario com 0 nosso arma
mento pouco ~erfeito. Assim poderemos vencer um adversa
rio melhor armado do que nos.

Tais propositos provam que os pessimis
tas, vendidos, derrotistas e poltroes sobre
estimam 0 inimigo de uma maneira tao exage=
rada como eles sUbstimam 0 nosso povoo

Dizem que, para acabar com isto, era melhor
aceitar a tutela da Franga e aceitar 0 regi
me de "autonomia". Eles perguntam: Para qu~
criar novas dificuldades levantando-nos con
tra uma potericia que dispO'ede enormes for=
gas.da .t_er:ra.,de mar e do a.r, de tanques e
de uma'-a:rtllhariatemlvel? El.es chagam a di
zer que 0 nosso povo e pouco instruido e 0
nosso pais tao fraco que nao seria capaz de
ser independente. 0 fantoche Tran Van Ty da
clique Le Van Roach teve 0 descaramento de
pronunciar esta frase infame que merece ser
eternamente coberta de vergonha pelo nosso
povo: "Mesmo que a Pranca nos desse a inde
pendencia n6s r-ccueavamo-La",
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(+) - 0 aut or :faz aqui um jogo de palavras a proposito de autonomia e'
suicidio que s3'o emvietnamita palavras :formadas com 0 mesmo
pre:fixo tu-tri, autonomia; tu-sat, suicidio. (Nota da T.F.)

Durante estes ultimos tempos, formou -
-se uma di ta "Frente Nacionalista Unificada"
(debaixo da direcgro de Nguyen HaI Than,Ngu
yen Tuong Tam, Tran Trong Kim, 'Nguyen Van
Sam). Sob a capa de " indep endencia e unida
de no seio da unHl:o f'r'ancesav , estas pesso='
as preparam, na realidade, a assinatura dum
acordo com as velhas raposas imperialistas
francesas e americanas para sabotar a nossa
resistencia e dividir as nossas fileiras.As
teorias derrotistas desses traidores sao mui
to mais Perigosas que a "teoria de lamber as
botas '' de Timong Dinh e 0 "autonomismo"ou 0
"suicidismo" (+) de Le Vall Hoach.

Pelo nosso lado, pando de lade a questgo das ar
mas, 0 nosso povo aumentou a consciencia pol{tica e 0

seu nivel de organizag~o. A nossa frente nacional unida
consolidou-se e'alargou-se. A situagau internacional ja
nao e a mesma que era depois da guerra de 1914-1918. A
subida impetuosa do movimento para a independencia e a ~
mocracia forma uma rectaguarda que sustenta a nossa luta
Nos temos todas as condigoes para fazer a guerra,uma'gu~
ra prolongada. E conduzir uma guerra prolongada, e para
no'sa vitoriae A tendencia ao ,derrotismo e ao pessimismo
n~o pode manter-se.

~iferentes grupos polIticos, entre as capitalist as e as

trabalhadores.
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Ao mesmo tempo que fazemos a guerra, nos refor~a-

E isto porque, no princ{pio, 0 inimigo e superior
a nos; est~ no m~ximo das suas for~as. Ele concentra .os
seus meios para nos esmagar e somos nOs que devemos evi
tar esses.combates desiguais e conservar 0 nosso poten
cial para poder lutar durante muito tempo.

5e nos tivessemos seguido a sua maneira de ver, t~
r{amos queimado as nossas for~as em algumas batalhas mu~
to duras e ter{amos gasto 0 nosso potencial, logo nos
primeiros dias. Ficariamos assim completamente esgotados
e sem for~as para continuar 0 combate!

, TIizemelas que a Franga, nao pode ain-
a enviar para C8. todos oe reforgos necess§.
ri os porque ela e obrigada a enviar uma par.
~e dos,seus efectivos contra as sUas colanI
as de Africa; por isso, devemos aproveitara
ocasiao para langar todas as nossas forgas
em algumas batalhas decisivas, em vez depro
curar prolongar a luta. Segundo eles, uma
uerra prolongada so vai arruinar 0 nosso

povo e esgotar as nossas forgas.

Esta e a tese do aventureirismo e do
suacid.i.odaqueles que prop oem uma "guerr-ara
pida para um resuLtado rapidoll• Nada e mais
arriscado do que isso.

Em ultima analise aqueles que subesti
mam 0 inimigo sao os que tem medo dele; sao

que tem medo das dificuldades e da guer
a de longa duragao.

Ao-derrotismo e ao pessimismo opoe- se
TENTIBNCIAA SUBESTIMAR 0 INIMIGO. Ha pes

soas que sobreestimam as nossas forgas e
ubestimam 0 adversario.



Eles inquientam-se face aos sucessos
passageiros do inimigo, e pensam que a gueK

As pessoas que defendem esta tendencia
acham que uma guerra prolongada nos leva a
derrota e que 0 melhor e chegarmos a um en
tendimento com a Franga para poupar sacrifi
cios ao povo e reorganizar as nossas forgas
o mais depressa poesIve.l., evitando essim pe_!:
das inuteis.

A terceira tendencia a liquidar e c. TEN
TI~NCIAAO COMPROMISSO a meio do caminho. -

Felizmente que esta tendencia"de obter
um "resultado rapido por meio duma accfiora
pida" nao esta mu i.to espalhada e nao teve
graves consequencias. As proprias pessoas
que, quando se desencadeou a resistencia n~
cional, estavam prontas a resolver tudo du
ma so vez, compreenderam rapidamente 0 seu
erro e abandonaram esta atitude de uou vai
ou racha".

