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uma contribuição à luta 
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SÓ HÁ UM MEIO PARA NÓS 1 NL P . L. A. , DE 

CHEGAR À INDEPENDtNCIA COMPLETA DO 

NOSSO PAÍS: alargar e generalizar a 
luta armada. 

NO ANO DE 1967,ANO DA GENERALIZAÇÃO 

DA LUTA ARMADA CONDUZIDA PELO 1WLA, 

CADA ANGOLANO DEVE CONCENTRAR A 

SUA ATENÇJ(o SOBRE DOIS PONTOS: 

-politização do povo angolano 

-participação 

(clandestina 

efectiva na luta 

ou armada) de 

todos os angolanos honestos, 

conscientes e patriotas. 

A POLITIZAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO LEVA 

RÃO À GENERALIZAÇÃO DA LUTA,À QUEDA 1 
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DO REGIME COLONIALISTA PORTUGUíS E 
~ / 

A INDEPEND~NCIA DA NOSSA PATRIA. 

Estas s~o as palavras de ordem que o camar ada pres~ 

1ente, Agostinho Neto, lançou ao povo angolano e particu-

JBrmente aos revolucionários. 

Em toda  a  parte, por todos os meios, de dia  e denqh 

te,  nas aldeias e nas cidades, na mata e nas f azendas,nas 

qinas e  na s f~bricas, todos os angolanos devem preparar -

-se para dar  o máximo à Luta de Libertaçgo Nacional.Todos 

s revolucionários devem esclarecer o povo, politizá-lo e 

fazer engrossar as fileiras dos militantes e guerrilhei -

ros do M.P.L.A. 

Esteja onde estiver, sejam quais forem as condiç~es 

~m que se encontra, um revolucion~rio pode sempre contri-

buir para o desenvolvimento da Revolução. O seu dever é 

~azê-lo e  o seu dever é trabalhar sempre cada vez mais, 

.Jarticipar cada vez mais na luta, incondicionalmente, to-

',almente .• 

*  *  *  *  *  * 

A revoluçto vietnamita, tgo heróica e rica no pas -

~ad o como o é hoje, fornece muitos e  valiosos ensinamen -

tas aos revolucion~rios, A experiência vietnamita  t em uma 

;mportância enorme para todos os povos em luta . 
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Hoje o povo vietnamita bate-se contra um milhão de 

soldados reaccionários dos quais quinhentos mil s~o ameri 

c anos; bate-se contra os maiores aviffes do mundo e contra 

os maiores bombardeamentos aéreos (nâo atómicos) da hist~ 

ria da Humanidade, 

Em suma, o povo vietnamita bate-se contra a força 

esmagadora do maior e mais poderoso paÍs imperialista do 

mundo: os Estados Unidos da América. O povo vietnamita b~ 

te-se, obtém vitÓrias e acabará por ganhar definitivamen-

te. Vencer6 os Estados Unidos como já venceu a França. D~ 

pois, começará no Sul e continuar á no Norte a construir a 

pátria socialista. 

O povo vietnamita conseguiu grandes vitórias e con-

seguirá a vitória fina l porque, ao f azer a luta de liber-

tação  nacional, todo o povo é mobilizado, politizado  e 

participa totalmente na guerra. 

A frente do povo vietnamita está um partido revolu-

cionário que levou o  povo a liquidar  o dom{nio coloniali~ 

ta, a fazer f ac e à agressão imperialista, a eliminar a 

reacção interior, a construir a independência econÓmica e 

politica, a iniciar  a construção do socialismo. 

A experiência da revoluç~o vietnamita nos planos 

militar, polÍtico, econÓmico e cultura l é, de f acto, de 

enorme importância . Em muitos pontos, ela pode 

os revolucionários dos paÍses em luta . 
'inapirar 



10

4 

*  *  *  *  *  * 

Dar  a conhecer aos militante s angolanos · as experiêll 

.:ias de outros povos , contribuir para a sua politização e 

das massas popul a res angola nas é uma tarefa fundamenta l 

da fas e actua l da Luta de Libertação  Naciona l .  A publica-

~ãc deste caderno e de outros t r abalhos contribuindo  par a 

a politização é uma par ticipação na luta  ( de acordo com 

as  condi çõe s ). 

Há  mes es publicámos a tradução dos oito primeinos 

A . ' 

capí tulos  do livro A RESISTENCIA VENCERA, no c aderno r e-

volucionário n° 2 .  Agora publicamos  a tradução da última 

;-;arte do livro ne ste caderno r evolu.cionário n° 3, 

O livro A RE5I 5TtNCIA VENCERÁ poderá, · em  parte, aj,!;!_ 

J a r  os r evolucionários a ngolanos a aplicarem os jus t a s p~ 

~avras de ordem do  M.P.L.A.  e  a  melhor interpre t ar em  a 

~ u steza da linha política  do  Movimento de vanguarda do 

Povo Angolano. 

Setembro de 1967 

O CEA 

.. ! . ~ 
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A RESISTÊNCIA 

VENCERÁ 
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ESCLARECIMENTO 

A tradução deste caderno é feita com base na se 
_gunda ·ediçãci em lÍngua francesa de LA RESISTAN-
CE VAINCRA -Editions en Langues Etrangeres; H~ 

NDI 1962. 

Nós ptocurémos que a edição tivesse uma lingua-
gem bastante simples. Por isso,a tradução é mui 

to livre. 

Por outro lado, não foram traduzidas certas pa~ 
sagens. Pareceu-nos que essas passagens não têm 
interesse actualmente para os militantes angol~ 

nos porque falam de certas condições históricas 
j á ultrapassadas ou de importância menor, agora, 
sobretudo no que se refere ao aspecto interna -

cional. 

