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AO POVO E A NAÇÃO
1. Nesta hora de luto nacional não é uoavitória que se consagra-é uma
rendição que se decreta .
Contra a vontade da$, populações ultramarinas, que acreditavam ter o
movimento do 25 de Ab ril

a finalidade

de ouvir a sua voz e r espeitar o seu

voto, impõe-se o arbitrio dos movimentos armados e sustentados pelo

imperi~

lismo estrs.ngeiro. Erige-se a arbitrariedade da v;iolência como l ei e condena-se como crime

2.

defesa ela ordem, da paz e da harmonia. Saudam-se os que..,,--pe-

garam em a rmas contra Portugal e nega-se o direito de existência política
àqueles que por meios pacíficos se levantaram por
, Portugal.
Será por i sso que entre os territórios a descolonizar não figura nenhum daqueles onde até hoje não houve lut a armada? Será

', que,enfim' ~só

mere-

cem a "honra" de interlocutores aqueles movimentos que mataram hOl'J.ens,mu':'
lheres e crianças ou combatent es portugueses?
F'a tal l ei da descolonização essa, que só se 'legl tima pela violência,
pelo terror e pela morte.Fatal lei das Pátrias essa,que só í3e dignifica
quando \Qola a paz ,a ordem e as vi das o
O direito cios povos di spor en de si próprios não passa pela violên ..
cia

que~rebaixa

nem pela descolonização que escraviza a vontades estranhas.

2. 1'1ais uma vez se sobrepôs à vontade dos povos d o Ul t ramar o dec reto '
do Terreiro do Paço .Ao centrali smo .que i mobilizava substitui-se o c entralis
mo que atraiçoa.
Se os povos viviam antes num quadr o político de inautenticidade,não
se vê agora que esse quadro se tenha altérado .Pelo
porque foram ati ngidos valor es

contrário~

agravou-se ,

essenci ais,compromet ~ndo -s e irremediavelme~

te o exercício pleno e soberano da vontade dos povos,tão apregoada como va
lor a ter em conta pelo Hovil!lento das Forças Armadas.
Nunca a. Históri a - pa r a que apel am tanto os pretensos desc oloniza dores - r egistou com dignidade os Estados que se venderam apesar da vontade dos seus povos.Porque ninguém,nem a História nem a sociedade internacio
nal podem compreender que Estados ou governos vencidos possam l evar os seus
povos à vitória em qual quer campo da actividade humana.O direi to à vitória
não o podem reivindic a r os que defendem o deve r da de rrot a .
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