As pessoas que subestimam 0 adversario
querem queimar todas as forgas da resisten
cia num ataque de raiva, dizendo que e para
evitar ao P9vO os sofrimentos de uma guerra
prolongada. Mas que desgraga querem evitar
ao povo, se, afinal, tentam levar 0 nosso e
xercito a destruigao.e mergulhar a patria
na escravidao?

mo-nos; nos enfraquecemos e desencorajamos a advers&rioe
esperamos a ocasiao favoravel para passar ao contra-ata
que e liquida-lo. 0 prolongamento das hostilidades, em
vez de gastar as nossas for~as vai aument~-las e vai en
fraquecer a inimigo, cada vez mais.
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Reipessoas que" r-oi das po:rurnmedo do
entio~ se inquientam so eom a ideia duma re
sistencia prolongada. Elas imaginaram uma

Nos dcvemos combatcr aD mesmo tempo que mobiliza
mos moralmente 0 povo para que 81e se bata valentemente
e participe na resistencia, ate ao fim. 5e alguns comb~
tas desgastam as nossas fDr~as, Qutros, pelo contrario,
aumentam~nas. E preciso portanto sabermos combater de
maneira a fazGr crescer 0 nosso potencial. 5e aceitar -
mos urncomprDmisso, se capitularmos, as for~as france -
sas v~o desarmar-nos. Nessa altura, com 0 que e que fi
camas para falarmos de perda ou de vitoria?

dades?

Quem diz transigir, diz capitular. N6s carregamos
as nossas 8spingardas, abrimos fogo. Os nOSSDS cDmpatr~
otas nao deixarao ~s armas, enquanto nao cumprirem a
sua missaol

o fim da nossa resistencia G a indepenJencia e a
unidade. 5e a Fr2n~a rcconhece urnViet Nam independente
c unificado nQ sGio da Uniao Fr~ncesa, vai ser-nos pos
sivel comG~ar as conversa~oes para a paz. Mas enquanto
81a nao renunciur aDs seus fins agressivos JU se limi -
t:lra dar-nos uma ind8pendencia a urn;]unidade ilusd'ria~
n6s n~o vamos depor as armas. Vam~s bat8r-nDs ata 30 ~~

timo homem, ate ao ultimo falego, sem transigir a meio
do caminho.

P4
ra esta perdida porq~e nos eedemos terreno~
Bles nao veem eomo e eomplieada esta guerr~
os auoe ssos do inimigo VaG Leva-To a sua per
da, a-snossas derrotas preparam a nossa vi=
tc5ria de amanha ,

P~dem~s n6s imaginar uma resistencia sem dificul-



Eles nao olham para a frente, s6 olham
para tras. No caminho da resistencia,eles vi
ram as costas ao nosso fim ou entao marcham
recuando. Ate'faz penal

Na realidade, 0 que eles tem e medo du
ma guerra de longa duragao. Eles nao acredi
tam que esta guerra nos pode levar a vit6ria
e acabam por desejar uma mudanga ministerial
como uma oferta sagrada que eles levariam ao
altar dos colonialistas franceses implorando
o armisticio.

58 a nossa resistencia enfraquece, uma mudan~a de
governo s6 servir~ para mostrar um recuo e um espirito
de concess~o que levarao a Fran~a a ser mais exigente e
mais intransigente. Desta maneira nOs s6 espalhariamos a
duvida e a confusao na popula~ao.

Estas pessoas pensam que uma mudan~a .mioisterial
seria suficiente para pnrar imediatamente com a guerra.
Que ingenu1dade! 0 que decide do cessar-fogo e uma mudan
~a do equilibrio de for~as e nao algumas medidas de or
dam administrativa.

Porque e que estes defensores da mudan~a de gover
no nao propoem que os reaccionarias, os incapazes, os h~
sitantes sejam substituidos a todos os escaloes do apar~
lho administrativo para refor~ar a resist~ncia?
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maneira simplista de acabar rapidamente com
a guerra: propoem formar um novo governo com
menos elementos "vermelhos". Segundo eles,is
so favoreCeria a abertura das negociagoesoom
a Franga e as nossas relagoes ' diplooaticas
com os outros pa{ses.



Qual e a terceira potencia a quem eles
querem implorar a media9aO? Uma potencia im
perialista? Que perigo! Procurar a media9a0
dum tal pals e querer faze-lo ter 0 papel
do juiz de IS'Fontaine na f'abuLa llAOst.rae
os Argumentistas". Ou~ se se prefere9 0 pa
pel de pescador na hist6ria da cegonha que
deixou prender 0 bico entre as conchas da

Iostra per-L'if'e.r-a ,

;., N', 1"A quarta tendencia que se opoe a po l-
tica de resistencia prolongada e a PRuCURA
Dill~MEDIANEIFO numa terceira potencLa, Os
seus dcfensores nao ternconfi.anca nas capaci
dades do povoo Eles nao acreditam na vit6 =
ria final.

c N~o devemos esquecer que e esta a di -
rec9ao que vai decidir da vit6ria da revolu
9f{0 Vietnamita no seu conjunto 9 • da mesma ma
neira que ela decide da actual resistencia~

Qualqutr que ele seja~ 0 nosso governo
deve ser se~re 0 s{mbolo da unidade nacio
na1:s- da uniao de todas as camadas sociais ,
dos partidos democraticos~ das personalida
des patriotas, no quadro da Frente Nacional
Unida contra os colonialistas franceses a
gressores e Jebaixo da direc9~0 dos comunis
tas.

Diga-se de passagem que nds n~o afast~
mos definitivamente a quest~o da mudan9a mi
nisterial. Nao h~ governo eterno e im6vel~
Mas,o nosso pals tem a sua constitui9~0. 0
nosso governb foi formado segundo a consti
tui~~o. E 'po.risso so pode ser mudado segun
do a constitui9ao. -
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Eles nao olham para a frente, s6 olham
para tras. No caminho da resistencia,eles vi
ram as costas ao nosso fim ou entao marcham
recuando. Ate'faz penal

Na realidade, 0 que eles tem e medo du
ma guerra de longa duragao. Eles nao acredi
tam que esta guerra nos pode levar a vit6ria
e acabam por desejar uma mudanga ministerial
como uma oferta sagrada que eles levariam ao
altar dos colonialistas franceses implorando
o armisticio.

58 a nossa resistBncia enfraqu8ce, uma mudan~a de
governa s6 servira para mostrar um recuo e urn Bepirito
de concessao que levarao a Fr-ancaa ser mais exigente e
mais intransigente. Desta maneira nos s6 espalharlamos a
duvida e a confusao na popula~ao.

Estas pessoas pensam que uma mudan~a .ministerial
seria suficiente para parar imediatamente com a guerra.
Que ingenu~dade! 0 que decide do cessar-fogo e uma mudall
~a do equil{brio de for~as e nao algumas medidas de or
dem administrativa.