Quando há pedaços de texto que ngo foram tradu-
zidos, nós assinalamos com pontos a toda a lar-

gura da página. 
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9° capítulo 

A FISIONOMIA DA GUERRA 

Depois de termos visto os aspectos mili-
tares, políticos, econÓmicos e culturais da 
nossa guerra de libertação (a) vamos ver ago-
ra o aspecto geral (fisionomia) desta guerra, 
a partir da situação das forças militares dos 
dois lados durante estes últimos meses. 

GUERRA EM DENTES DE PENTE 

Como é uma guerra nacional, a nossa re -
· sistência exige ao mesmo tempo a acção do e-
xército regular e dos nossos "partisans" (guer 
rilheiros civis). Como as nossas forças regu= 
lares atacam de frente e os nossos guerrilhei 
ros civis atacam na rectaguarda, o inimigo en 
contra-se entre dois fogos. 

Muitas vezes, as nossas forças regulares 
são obrigadas a recuar, para evitar perdas des 
necessárias. Os nossos "partisans" e alguns e 

(o.) -Ver caderno r evolucionário nQ 2 do CEA • 
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fectivos das nossas forças regulares, dividi 
dos em pequenos grupos, introduzem-se entãõ 
hàbilmente na rectaguarda do inimigo,para fa 
zerem a guerrilha. -

Outras vezes, forças regulares bastante 
.· ·'itfip.ortan·te:s.:'à'proveitam-se da no i te :para p en~ 
trarem muito rà:pidamente e muito profundamen 
t e na zona ocupada :pelo inimigo. Depois dete 
rem feito um ataque-surpresa contra as bases 
que o inimigo julgava estarem em zonas de se 
gurança, as nossas forças retiram-se, confor 
me o :plano previsto, sem se deixarem cercar 
ou aniquilar. Os nossos ataques contra HA 
DONG (20 de Março de 1947 e 13 de Abril de 
1S47), HAIPHONG (22 de Março de 1947) e re-
centemente contra a Cidade .Universitaria de 
HANOI ( 20 de Abril de 194-7), mui to tempo de-
pois da evacuação: ·das nossas tropas destas 
cidades, foram uma :prova bem clara. 

·Quanto ao inimigo, ele serve-se das suas 
tropas motorizadas :para cravar :postos avança 
cos, em profundidade, nas nossas rectaguardffi 
ou para fazer movimentos de cerco mui to ·gran 
des mesmo dentro da nossa zona. Assim eleten 
ta aniquilar as nossas forças apanhando-· -ses 
-por trá:s, tenta destruir as nossas bases, ten 
ta roubar a :pqpulação e espalh13.r o :pânico. -

['ambém su~ e de,-por vez·es, que o inimigo 
utiliza os seits·paraquedistas e os seus co-
mandos. Com eles, o inimigo consegue ·a:p ode -
rar-se de cidades· ou bases nossas que- est~o 
afastadas da frente de luta, bem no interior 
;:a nossas rectaguarda. o inimigo ;faz isso :pa 
ra cortar (3.s·:6.ossas vias de comunicação e de 
. abastecime:i:üo ou com o fim de abrir uma nova 
frente nas nossas costas. A ·invasão· de HOA 
BIN, pelos paraquedistas, a 15 de Abril de 
194 7, merece a nossa atenção. 
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Portanto, o inimigo lança ataques em prQ 

fundidade nas nossas rectaguardas enquanto 
que, pelo nosso lado, nds também lançamos ata 
ques profundos na zona sob o controle do ini= 
migo. 

A guerra apresenta-se, p ois, como dois 
pentes com os dentes metidos uns nos outros. 

GUERRA DE MISTURAS CONFUSAS 

Nos deltas, o inimigo não se contenta em 
nos atacar militarmente. Ele procura ainda sª 
botar a nossa economia, roubando as colheita~ 
destruindo as culturas. Assim, ele espera que 
a população se renderá devido à miséria~ Nas 
estreitas faixas das planÍcies litorais, que 
se encontram entre as montanhas e  o mar (como 
BIN-TRI-THIEN e  o extremo sul do Centro Viet-
nam) , ele ataca-nos nas duas extremidades e c c,r 
ta a zona operacional em vários bocados para 
fazer operações de limpeza. 

A experiência ensinou-nos que, nestas re 
giões, as nossas tropas têm de fazer várias 
coisas para não se desmoronarem· devido aos a-
t .aques do inimigo. As nossas tropas devem a-
bandonar ràpidamente o uniforme, confundir-se 
com os habitantes, distribuir·-lhes armas e or. 
ganizar o combate por todos os meios com a par_ 
ticipação dos habitantes .e dos "partisans". As 
nossas forças devem manter-se a todo o custo 
nos arrozais e lutar corpo-a-corpo com o ini-
migo, para se defenderem. O povo e  o exércit~ 
formando um só bloco, devem estar prontos a 
fazerem uma luta de morte contra o corpo exp.§. 
dicionário, --em toda a parte e em todo o momeg 
to. 
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A guerra apresenta-se, assim, como u~a 

mistura confusa, encarniçada. 

GUERRA SEM FRENTE 

Como há esta interpenetração em "dent2s 
C.e pente" e como há estas misturas confusas,a 
frente de combate não existe ou é mal defini-
da. O aspecto geral dos combates modifica ~se 

constantemente. As nossas tropas e os nossos 
"partisans" atacam por todos os lados, mui tas 
vezes nas costas do inimigo e até mesmo no 
-centro do seu dispositivo militar. Por vezes, 
uar a travar as ofeneivas inimigas contra a nor1 
·sa zona, as nossas for·ças opõem uma fraca re= 
sistência de frente, mas multiplicam os ata-
~ues na rectaguarda e nos lados, desgastandoo 
~dversánio e obrigando-o assim à defensiva. 

Embora a nossa frente se tenha estendido 
;onsideràvelmente, as nossas tropas não deixa 
i~am por isso de at'acar os postos inimigos nas 
Jroximidades de HANOI, HAIPHONG, SAIGON e CHQ 
10N. Quando todo o povo tiver pegado em armas 
2 quando nós tivermos desencadeado um vasto 
.1ovimento de guerrilha, o inimigo não poderá 
~a:!;' mais um passo sem se chocar connosco'; ve-
~á imediatamente abrir-se uma nova frente di-
ante dele. Ele não conseguirá c .onsolidar as 
"ectaguardas, nem durante as suas operações 
-:;o·ntra as nossas zonas,. nem mesmo nas regiÕes 
~ebaixo do seu controle. 

Cada uma das nossas bases, cada um dos 
r· ossos ninhos de guerrilha na zona ocupada p e 
l o inimig o têm também a sua fren;te e  a sua reQ 
~ sguarda, durante um certo tempo. A localiza-
.ã o destas bases, assim como a sua frente e  a 
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sua rectaguarda, mudam de um momento para o 
outro. 

Nem rectaguardas nem frente de luta be-c' 
definid~ esta é outra característica da nos-
sa guerra contra os colonialistas franceses. 

GUERRA DE CERCO 

A marinha dava ao inimigo o domínio do 
mar e garantia-lhe o controle das regiÕes CC§ 
teiras. Como> além disso~ ocupava um certo nú-
mero de cidades na fronteira~ ele conseguia 
bloquear-nos de facto, Quando houve o alas -
trar da gueriR, o inimigo quis atacar-nos com 
as suas unidades estacionadas já no nosso ter 
ritório. As nossas tropas cercaram imediata= 
mente as posições que as tropas inimigas oc~ 
pavam e as cidades onde elas se aquartelava~ 
Durante os dois primeiros meses da batalha de 
Hanoi, assistiu-se a um cerco recíproco, pou 
co vulgar: o inimigo cercava-nos no 1~ bair= 
ro, enquanto que nós o bloqueávamos nos arr~ 
dores. 

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

As nossas bases de guerrilha na zona o-
cupada parecem ser s6 enclaves (bolsas) rod~ 
ados pelo inimigo, Mas, na realidade, o con-
junto dessas bases-enclaves formam com as gra:g_ 
des bases (que são as nossas diversas zonas 
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livres) uma imensa rede ~ue envolve o Corpo 
Expedicionário francês. 

Olhemos, agora, para o tabuleiro mundi-

al: 

O inimigo tenta blo~uear-nos fazendo a-
pelo às forças imperialistas. (O almirante~ 
Argenlieu fez um apelo aos ingleses e aos a-
mericanos para o ajudarem na guerra contra 
os 11 comunistas vietnamitas 11). Com as forças 
~undiais de paz, de democraciq e de progres-
soj cOm: os povos oprimidos da As ia (em primei 
ro lugàr com OS pOVOS khmer e laociano )jCOm Õ 
pov.o francês e os povos das colónias france-
sas em luta pela sua libertação; nós envolve 
::ios, pelo nosso lado, ós colonialistas fran= 
~eses agressores. o inimigo encontra-se acos 
3ado de todos os lados: no nosso solojem ~ 
Ç:J.

1 
nos países da União francesa e nó mundo-:-

Como se vê, ele encontra-s~ no meio de um con 
·junto de cercos concêntricos. Nesta batalha 
~e envolvimentos,  a aprovação e  o apoio dos 
povos da IndQJchina e do mundo decidirão da 
vitÓria final. 

O"CERRA DE·TERRA QUEIMADA 

Tudo o que o inimigo pode utilizar con-
tra nós, tudo o ~ue nós não podemos guardar 
connosco, nós ~ueimamos, nós destruímos: es-
te é o princÍpio da resistêncie1. pelo. 11

terra 
queimada 11• Esta táctica não é uma invenção 
'rietnamita, mas, à escala em ~ue a emprega -
.nos, admira muita gente. Muitos estrangeiros 
consideram como uma loucura da nossa parte 
ter-se arrasado voluntàriamente tantas cida-
de s  e povoações e ter incendiado não só us 
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quartéis e  os depÓsitos do inimigo, mas tam-
bém as nossas casas, pelas nossas próprias JV 

maos. 

Não, o povo vietnamita não é maluco. Se 
ele empregou esta táctica da terra queimadaa 
tal ponto que se encontram poucos exemplos na 
história, é porque el e tem as suas raz~es: 

a ) Como no conjunto, o povo vietnamita mm m~ 
nos armamento e equipamento que o inimig~ 
é-lhe necessário destruir as pontes e as 
estradas para travar ou retardar o avanço 
das tropas motorizadas inimigas. 

b )  A inquebrant~v el vontade de vencer do po-
vo vietnamita torna-o c apaz dos maiores sa 
crifÍcios para travar a marcha·· ·do inimigÕ 
e de vencer com maior c erteza . Ele· sabe 
perfeitamente que a sabotagem é tão impor 
tante como o combate e  é uma das tácticas 
de um povo que luta com um armamento pri-
mitivo contra um agressor melhor equipado 
e mais aguerrido. 

A táctica da terra queimada apres enta ~ 
tras vantagens ainda. Ela desespera o inimi-
go: el e contava ocupar uma cidade e ao che-
gar só encontra c~nzas e ruínas. Esta tácti-
ca é  a expressão da nossa indomável vontade 
de resistência para a defesa da nossa liber-
dade. 