Porque e que estes defensores da mudan~a de gover
no nao propoem que os reaccionari~s, os incapazes, os h~
sitantes sejam substituidos a todos as escaloes do apar~
lho administrativo para refor~ar a resist~ncia?

maneira simplista de acabar rapidamente
a guerra: propoem formar um novo governo com
menos elementos "vermelhos". Segundo eles,is
so favoreceria a abertura das negociagoesro
a Franga e as no~sas relagoes dip,lonaticas
com os outros pa~ses.
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Qual e a terceira potencia a quem eles
querem implorar a mediagao? Uma potencia im
perialista? Que perigo! Procurar a mediagao
dum tal pais e querer faze-lo ter 0 papel
do juiz de I@. Fontaine na f abuLa itAOstra e
os Ar'gumentLatas", Ou , se se prefere, 0 pa
pel de pescador na hist6ria da cegonha que
deixou prender 0 bico entre as conchas da

Iostra perllfe.ra.

.--- Nao devemos esquecer que e esta a di -
recgao que vai decidir da vit6ria da revolu
g[o Vietnamita no seu oonjunto, da mesma ma
neira que ela decide da actual resistencia~

Qualqucr que ele seja1 0 nosso governo
_ deve..8.:Eirse~re 0 simboLo da unidade nacio- .
nal, da uniao de todas as camadas sociais ,
dos partidos democraticos, das personalida
des patriotas, no quadro da Frente Nacional
Unida contra os colonialistas franceses a
gressores e debaixo da direcgao dos comunis
tas .

Diga-se de passagem que nds n~o afast~
mos definitivamente a quest~o da mudanga mi
nisterial. Nao h~ governo eterno e im6vel~
Mas· 0 nos so pais tem a sua constitUiga"o. \)
nosso governb foi formado segundo a consti
tuig~o. E por isso so pode ser mudado segun
do a constituigao. -
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I"lasnao devemos contar com as outras. 5e nbs oa'ib
tivermos coragem, nenhuma forga exterior podera dePMoes
a liberdade e a independ~neia.

I (
E poss1vel que, no futuro, se a nossa guerra se

prolongar, haja paises que ponham a nosso problema dian-
ts dessa organizagao internacional, seja par amar da paz
e da justiga, seja par simpatia, seja simplesmente par
rivalidade.

Tivemos a prova no caso da Grecia, da
Indonesia e da China. 0 que e que adianta ~
var a questao do Vietnam diante da Organiz~
gao das Nagoes Unidas?

~ Alguns esperam uma intervengao das Na
goes Unidas. Esquecem eles que, com a sua
organizagao e espirlto actuais, a ONU e tao
Lncarazde fazer respeitar a Carta de 33:>Fran~ ~
cisco como de votar san90es contra os seus
membros que csvi.ol.am?

Actualmente, em Franga, ha algumas p8ssoas que
tambem querem reeorrer a ajuda dum tereeira. Elas estao
prontas a inelinar-se diante do dolar e a vender a Fran
ga e uma parte das.suas possessoes ao imperialismo amer~
eano para serem c3pazes de rsprimir a movimento democra
tieo na Metropole e a subida revolueion~ria nas eo16nia~
Nos queremos falar de De Gaulle e eompanhia. Entao nds
tambem vamos imit~-los?
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A liquida~ao destas tendencias impoe -
-se como uma necessidade principal.

Nos so poderemos ganhar a guerra se re
alizarmos a unidade de pensamento no bloco
nacional de resistencia. "

Se ha algumas pessoas que se limitam
ainda a"exprimi-las abertamente ou a amadu
rece-las no fundo delas mestnas, ha outraspe
10 contrari07que ja as puseram em pratica e
~ensam mesmo faze-las "triunfar um dia.

Em resum07 todas as tendencias que es
tudamos sao incompatlveis com uma resisten
cia pro'Longada,

Se nao as combatermos energicamente7 e
las vao desenvolver-se e causarao desastres.
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Ja ha mais de seis meses,que nos cons
tatamos que toda a nagao apoia 0 nosso go
verno e 0 nosso exercito: as pessoas inscrB
vem-se no exe.r-cat o, aderem ao mov imento doji
"partisans", ajudam as operag(fes de enge -
nharia militar, abastecem e informamas tro
pas, pagam as contribuigoes, curam os ferI
dos de guerra. Em muitas aldeias,rapazes e
raparigas tomaram a iniciativa de fazer as
colheitas para as familias dos combatente~
isto e particularmente comovente de ver.Es
se entusiasmo e devogao sgo dignos de admI
ragao. Quantos magnificos gestos·de sOlida
riedade patriotica merecem ser citados co=
mo exemplo!

Os nossos compatriotas da rectaguarda

Para a ganhar, e preciso que todo 0
povo participe nela, e preciso que 0 povo.§:
guente corajosamente com todas as cargas e
todos os sacrificios. E, para isso, e pre
ciso despertar todas as energias.

Esta nossa guerra popular pela liber
dade e pel.aandependenca.avai ser muito di
flcil, muito dura e muito longa.

MOBILIZAQlO GERAL DO POVO

171l capitulo



Em muitos lugares, os jovens consideram a des
trui~ao das estradas inimigas, a edifica~ao das obras
defensivas e ~ ajuda as tropas como 0 trabalho for~ado
do tempo dos imperialistas. Quando chegam aos iO~Bis
de trabalha, eles atiram 0 trabalha para cima dos ou
tros au evitam-no, e as vezes atG fogem para voltar p~
ra casa.

Nao podemcs negar isto. I"luitas aldeias afastadas
da frente de combate est~o mergulhadas num prolongado
sono, sem nuda saberem ou compreenderem da resisten
cia. As detona~ffes distantes da guerra ainda nao as a
cordaram.

Ainda temos enormes recursos humanos ,
iinanceiros e materiais que nao foram mobi
lizados para a resistencia prolongada.

Nao havera entao ~sos-mortos ao lado
destas energias que se levantam e se entre
gam sem reserva a Pa t.rLa? Sera que nao se en
contram forgas de inercia que nenhum motor
pas em movimento para as langar nonosso com
bate?

No seio do povo, quantas forgas nao fo
ram completamente mobilizadas e utilizadas~
de maneira racional?

90
nao ficam atras dos combatentes que se sa
crificam corajosamente na frente militar.

Mas isso chega? Nao!

Quanto dinheiro dorme nos cofres ou em malas,sem
ser investido na pr~du~ao, ao servi~o do pals? N~o se
fez nada para acabar com a descren~a, 0 egoisma' e a i-



Os grupos de agita!$ao e as equipas de propaganda
de choque gastam-se em discursos. As suas Bxor.ta~oes

Os nossos jornais falam ligeiramente desta ques -
tao e ainda por cima so sao lidos por uma minoria;o seu
raiD de aC!$ao nao ultrapassa a area das regiffes onde a
parecem. Muitas aldeias ainda nao viram um unico jornal
desde.que comegou a resistencia.

Nao he ainda nenhuma lei sabre a mobiliza!$ao pa
ra chamar severamente esses individuos a ordem, nem ne
nhuma propaganda bastante activa que os fa!$a acordar e
corrigirem-se dignamente.

Em r-esumo : as Lnsufi.cLenci.esda rnobi Ld.zacflo polj~
tica, nao nos permitiram estimular 0 ardor patriotico
de todo 0 povo.

Ate ja vimos alguns " especialistas " passarem as
dias e noites a jogar ao ma-jong e as cartas e terem a
audacia de serem pagos com 0 dinheiro co Est8uo, enqua~
to que os nossos combatentes se sacrificam na frente
par? salvar a Patria, enquanto que os nossos operarios
e os DOSSOS camponeses se esfor~am para pro~uzir armas
e muni~oes para as tropas, utensilios e vlveres para 0

povo.

Muitos homens de valor continuam a pensar que a
resist§ncia so ciz res~eito ao exercito e·ao governo e
continuam a " cruzar os br8!$OS enquanto arde a casa do
vizinho "

rlercia dessas pessoas que deixam apodrecer os seus fun
dos, enquanto que 0 nosso governo pede para se aumentar
a·produ!$a'o.Alguns utilizam todos 08 seus capi tais no
contrabando, na especula~ao, no merc8co negro, e enri -
quecem com a desgra!$a do pais. Em vez de ser util,o seu
dinheiro so prejudica a Petria.
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o pior e que, em algumas regioes, houve B~Bntes
que se serviram da religiao e conseguiram fundar a asso
cia~ao tf Viet Kien II (Edifica~ao co Viet Nam), consegui
ram criar regioes catolicas aut6nomas, conseguiram se
mear 0 derrotismo, dividir os fieis e a leva-los a recu
s~rem-se a pagar as contribui~oes ao governo. Eles diri
gem a propaganda contra 0 Viet Minh e as comunistas, mas
nao se atrevem a dizer uma s6 palavra contra os france -

Em muitos lugares, os traidores chegam mesmo a ga
nhar a confian~a e a obterem i~forma~oes sobre a posi~go
dos nossos servi~os, corrompendo os funcion2rios com 0

dinheiro ou a libertinagem.

Noutros s{tios, alguns quadros, com a pretensao de
fazerem tudo e com 0 seu sectarismo, afastam da resiste~
cia homens capazes ou patriotas sinceros.

Nalgumas localidades, as nossas tropas mostram-se
arrogantes e autorit~rias; elas impoem II trabalhos for~~
dos ". Noutras povoacffas, ha comites de resistencia e de
administra~~o incapazes, que nem sabem mobilizar as pes
soas, nem sabem fazer um trabalho de explica~ao. 56 dao
ordens a toa e provocam 0 descontentamento popular.

A mobiliza~ao moral nao e continua e nao atinge t£
clas as regio'es1 enquanto que a contra-propaganda e as i
deias desmoralizadoras ngo sgo reprimidas au corrigidas
o tempo.

As salas de informa~ao sao muito uteis, mas ha ai~
da muito poucas.

tornam-se cada vez mais banais porque, duma maneira ga
ral, eles separam a propaganda para a resistencia dos
problemas da proc!u~ao e da luta contra 0 analfabetismo.
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So assim e que 1evantaremos 0 entusias
mo do povo para 0 1evar a rea1izar a pa1a=
vra de ordem: "Que oe rieos deem 0 seu 'li
nheiro, que as pessoas va1idas deem a sua

I

E preeiso que 0 povo saiba que a nossa
resisteneia sera dura, mas que e1a veneera!

Atrav8s de todas as formas de propagan
da possiveis: atraves dos jornais, 1ivros ~
eangBo e danga, teatro tradieiona1 e moder
no, imagem e fotogrcfia, exposigoes, emu1a
gao, etc.•. e preeiso fazermos eompreender
ao povo porque e que e1e se bate e 0 que e-
1e deve fazer para veneer.

Ao mesmo temp~ e preeiso intensifiear
sistematieamente a propaganda e a agitagao.
Faremos 0 maximo de esforgos para despertar
a consoi.encLa po1itiea do povo, e1evar 0 seu
patriotismo e a sua vigi1aneia, reforgar a
sua eombatividade.

I

E preeiso destruirmos esses germes pe-
rigosos. Liquidar a tempo os traidores e os
reaeeion~rios, os inimigqs da resisteneia.

Mesmo nas nossas fi1eiras, nos devemos
eastigar aque1es que, com as suas pa1avras,
ou aetos, estao ~a origem de erros desastro
sos. Devemos aeabar com a vio1eneia dos fun
eionarios sobre 0 povo, a eorrupgao, 0 see=
tarismo, a buroeraeia, 0 arbitrario, a ten
deneia militarista e devemos ap1iear uma po
1itiea progressista no interesse do povo. -

S8S. Eles n~o param de incitar a populagao a desobedecer
aD nosso governo, sabotando assim 0 nosso trabalho de m£
bilizagao moral.
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Ao mesmo tempo, e preciso consolidar e
desenvolver 0 regime de democracia nova pa
ra que cada pessoa se sinta realmente um ci
dadao da Republica Democratica, gozando de
todos os seus direitos. Deste modo tornare
mos mais firme a determinagao do povo de de
fender, a todo 0 custo, as suas liberdades
sagradas e 0 poder popular na luta contra
um exercito que quer restabelecer 0 jugo de
uma escravatura odiosa.