Quanto mais os agressores franceses eos 
traidores ao seu serviço gritam contra a táQ 
tica da terra queimada, mais eles mostramqQe 
esta táctica lhes toca no seu ponto fraco,i~ 
pedindo-os d e fazer razias no povo. Se se a -
creditar na sua propaganda, o nosso Alto-Co-
mando teria adoptado a táctica da terra que~ 
mada para "realizar o comunismo nivelando ri 
cos e pobres11

0 Que mentira tão grosseira ! -Õ 
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n osso povo sabe perfeitamente que, no dia em 
que não houver mais a sombra de um só ultra-
-colonialista sobre o nosso solo, as nossas 
riquezas em matérias-primas, o espírito cria 
:J.or ·dos nossos trabalhadores 1 _ o sentido ee o!. 
ganização e  a direcção clara do governo demQ 
crático farão surgir pouco a pouco pal~ciose 
~idades modernas no céu de um Vietnam inde-
?endente. Por outro lado, nas regiÕes que fi 
~aram sob o seu controle~ os colonialistas 
::'ranceses roubam indistinta:mente a população, 
Jão serão eles precisamente que "nivelam ri-

~os e pobres"? 

A nossa táctica de terra queimada foi -
-nos ditada pelas condiçÕes do nosso combate 
-.j ela relação das forças em presença, ·.pela 
~omparação do armamento dessas forças e pelo 
uoral dos dois adversários. Ainda outra ca -
~acterística da nossa guerra de resistênciaé 
3. aplicação desta táctica a fundo e numa gra n 
~e escala. -

Em resumo, a guerra que fazemos é uma 
~uerra das mais desvastadoras e  das mais en-
~arniçadas. Nós re3pondemos à crueldade do i 
'limigo com a nossa audácia, ·Os dois adversá= 
:-i o a disputam a vitória num corpo-a--corpo s:--u. 
:iedade. Esta guerra contra os colonialistas 
~renceses tem aspectos pouco vulgares,na ver 

:ade. 



21

1 oa. c ap i tul o 

AS TR~S FASES TIA RESIST~NCIA PROLONGADA 

No 5a. capítulo nós explicávamos o mot~ 
vo que nos leva a fazer uma guerra de longa 
duração e  a razão pela qual ela nos pode gª 
rantir a vit6ria (a). 

Na nossa resistência há 3 fases: 

1  - A defensiva. 

2  - O equilÍbrio de forças (forças i-
guais). 

3  - A contra-ofensiva geral. 

Não vamos falar com pormenores do , de-
senrolar da resistência. As nossas previ-
s~es limitam-se forçosamente às grandes li-
nhas. 

(o.) -Ver caderno revolucionário n!! 2 do CEA. 
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1 -FASE TIA DEFENSIVA 

Nos primeiros tempos a estratégia do i-
nimigo é  a ofensiva e  a nossa estratégia é  a 
defensiv-a. Isto sy..cede enquanto a :relação fus 
ÍorÇàs •'·está nitidi:Únen tá em. favor do inimigo. 

Na verdade, o adversaria ocupava certas 
vilas e cidades e diversas estradas da regi-
ão litoral e alguns canais do delta. Nós opu 
sémos uma grande resistência nas cidades on= 
de retivémos o inimigo bloqueado durante al-
gum tempo. Depois fomos obrigados a recuar 
p ara conservar as nossas forças; assim criá-
mos condições particularmente favoraveis pa-
ra atralr muito longe o inimigo7 até à nossa 
r :ectaguarda e o atacarmos' entã'o. 

Isto não quer dizer, no entanto,que nos 
só recuávamos deixando ··O inimigo à vontade m 
r a ele poder alargar a _sua zona de segurança 
em volta das cidades provisoriamente ocupa-
das e poder consolidar a s suas vias de comu-
nicação e de abastecimento. 

Estrategicamente falando, n6s estamos 
n a defensiva, mas o nosso princípio táctioo e 
operacional· continua a ser a ofensiva.No pla 
no ~eral, nós continuamos a recuar par;aas p:Q 
siçoes previstas~ No aspecto local, nos ata-
camos sempre destaca"!llent()s e postos mesmo na 
zona ocupada (ataque su:rpresa sobre o aéró -
dromo de Gia Lam a 16 de Janeiro de 1947, CO!,!! 
bates de Ha nong e de Haiphong em Março e A-
bril de 1 9 4 7 , etc • . • ) • .. _ . . . . 

Durante esta. fase, NO PLANO MILITAR, O 
INIMIGO PROCURA controlar as grandes cidades 
e as principais estradas das regiões costei-
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r~s, da zona fronteiriça e do delta; procu-
r& dividir o nosso p aís em várias partes ;pro 
cura cortar as nossas comunicações e abaste 
cimentos, para destruir as nossas forças re 
gulares, destruir as nossas bases, as nos= 
sas fábricas e os nossos armazéns. 

I 

NO PLANO POLITICO O INIMIGO PROCURA,can 
uma propaganda mentirosa, atirar para nós a 
responsabilidade do rompimento dos acordos e 
do começo da guerra. Isto para justificar a 
sua agressão diante fu opinião pÚblica fran-
cesa e mundial. Ao mesmo tempo, ele tentare 
Parar o Viet-Minh do povo Vietnamita, tentã 
fazer vir os refugiados para a s regiÕes de-
baixo do seu controle, tenta instalar uma a 
dministração fantoche nas cidades e  arredo= 
res ocupadas provisoriamente. 

Para atingir estes objectivos milita-
res e políticos, o inimigo pê> e em acção o reu 
exército e  a sua aviação~ bem como tropasmo 
torizadas, recorre à guerra de movimento,~ 
ça ataques de surpresa, procura apanhar-nos 
pelas costas ou em tenaz, lança paraquedis-
tas ou desembarca de surpresa (batalhas de 
Haiphong, Haiduong em Dezembro de 1946,Thua 
Thien, Quang Tri em Fevereiro de 1947,de Ha 
Dong em Março de 1947, etc ••• ). Ao mesmotem 
po, por meio de dinheiro, o inimig o assegu= 
ra os serviços dos traidores e dos antigos 
piratas, procura intrujar os católicos, os 
Hao Hao, os Cao-daistas e comprar os nossos 
compatriotas das minorias étnicas. 

O nosso exército é pequeno, mal armado 
e pouco treinado. Mas o nosso exército é for 
te devido ao seu moral a toda  a prova e de= 
vido a o apoio sem reserva da população.E,co 
mo além disso, el e soube usar uma tácticarrã 
leável, ele é capaz de conservar as suasfor 
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ças e infligir duras derrotas a o inimigo. ·o 
nosso exército faz perder o prestÍgio ao ini 
go e faz-lhe sofrer as primeiras derrotas.AÕ 
mesmo tempo, nós levamos todo o povo à resi~ 
tência, nós unimos as n ossas fileiras e tra-
balhamos para reforçar a união nacional e pa 
ra desmascarar o inimigo. Nós procuramos ga= 
nhar a simpatia do povo francês a aprovaçãoe 
o apoio dos povos do mundo, fazendo-lhes co·-
nhecer a nossa vontade de paz e as circQ~s -
tâncias que nos levaram a fazer a guerra pa-
ra nos defendermos. 

. I 

Nesta fase, NOS CO:MJ3ATEMOS TIA SEGUIN 
T-E MANEIRA: ao princípio, guerra de posiçô'es 
no combate de ruass para nos defendermos,ca 
s a por casa, rua por rua, bairro ~or bairro~ 
(batalhas de Hanoi, Nam Dinh, Hué). Em segui 
da, depois da evacuação das cidad~s, guerra-
de posições para bloquear o inimigo nas povo 
aÇões durante um certo tempo (batalha de Ha= 
noi, etc •.• ). Ao mesmo tempo, fazemos activ~ 
dades de desgaste nas cidades pela infiltra-
ção de pequenos grupos de guerrilheiros. A 
guerrilha completa e apoia a guerra de posi-
.v . 

~· oes. 

\ 

A medida que o inimigo se afasta das 
grandes cidades e ocupa outras localidades e 
vias de comunicação, a guerra de posição pas 
s a ao segundo plano para dar lugar à guerri= 
lha e à guerra de movimento. A partir deste 
momento, a guerra de posiçÕes passa a ter um 
papel de complemento e de apoio. Ela conti-
nua a ser sempre necessária para fazer parar 
o inimigo. Se tivermos a tendência em exage-
r a r  o emprego da guerra de posições, expomo-
-nos·a perdas severas porque o inimigo pode 
apanhar-nos ·por trás ou cercar-nos. 
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Nesta fase defensiva, a guerra de movl 

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 à medida que se estende a zona controlã 
da pelo inimigo e se desenvolve o nosso mo= 
vimento de guerrilhas civis. 

' 2  -FASE DO EQUILIBRIO DE FORÇAS 

Quando as forças dos dois l ados se e-
quilibram pouco a pouco, o inimigo passa à 
defensiva e nós preparamo-nos para a ofensl 
va. 

Duma maneira geral, o adversário jánão 
pode avançar mais; a um dado momento, ele ª 
té ê obrigado a recuar para as suas posiç~ 
antigas. 

Do nosso lado, nós já não precisamos de 
recuar mais, mas ajnda não podemos reconqul_':l 
tar as regioes perdidas (embora nos sejasem 
~re possível recuperar tal ou tal posi= 
.ç:Xo). 

As du a 3 partes parecem observar-se.Mas 
i8to não significa que elas passam o tempo 
a expiarGm--3e como a cegonha e  a ostra da 
fábula(+). 

(+) -O autor fuz aluslfu a uma fÓbula vietnomitn que apresenta uma. certa 

semelhança com "a ostra e os arguoentistas" de Ln Fontaine. Uma cegonha 

que queria comer uma ostra deixou apanhar o bico entre as &uos conchas do 

molusco. Os dois animais ficar!llll o. obser-v::Ll:'-se até ao momanto que apare-

ceu um pese ador e apanhou um e outro. (No-!; a da T. F.). 



26

20 

No plano local nós continuamos a lançar 
-ataques na zona ocupada pelo inimigo. Mui tos 
ataques pequenos equivalem a uma grande ope~ 
ração. Pelo seu lado, o inimigo não nos dá r  e 
pouso e não fica na defensiva. Não deixa de 
rusgar as regiões debaixo do seu controle e 
cria postos avançados na nossa zona livre. 

NO PLANO MILITAR, nesta fase, O INIMIGO 
PROCURA consolidar as suas posiç~es eas suas 
vias de comunicação. Ele emprega efectivos 
.bas.tante importantes em operações repressi-
vas: "limpezas" a fim de "restabelecer a or-
dem" nas regiÕes debaixo do seu controle.Ele 
esforça-se para cercar·e destruirá~ nossas-
-bases de.guerrilha encravadas nas zonas ocu 
Padas. O inimigo tenta cercar ou ent~o divi= 
dir as nossas zonas livres para as enfraQue-
cer. Introduz espiÕes para colher :i,.nforma-
ções sobre os nossos acampamentos, os nossos 
se.rviços públicos, os nossos armazéns,as no§. 
sas oficinas, as nossas escolas, etc •.. para 
depois fazer bombardeamentos aéreos ou envi-
ar. sabotadores. 