Para canalizar todos os recursos finan
ceiros, e preciso receber os impostos segun
do os principios democr-ati.cose assegurar aO
povo um certo bem-estar para que ele possa
contribuir para 0 orgamento da resistenciae
sustentar 0 exercito, de maneira que ele es
teja disposto a arriscar a vida para resis=
tir aos agressores franceses, e defender os
seus interesses mais queridos.

I /

E preciso, a todo 0 cust~ elevar 0 nl-
vel de vida das massas populares, diminuir
os'seus encargos, reduzir as taxas de arren
damento e de lucro, assegurar uma vida de=
cente aos trabalhadores, aos f'uncLonar-Los,

No entanto, para que 0 povo participe
ardentemente na resistencia em todos os do
m InLos, nao'chega s6 uma propaganda politi
ca vazia.

Nenhuma energia pode mais ser perd~i
nutilmente, nenhuma forga pode ficar fora
do combate, nenhum recurso pode ser desper-
di cado, Desta maneira, veremos os nossos sq!
dados e "partisans" sacrificarem-se brava -
mente para esmagar 0 inimigo, veremos dez
homens, langarem-se para tomarem 0 lugar do
camarada que cai ,

94
forga, e os homens de valor a sua sabedoria



Melhorar a vida do "R,ovoe alar ar os seus
direitos democraticos, sao as duas cond.iccesill
dispens~veis para se mobilizar politicamente
povo inteiro, a fim de langar na luta as for
gas de 25 milhoes de vietnamitas.
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Alguns propoem ~ue se abandone 0 regime

de comites e se passe a nomear 0 pessoal da a
dministragBo. Eles nao veem ~ue a diminuigao
dos direit08 democr~ticos teria conse~uencias
desastrosas para a resistencia.

A mobilizagao do povo nao se faz dum di
para 0 outr~; ela exige um trabalho continuo
regular ate a vit6ria definitiva;.uma cham
passageira nao serve para nada.,

A medida ~ue a guerra se desenvolve, e
preciso fazer uma larga propaganda sobre os
nossos sucessos militares para elevar 0 moral
do exercito e do povo. Em caso de derrota,mo
trar-lhes como se deve combater, como se d
fender contra 0 inimigo e seus agentes, com
apanhar informagoes sobre 0 adversario, com
fazer 0 segredo sobre as noticias, como orga
nizar 0 reabastecimento, 0 socorro aos feri -
dos, etc•••

A mobilizag~o da nagao nao e
to do nosso governo. Longe disso.
gao deve ser tambem obra de todos os partidos
de todas as organizagoes populares. Portanto,
para ~ue ela continue em profundidade e de m
neira regular9 da base ate ao cimo, e precis
unir 0 povo nas or-gani zacSes patri ctLcas enos
partidos democraticos, custe 0 ~ue custar.

o desenvolvimento das organizagoes popu
lares e uma garantia dum sucesso duradoiro
profundo. Assim, para assegurar a difusao e
execugao rapidas duma decisao do nosso gover
no, as diversas organizagoes devem pedir a p



Esta e uma das directrizes mais precio
sas~ara n6s, nesta resistencia de longa du
r-ac ao ,

"Para fazermos verdadeiramente a guerrae indispensavel termos uma rectaguarda soli-
1a e bem organizada" (Lenine - "Lancemo-nos
ao Trabalho"; Pravda numer o de 1-3-1918).

Se descuidarmos a organizagao das mas
sas populares, e imp()sSlvelmobilizar a na -
'30 para apoiar 0 nosso governo e 0 exer-cIto
au para levar a nagao a resistencia totaloLe
nine dizia assim em 1918: -

06
pulagao para se pronunciar. Para conseguirem
lesenvolver-se e dar impulso ao movimento,as
Jrganizagoes darao exemplosdos resultados ob
tidQS pelas massas quando elas est~o organi=
zadas.



Pode acontecer que a noasa frente nac i.p
nal de resistencia se reforce e se alargue,
sem que 0 movimento contra a guerra porca em
Franga e a acgao de apoio das forgas democr§
ticas mundiais a nosso favor cheguem a matu~
ridade. Nesse caso a nossa resistencia pro-

Nos metemo-nos numa obra gigantesca mas
muito dura. Ja se viu alguma vez coisas gran
des fazerem-se facilmente? Depois de tanto
sangue e de tantas ruinas, surgira um Viet -
nam novo, independente, unificado, democrati
co e pr6spero. -

A unidade nacional e, .sem duvi da aLguma,
a-primeira das tres condigoes da vit6ria que

I I -
examinamos no 12~ capltulo.

- -- - - I

Recordemos a nossa historia. Desde 0 dia
em que -expuil.aamoaos Manchus, nunca mais fi
zemos uma guerra de libertagao de uma _ tao
grande envergadura para recuperar a nossa i£
dependencLa, Depois de termos vivido perto de
urnseculo debaixo do juga dos colonialistas
franceses, n6s travamos heje uma das rna-isf~
rozes batalhas, para esmagar 0 invasor e re
conquastar-a nossa soberanLa,.. . .'

A nossa resistencia e uma guerra revolu
cionaria, uma guerra justa. Ela e uma guerra
n.aci.ona.l,total e de longa duragao.

CONCLUSltO



Com 0 prestigioso Presidente Ho ChiMkh
no leme, 0 barco' do Vietnam, com a sua equi
pagem heroica, sabera evitar todos os esco=
lhos e passar a tempestade. Ele chegara ao
porto da gloria, que 0 espera.

o nosso povo e os nossos quadros devem
vencer corajosamente todas as dificuldades,
sejam elas quais forem, para levarem ate ao
fim a sua missao.

N6s lutamos contra um inimigo dos mais
ferozes e perfidos. A reacgao francesa e in
ternacional tenta dominar-nos pelos meios
mais inesperados, antes de ser derrubada pe
las forgas democnaticas. A tarefa de cada
vietnamita e pesada. Bem mais pesada e a do
1ien Viet, do Viet Minh e da nossa Organiza
Qao.

o nosso combate passara por tres faseg~
Objectillamentetem de ser assim. .Poder-Lam
surgir negociag~~s du~ante a resistencia.
Mas enguanto nao tivermos ultrapassado as

tres fases, nao conseguiremos recuperar to

talmente a independencia e a unidade.

longar-se-a, as nossas dificuldades aumenta
rao, mas tarde ou cedo venceremos.

o futuro pertence-nos. A vitoria final
sera nossa, mas e preciso gue todo 0 povose

~na e saiba bastar por si proprio a todas

as necessidades para fazer uma resistencia

de longa duragao.