I 

NO PLANO POLITICO, ele tenta por todos 
os meios formar um governo fantoche central 
e um governo para cada "Ky" ( +) desenvolven-
do a administração fantoche local, as organ! 
zações reaccionárias nas cidades, ou conse-
lhod dos notavéis. Isto tudo para dividir a 

(+) -Ky -Termo antigo para designar cada uma d!l.S três parles do .Vietnam: 

Norte, Centro e Sul. (Nota. da T.F.). 
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~opulação desviá-la da luta e  levá-l a  a sub 
meter-se ao inimigo. Ele espera que esta a= 
dministração e as "forças armadas" de que e 
la dispõe vão permitir-lhe liquidar o nossõ 
movimento de libertação nacional e pilhar m 
nossos compatriotas. Ele espera gozar tran-
quilamente as suas rapinas, cavalgando · eo-
bre os fantoches como sobre um animal. 

, Quanto a nós, NOS PLANOS MILITAR E PO-
LITICO, NÓS PROCURAMOS desgastar o inimigo, 1 

infligindo-lhe perdas locais, nós procura -
mos fazer sabotagens e ataques para parali~ 
zar as suas realizaç~es econÓmicas e procu-
ramos impedi-lo de massacrar a população im 
punemente. Nós levantamos o povo contra opÕ 
der fantoche, contra as ''limpezas", nós or= 
ganizamos a  acção do povo contra os pirata~ 
os espi~es . e os traidores. 

Por uma larga propaganda armada,nóstra 
balhamos para fortalecer o moral do povõ 
principalmente na zona provisoriamente ocu-
pada. NÓs ocupamo-nos a  evitar  o cansaço, o 
desencorajamento, a tendência a o compromis-
so e b . enfraquecimento que se poderá manife.§. 
tar nas fileiras da resistência. 

Nos procuramos igualmente aumentar as 
nossas forças. Para isso formam~s novos qug 
dros, aumentamos a nossa produçao de armas, 
organizamos novas unidades reg~lares, novas 
formações de guerrilheiros civis, desenvol-
vemos e con·solidamos as organizações revolu 
cionárias. Assim criamos as condições oo pas 
sagem à contra-ofensiva geral. -

A NOSSA TÁCTICA, TIURANTE ESTA FASE, é 
de empregar ao máximo a guerrilha para cas~ 
tigar o inimigo, dia e no i te, para. a  .obrigar 
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a dispersar as suas forças, à cansá-lo,a des 
gastá-lo. 

Uma parte da s tropas regulares deve ser 
separada definitivamente das unidades para 
ser encarregada de organizar, lado a lado,coo1 
o povo, as milÍcias populares e fazer a guer 
rilha. · -

Dum lado nós concentramos as nossas for 
ça s regulares em posiçÕes-chave que contro -= 
l am os movimentos do adversári~p ermit om-nos 

lança r um ataque e também cobrir uma retira -
da em pontos chave donde .nos é possível,na e 
tapa actual, atacar os postos isolados, cer= 
ca r  o inimigo e destruir uma parte das suas 
forças. · 

Por outro lado, nós lançamos ataques so 
bre a s localidades onde as guarniçÕes inimi= 
gas são relativamente fracas. 

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

N 

sua acçao. 

Assim, duma maneira geral e à escala na 
cional, a guerrilha é  a táctica mais corren= 
te n a  f ase de equilíbrio de forças; a guerra 
de moviment.o vem em seguida depois de um pe-
ríodo em que a guerrilha e  a guerra de movi-
mento têm uma importância igual. A guerra de 
posiçÕes tem um papel só auxiliar: apoiar a 
guerrilha e  a guerra de movimento. Para o .. fim 
desta fase,_Úma parte das formações dos gue! 
rilheiros passa para a guerra de movimento , 
vindo reforçá-la . 

Esta segunda fase é relativamente longa 
e  também muito dura e muito encarniçada. No 

' I entanto  e  a fase chave. E precisamente ela 
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que nos permite ~assar da inferioridade à 
s~erioridade que nos faz avançar para a 
ofensiva geral. 

3 -FASE TIA CONTRA-OFENSIVA GERAL 

No aspecto estratégic o ~ quando  a re-
lação entre as forças se modificar a nos-
so favor~ n6s vamos passar à contra-ofen-
siva geral; o inimigo fica obrigado à de-
fensiva e vai passar a recuar. 

DUAS CONDIÇ0ES DECIDEM a contra-ofen 
siva geral. Em primeiro lugar~ o cresci -
mento das forças do nosso exército e do 
nosso povo; em segundo lugar ~ o enfraque-
cimento do inimigo e  a extrema desmorali-
zação das suas tropas. 

No entanto~ na prática~ isto poderia 
acontecer de maneira diferente se o inimi 
go, se encontrasse bruscamente bloqueado~ , .. ./ 
na sua acçao por uma quebra do moral pro-
vocada pela evolução dos acontecimentosr.a 
Indochina, em França~ nas colÓnias fr~~ce 
sas e no mundo. Nessa altur a p odería:nusp~ 
sar à con~ra-ofensiva Geral mesmo que ti-
vessemos uma certa inferiori~ade materia~ 

Tal seria o caso se o prolongamento 
da guerra acabasse por fatigar e desenco-
rajar o corpo expedicionário~ atacado pe~ 
l a saudade do país e do lar; se a França 
encontrasse dificuldades de reabastecimen 
to que impusessem privações às suas tro= 
pas e levassem o seu povo a exigir o f~m 
das hostilidades devido ao esgotamento 
económico e financeiro ~o paÍs; se o 
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movimento contra a guerra e os ultras subis 
,3e com impetuosidade como uma vaga do mar; 
se os levantamentos dos povos das colÓnias 
francesas ganhassem força ou se a violência 
das reacções da opinião internacional provo 
cassem o isolamento da França no plano di = 
plomático; se o movimento mundial da paz e 
a democracia conseguissem novos e importan-
tes sucessos ... Tais factos teriam uma pro-
funda repercursão na nossa guerra de liber-
tação e criariam condiçÕes eminentemente fa 
varáveis à contra-ofensiva geral. 