/

V 0 CAB U L A RIO

an ex



- Sem valor. Sem importancia. Inuteis.

- Selvajarias. Crimes monstruosos.

- B -

Cobi~a; desejo ardsnte de qualquer coisa
(estar esfomeado, estar se~uioso).

- Uma certa independencia.

[lANAIS

jARBARIAS

WTONOMIA

\VIDEZ

~TROCIDADES - Crimes; barbaridades.

fUDACIA - Cqragem. Valentia.

- Conflito; divergencia. Choque.

- Ambiente. Ar.:\TMOSFERA

HRITO

ATAQUES-RELAMPAGOS - Ataques muito rapidos, como as
fal.scas.

I
il.NALISE - Exame de cada elemento ou detalhe de um

problema. Ver uma coisa parte por parte.

ARMISTICIO - Suspensgo provis6ria da guerra para se
fazerem negocia~oes polfticas grandes.

~CARRETAM - Carregam. Transportam.

~CASO - Que acontece sem se esperar.

\CESSO - Entrada. Passagem.

~COSSADO - Perseguido sem ter nenhuma safda.

~DEREM - Juntam-se. Entram (entrar numa organiza-
~ao).

~DVERSARIO - Inimigo. Rival.

\GUERRIDO - Combativo. Lutador.

ALASTRA - Espalha-se. Desenvolve-se. Estende-se•

.1.~~PLITUDE - Extensao. Vastidao. Muita importancia.

- A -



Ilha ou conjunto de ilhas que ficam entre
os bra~os do rio, na foz.

- D -

- Enfiar~ Meter. Espetar.

press80.

um

- Tapar. Esconder. Disfar~ar.

- Divisgo administrativa que pode correspoll
der ao concelho, em Angola.

- Rendiggo. Entregar-se ao inimigo.

- C -

DELTAS

CRAVAR

COORDENAI;AO

I

CONTINUA

CONSOLIDAR

CONJUGAD05

COE51\0

CAPITULAI;AO

CAMUFLAR

CANTAO

- Combinados. Organizados.

Refor~ar. Tornar mais forte, mais solido.

- Constante. 5eguida.

Combina~~o de varias opera~~es. Trabalh~
combinado.

CORPO EXPEDICION~RIO - Tropas enviadas para as co16nias
para manterem a soberania e fazerem a re-

A/
CONCE550E5 - Direitos ou vantagens que se db ao adver-

I •sar~o.

A

CONCENTRIC05 - Que tem 0 mesmo centro. Em volta.

COMUNA - Divisgo administrativa que pode correspoll
der ao posto, em Angola.

CONCENTRAR - Juntar. Reunir.

- Unidade. For~a que une as partes de
corpo umas as outras.

COMAND05 _.Tropas especiais, preparadas para ac~~es
rapidas dentro das zonas do inimigo.

CIRCUN5TANCIA - Condi~~o'que acompanha um facto.

CLIQUE (termo frances) - 58cia. Grupo de bandidos.

BA5TAR - Chegar. 5er suficiente.

BELIGERANTE5 - Advers~rios. As for~as que se combatem.
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- Que tem duplo sentido. Confusao.

Doen~a que ataca aD mesmo tempo muitos ~
dividuos na mesma terra.

- Travam. Dificultam.

- Que estorvam; que ficam no meio do camin"
nho e dificultam, as ac~oes.

- Concorrencia com os outros para ver quem
faz mais e melhor.

- 0 numero. Quantidade.

- Perfei~ao. Dbten~ao do efeito desejado.

I

fJUIVOCD

ENTRAVAM

l:PIDEMIA

IV
~MULA~AO

I
EFICACIA

;:MPECILHOS

EF.ECTIVOS

~NGENHARIA-MILITAR - Trabalho de constru~ao de estradas e
de pontes para as tropas passarem, ou de
constru~ao de defesas fortificadas.

ENQUADRAMENTO - Coloca~go do indivlduo numa organiza~ao
que 0 forma e 0 controla.

DETERIORA-SE Estraga-se. Fica cada vez pior.
N

DETONA~OES - Barulhos provocados por explosffes.

DILETANTE - IndivIduo que se ocupa de uma coisa por
gosto e sem sentir qualquer dever.lndivl
duo que n~o gosta do trabalho disciplinado

DINAMISMO - Energia. Decis~o.

DISPERSOS - Espalhados.

DISPOSITIVOS - Coisas ou pessoas colocadsB duma certa m~
neira para um certo fim.

DIVERSAO - MANOBRA DE DIVERSAO : opera~ao militar p~
ra obrigar 0 Lnimi.qoa dividir as suas f~
~as ou a dascuid~r 0 lugar onde se faz 0

ataque principal.

DESMORONAREM - C~irem DOS bocados. DespeGa~arem-se.

DESVASTADORAS - Destruidoras. Que arrasam tudo na sua pa~
sagem.

- E'-
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- Boneco de palha que imita 0 homem. Em po
litica, FANTOCHE e 0 homem que faz 0 que
o imperialismo quer.

- Archote. Que ilumina e mostra 0 caminho a
seguir. PASSAR 0 FACHO entregar a res -
ponsabilidade.

- Elemento. 0 que concorre para um resulta
do.

- F -

- Obrigar.

- Apeios. Conselhos.

- Comprido. Espa~oso. Grande.

- Tamanho. Grandeza.

- Justeza. Co~rec~~o.

- Cumprimento.·Realiza~~o.

- Relativo a etnia.

- Abandono do local em que se esta.Retirada

- Conjunto de pessoas com as mesmas caracte
I ,-

rlsticas flsicas, costumes e Ilngu~.

- Rochedos aparecendo ligeiramente fora da
•agua.

- Gastar ate ao fim. Cansar ao maximo.

- Obten~~o de lucros grandes aproveitando ~
ma crise.(Por exemplo: quando n~o h~ mui
to oleo de palma, 0 comerciante passa a
vender duas ou tres vezes mais caro; ele
especula)•

- Parado. Que nao mexe.

- Somente. Dentro de limites determinados.
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FANTOCHE

FACTOR

FACHO

EXIGIR

EXORTAI;OES

EXTENSO

ENVERGADURA

EXACTIDAO

EXECU~AO

I
ETNICO

EVACUA~AO

ESTATICO

ESTRITAfvJENTE

EtNIA

ESGDTAR
- ,.

ESPECULA~AO

F5COLHOS

I ,
EXERCITO REGULAR - Tropas destinadas a fazer so a guerra

_8 treinadas e equipadas especialmente pa
ra isso.

EVENTUALIDADE - Que acontece sem se esperar.



- Termo popular dado aDs americanos.

- Enganosa.

Que ngo muda. Que nao mexe.

- Imperioso. Dbrigatorio.

- Que tem de se fazer. Dbrigatdria.

- I -

I
IMOVEL

IMPERATIVD

IMPERIOSA

,
ILUSORIA

IANQUES

HOSTILIDADES - Lutas. Guerras. Combates.

- H -

- Enorme. !'vluitogrande.

- Tropas que defendem um quartel ou uma UEe

- G -

GIGANTESCA

GUARNI~aES

FORMALISMO

FORTIFICADAS - Refor~adas. Construidas com materiais m~
to resistentes as explos~es.

FRATRICIDAS Que se matam, senda irmgos.

FULMINANTE - Rapidissimo. Rapido como a faIsca.

FUNDOS - Dinheiro.

FUSTIGAR - Castigar. Bater continuamente.

,v
FORMA~OES - Grupos. Destacamentos.

FOR~1AL

/V
FLUTUA~OES - Mudan~~s. Movimentos.

I
FLUVIAIS - Dos riDs. COMBOIOS FLUVIAIS : conjunto de

barcos que andam em fila num rio.

FINANCEIRO - Que diz respeito a riqueza em dinheiro.

FLAGRANTE - Evidente. Que n~o engana ninguem.Vis1vel.

.
FERROVIARIO - Trabalhador do caminho de ferro.

FARDO - Peso. Dificuldade. Encargo. Carga•

- Que so tem em conta 0 aspecto exterior.
Que so cuida das aparencias e nao do con
t.eudodas coisas.

- Atitudes formais • ~1Bneirasde fazer as c:gh
sas so para os outros verem.
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INTRANSIGENTE - Que nao cede. Duro.

INTACTDS - Inteiros. Nao estragados.

INTENSIDADE - Muita for~a.

INTERPENETRA~AO Entrada de umas coisas nas outras. Mistu
ra de coisas metidas umas nas outras.

,
INSUPDRTAVEL - Que nao se pode aguentar.

~
INSURREI~AO ARMADA - Revolta de todo 0 povo, que pega em

todas as armas a sua disposi~ao para ata
car as autoridades e todas as for~us rea
cionarias.

/
INQUEBRANTAVEL Que nao se quebra. Que nunca parte.

- Actividade constante. Fazer antes de to
Dos.

INICIATIVA

I
INEGAVEL - Que nao se pode negar. Bernclaro.

INERCIA - Falta de ac~go. Pregui~a.

INFAME - Nojento. Repugnante. Desonesto.
N

INFDRMA~AD - Not{cia. Relato de urnfacto ou assunto.
SERVI~DS DE INFORMA~KD : Servi~os secre
tos para vigiar a actividade do ~n~m~go
no seu campo e dos seus agentes no pr6-
prio campo nacional.

INGENUIDADE - Simplicidade das·crian~as. Falta de ex-
periencia.

,
INDOMAVEL - Que ngo pode ser dominadq. Que nunca se

dobra.

I
INDISPENSAVEIS - Muito necessarias.

J

INCOMPATIVEIS - Que ngo se podAm associar. Inimigas.

- Sem receber castigo.

Continuos. Seguidos. Que n~o paramo

- Estimular. par em movimento.

- Furia. Violencia.!MPETUDSIDADE

IMPULSIDNAR

IMPUNEMENTE

INCESSANTES

10



- Maneira cuidadosa de fazer uma coisa des
de 0 princ{pio ao fim.

I

,:ETODO

- Feito com rne+odo, Feito com cuidado. Que
faz as coisas vendo sempre todos os aspe£
to'se com muita ordem.

,
11ETODICO

~EDIANEIRO - Aquele que interv~m para estabelecer acor
do entre duas ou mais pessoas.

I
HALEAVEL - Flex{vel. F~cil de se adaptar ou de tra-

balhar.

~1ANCHUS - Habitantes de Manchuria, que era urnanti-
go pals poderoso.

"~ATURIDADE - Evolu~a'o completa. Acabamento.

YIECANICfllvlENTESem pensar. REGI5TAR MECANICAt-1ENTE na'o
tirer ensinamentos do que se passa ~ vol
ta. Guardar na memoria factos ou assuntos
sem estabelecer as rela~ffes entre eles.
Nao pensar a fundo nas coisas, nos eeus
aspectos particulares e nas rela~5es en
tre elas. Ngo fazer compara~ffes entre os
assuntos ou factos, para tirar conclusO'es.

MALEABILIDADE - Flexibilidade.

MERCADO-NEGRO - Neg~cio feito ~s'escondidas das autorida
des para se obter mais lucros.

- Rica~o. Grande capitalista.MAGNATE

- M -

LACUNA - Falta. Vazio.
N

LASSIDAO - Cansa~o. Fadiga.

LIBERTINAGEM - Gozo contInuo com bebedeiras e rela~ffes
sexuais. Depr avacjfo,

- L -

Dom{nio. Corrente que prende.JUGO
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I
PERFIDIA

PENETRAREM

- Falsidade. Traigffo.

PERDER A CABE~A - Perder a calma. Comegar a agir a t0a.

PERLIFERA - Que produz perolas.

- Entrarem. Introduzirem-se.

PARCIAIS - Partes. Bocados.

PARTIDARIo Adepto. Defensor.

PARLAMENTARES - Deputados.

PASSIVIDADE - Moleza. Falta de reacggo. Inacgao. Iner-
cia.

- Medo sem raz~o. Susto.

- P -

- Combinada. Actuando ao mesmo tempo.

- Receber. Conseguir.

- Fim que se quer atingir. Alvo.

- Favoravel. Que vem a tempo.