Do nosso lado, embora o nosso potenci-
a l continue a ser comparativamente fraco, o 
nosso moral e  a nossa combatividade refor-
çam-se sem p arar~ a união do povo e do seu 
exército cimenta-se cada vez mais e  a fren-
te nacional alarga-se e consolida-se. 

Com estas condiçÕes objectivas e sub-
jectivas estamos à altura de garantir o su-
cesso da contra-ofensiva geral. 

DURANTE ESTA FASE..t. O INIMIGO evacua um 
grande numero de posiçoes para s e abrigar 
nas grandes cidades. Pode acontecer que,sob 
a capa de negociaçÕes hip o cri tas, ele pro cu 
re ganhar tempo por processos de diversão a 
espera duma ajuda mais directa e mais acti-
va da reacção internacional. 

Quanto a nÓs, só temos um fim:levantar 
todo o paÍs para passar à ofensiva em todas 
a s frentes, bater o inimigo totalmente e r~ 
alizar a independência e  a unidade do Viet 
nam. 

I / 

DO PONTO DE VISTA TACTICO, PARA NOS,e~ 
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ta fase é 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 
r a de movimento. (Mui tos destacamentos de 
guerrilheiros civis agrupam-se formando ver 
dadeiras unidades regulares e  passam à guer 
r a de movimento). -

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

Finalmente 1 depois de várias campanhas: 
a guerra de movimento transforma-se em guer 
ra de posiçÕes e  é esta (a guerra de posi = 
çÕes) que domina nas batalhas decisivas do 
final da guerra de libertaçgo nacional. 

As nossas forças agrupam-se ràpidamen-

te mantêm constantemente a iniciativa lan-

~ando uma série de ataques-surpresa contra 

as cidades e as posições do inimigo para o 
cercar e  o liquidar. 

Em resumo: nós lançamos na batalha ns 
forças ~e todo o nosso pais e de todo o nos 
so povo para esmagar·o inimigo e recuperar 
todo o nosso território. O aparelho de re -
pressão provisoriamente montado pelo inimi-
go no nosso solo desfaz-se debaixo dos go! 
pes do nosso exército e  .do nosso povo. Ao 
cair,, esse aparelho esmagará os traidores do 
governo fantoche. Esta terceira fase, que é 
relativamente mais curta, é  a mais gloriosa 
e  a mais her6ica. 
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Resumindo

1 
a nossa resistência de longa 

duração passará pelas fases seguintes: 

1 ) Primeira fase: estratégia defensiva; tác-
tica ofensiva. 

2 ) Segunda fase: estratégia de eQuilÍbrio m 
forças (preparação para a 
contra ofensiva) ; táctica 
ofensiva. 

3 ) Terceira fase: estratégia e táctica da 
contra-ofensiva. 

Estas são as três fases da resistênci a 
de l onga duração. 

Em QUal fase nos encontramos agora? 

No plano nacional1 nos estamos na pri~ 
meira fase. Mas no Nam Bô, onde a resistênda 
começou mais cedo

1 
nós vamos entrar em breve 

na segunda fase. Para falar verdade, não há 
uma separação nítida entre uma e outra das 
três fases. Cada uma está já a nascer na fa-
se QUe a antecede e, por outro lado, cria as 
condiçÕes para fazer aparecer a fase que lhe 
vai seguir. 

Quais as modificações que poderão apar~ 
cer no desenrolar desta guerra em ·três fases? 

Se há alguma modificação, o que é possÍ 
velj ela será sobre a duração maior ou menor 
de cada fase

1 
mas não sobre a sua ordem de a 

parecimento (do lugar de umas em relação às 
outras) . 

Os acontecimentos vão desenrolar-se co-
mo previmos

1 
se os colonialistas .franceses 

teimam continuar esta guerra de reconquista, 
devido a sua cegueira e arrogância. 
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Mesmo? se a um dado moment~ os coloni 
alistas solicitarem a intervençao da r8aççoo 
mundial? as três fases continuarão a ser as 
mesmas? duma. maneira geral. 

Mas, se nós resistirmos enérgicamente, 
se os movimentos de insurreição e de liber-
tação nacional se intensificarem? criando 
muitas dificuldades à França nas suas colÓ-
nias, se a oposição a guerra crescer no cor 
po expedicionário e as dificuldades económi 
cas e financeiras da França forem cada vez 
maiores; se isto suceder, é possível que,de 
v ido à pressão destes acontecimentos, os per 
tidos democráticos da França intervenham,em 
condições determinadas , para a abertura de 
negociaçtes connosco, a fim de salvar a si-
tuação. Novas conversações poderão marcar Eg 
tão a marcha da nossa resistência de longa 
duração, e  é agui Erecisamente que está uma 
das suas caracteristicas (+). Mas enquanto 
os colonialistas franceses continuarem ain-
da no nosso território e enquanto nós nãoti 
vermos acabado a terceira fase da guerra,rrs 
não teremos ganho a independência e  a unida 
de verdadeiras. -

(+) -Recorde-se que, desde o co~eço da resistência (Seteobro de 1945), 

até esta data, já houve negociações por duas vezes. (Nota da T.F.) 
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11q. capitulo, 

AS NOSSAS DIFICULDADES 

E AS DIFICULDADES D.A FRANÇA 
_ !~ 

A nossa resistência de longa .duraç[ose 
rá muito dura, mas ela vencerá. Esta é anog 
sa opinião e  a de todos os nossos compatriQ tas. 