- Posigao frente a frente. Posigffocontr~-
ria.

PANICO

oRQUESTRADA

oBTER

oBJECTIVo

oPoRTUNo

oPoSlt;:Ao

- Barreira. Estorvo. Dificuldade.

o~JECTIVAMENTE - Concretamente. Baseado sobre 0 que existe

- 0 -

- De importancia extrema. Muito senslvel.

- Descuido. Preguiga. Desleixo.

- Anular.

- N -

- Escrupulosa. Pormenorizada. Feita com to
dos os pormenores.

- Facilidade em se mover.

1O~

oBSTACULO

NEGLIGENCIA

NEUTRALIZAR

NEVRALGICo

MoBILIDADE

I :INUCIoSA



- Maravilhosa. 5urpreendente.QRODIGIOSA

- Maneira como se desenvolve um acontecime~
to. Marcha dum acontecimento.

- Prioridade. Primeiro lugar.

- CcHculos.
,v

PREVISOES

PRIMAZIA

PROCESSO

PRETENEIOSAS - Vaidosas. Impostoras.

- Grande influBncia. Mmito respeito.
/

PRESTIGIO

,.v
PRECISAO

PBNTO-CHAVE - Lugar muito importante que fecha a defesa
duma regiao au que serve para abrir a de
fesa do advers~rio. (Par exemplo : um
cruzamento importante de vias de comunic~
~ao;ums passaGem apertada nas montanhas,
que da aces so ao vale ou a mata das altas
montanhasl. -

POSSESSOES - D~m{nios. Colonias.

POTENCIAL - Conjunto de meios para entrar em ac~ao
(-Ha a POTENCIAL MILITAR : numero de pes
soas mobilizadas e a mobilizar; armamento
e equipamento; fabric as de armamento, etc.

- .
Ha a POTENCIAL ECONOMICO : as pessoas que
podem trabalhar e a sua capacidade tecni
ca; as riquezas dadas pela Natureza no
solo e debaixo da terra ).

- Exactidffo. Certeza.

I
PERSPICACIA - InteligBncia. Vivacidade de esp{rito.

?ER5UADIR - Convencer. Aconselhar.

PESOS-MORTOS - Estorvos. Inuteis.

PILHAGEM - Roubo. Saque.

PLANO - Organiza~~o de um trabalho. Prepara~ao de
uma opera~E(o prevendo a que se pode pes..«
sar e 0 que se deve fazer.

PGLTROES - Covardes. Medrosos.
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.tV
SANi;OES

SANGUE FRIO

ROTINA

r"
REPERCUSSAO

RETER

RIVALIZA

I
RECIPROCO

RECORREM

RECTIDAo

RECURSOS

RELAXA

REBENTO

RACIONAL

QUALIFICADO

- Castigos.

Calma. Capacidade de agir com calma nos
momentos dif{ceis.

- S -

- Afroixa. Amolece.

- Consequencia. Reflex~o.

- Segurar. Impedir.

- Procura igualar ou ultrapassar. Entra em
competi~go,

Habito de agir segundo 0 costume: sem a
tender ao progresso. Costume velho.

- Botao duma planta. Filho.

- Mutuo. Que se troca,

- Lan\;ammffode, Apelam.

- Justi~a. Legalidade. Honestidade.

- Meios. PossibilidaJes.

Feito com raciocinio. Pensado profunda
mente.

- R -

- Com as qualidades necesssrias. Experimen
tado.

- Q -

P10PAGANDA-ARMADA - Propaganda feita pelas for~as armadas
de libert8~go junto do povo, incitando-o
a preparar-se para a luta armeca, parti
cipar nela, ajudar as for~as de liber
ta\;ao.
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- Apalpar. Pesquisar. Investigar.

- Instrumento composto de dois bragos
que se abrem ou S8 juntam e que ser-

• I
V8 para agarrar uma co~sa e segura -
-lao

- T -

- N~o poder resistir. Morrer.

- Avaliar com exagero. Exagerar.

- Avaliar abaixo do que 8. Diminuir.

- Alimentagio. Sustento.

Debaixo da terra. BuracD muito compr~
do debaixo da terra.

TNAZ

-;-ACTEAR

-SUCUMBIR

SOBREESTIMAR

SUEESTIMAR

5UBSISTENCIA

SUBTERRANEO

50BERANIA

A
SIi"lULTANEAMENTE - AD mesmo tempo,

SIMPLISTA - ?ouco cuidadosa. Pouco pensada.

SISTEMATICAMENTE - Sempre. Contlnuamcnte. Da mesma ma-
-neira.

I

SA ITLITE - Que €~'cmpanha Dutro e the esta subme-
tido. ( Exemplo : 0 1"12lawi8 urn8a1:8-
lite da Africa do Sullo Planeta que
gira em torno de um planeta principaL

SECRETAMENTE - Em segredo. ~s escondidas.

SE[~ARISMO - Partidcrismo. Maneira de s6 ver as
coisas do proprio ladoe n50 ver 0 con
junto. Nao respeito das ideias dos c~
tros.

SE[UND~RIO - Que est~ em segundo lugar.

SC:RVIDAO - Trabalho forgado prestado a aLquern,
[scravidao.

S,c.':.i\M Arru:lnam. Minam. Fazem cairo

- Direito de posse de um territorio ou
coisa.



- Superioridades. Situagoes favoravsis.

- /Ilimentos.

- Faceis de ser atingidos. Defeituosos.
Mais fracos.

- V -

- Instrumentosde trabalho. Ferramentas.

- Passar a frente. Transpor.

- Reunido num todo.

- U -

I

VULNERAVEIS

VANTAGENS

vi VERES

ULTRAPASSAR

UNIFICADO

UTENSiuos

TUTELA

TROCAR-CHE 05 PLANOS - Baralha-lo. Espalhar a confus~o no
adversario. Obrigar 0 adversario a aband£
nar as operagoes que tinha pre vista e pe~
sar noutras para enfrentar a nova situa -
1,;130.

- Dependencia. Protecgio.

- Ceder. Dobrar-se.

- Cairo

- Que faz medo.

- Firmeza. Teimosia. Afinco.

1 11

I
TEfVlIVEL

[OMBAR

TRANSIGIR

~ENACIDADE
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