Evitemos o optimismo exagerado que le-
va a crer que tudo vai correr às mil marav~ , 
lhas. Evitemos também não dar a verdadeira 
importância ao inimigo (subestimá-lo) e de 
nos julgarmos muito fortes (sobree~timarmo
-nos); isso pode levar-nos a um deixa· an-
dar 1 ao descuido, à falta de preparaçgo e ao 
mínimo esforço, ou à vaidade pelo mÍnimo s~ cesso. 

Tenhamos bem a certeza que esta resis-
tência será uma luta das mais duras 

1 
das mais 

encarniçadas; será uma longa e dura prova • 
Vamos precisar de muita coragem, de paciên-
cia e de esforços tremendos pa_ra aguentar • 
Temos de cerrar· os dentes, temos de nos ex-
ceder em perfeição para conseguirmos ultra-
passar todos os obstáculos e alcançar a vi-
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tória final. 

Quantas dificuldades temos diante de 

nós! 

Teremos de abandonar uma :parte do .nos-
so território e deixar encurtar o nosso cam 
:po de acção, teremos de :perder tantas cida= 
des em :pleno desenvolvimento~ tantas vias de 
comunicaçã'o e tal vez. mesmo uma :parte das ter 
ras férteis dos deltas. Quantos lares di~ér 
sos

9 
quantas famílias refugiadas9 :privadas 

dos seus meios de subsistência em consequên 
cia destes acontecimentos! -

Milhares de jovens, dos melhores, mor-
rem na flor da idade! Centenas de quadros ca 
:p aze$ e ex:p erient es são sacrificados! Se â. 
guerra se :prolongar ela acumulará montanhas 
de cadáveres e fará correr rios de sangue • 
Em vários sítios, nós vamos ter :perdas s eve 
ras em homens e em armas, veremos os nossos 
armazéns :pilhados, os nossos campos em fogo 
e em sangue

9 
devido aos ataques violentos e 

de surpresa do inimigo. 

Nas regiÕes ocupadas, haverá o terror, 
a violação, a :pilhagem, o incêndio, a des -
vasta~ão 9 a violência dos traidores e :pira-
tas, noite e dia. 

O bloqueio económico amea~a o reabast~ 
cim~nto de certas regiões se nos não conse-
guirmos aumentar a :produção e organizar os 
trans:p ortes! 

As manobras :polÍticas :para nos dividir 
serão imensas! Se nós não fizermos o máximo 
:possível :para reforçar a união nacional e 
:persuadir as :pessoas, os desentendimentos 
vão surgir entre os catÓlicos e não catÓli-
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cos, vão dar-se atritos entre as minoriasna 
cionais e  o grupo étnico de maioria; até P2 
derá haver conflitos fratricidas. 

Também é possível que as forças da re-
acção internacional intervenham e façam pro 
visÔriamente tombar a balança em favor dos 
colonialistas franceses. 

Tudo isto, s~m contar com as desgraças 
da natureza: inundações e epidemias que a-
companham geralmente as guerras. 

Este é  o fardo que cabe habitualmentea 
todos os paÍses em guerra. Será preciso des 
truir todos os obstáculos até ao último,cus 
te o que custar. -

Mas o mÍnimo obstáculo faz perder a co 
ragem aos pessimistas, Eles esquecem que o 
Vietnam é um país agrícola com riquezas a-
bundantes e fàcilmente exploráveis, que o 
nosso povo, trabalhador e económico, viven-
do na maioria da agricult~ra, não fica amea 
çado de fome só por perder as cidades (comõ 
nós já o mostrámos a propÓsito da economia 
da resistência). 

Na realidade, o nosso povo é bastante 
pequeno e  o nosso território pouco extenso. 
Mas a ·França está a mais de dez mil quilóme 
tros de distância de nós. Ela não pode con= 
centrar contra nós todas as suas tropas por 
que tem de as repartir por toda a União frag 
cesa (as colónias africanas) para assegurar 
a defesa das suas possessões. 

Pelo terror, o inimigo poderá espalhar 
o pânico nalgumas pessoas, mas ele avivará 
o ódio na grande maioria. As suas promessas 
mentirosas representam um perigo inegável, 
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mas a sua avidez e as suas atrocidades des-
mascaram-no ràpidamente aos olhos do povo • 
Oítenta anos de escravidão e cinco anos de 
servidão debaixo do duplo jugo franco-japo-
nês ensinaram-nos a unirmo-nos e  a lutar a-
té ao fim contra os nossos inimigos mortais •. 
O nosso povo não recuará diante de ~ual~uer 
sacrifÍcio para defen,der as con~uistas da I€ 
pÚblica Tiemocrática ~ue lhe trouxe a liber= 
dade e algumas vantagens económicas e cultu 
rais durante estes dois Últimos anos. 

Numa certa medida, o nosso povo remedi 
I -

ara a falta de armas graças ao seu dinamis-
mo e  à sua aplicaçã,o na guerrilha. 

Durante ~uase um século~ os colonialis 
tas li~uidaram sistemàticamente os melhores 
filhos do nosso povo. Mas o ••bambú ~ue mor-
re renasce nos· seus joyens rebentos

11 

e, de 
geração em geração, o nosso povo continuou a 
sua luta pela .independência, sem parar. Os 
homens de valor continuaram a passar o fa -
cho. E esta resistência sublime forjará to-
da uma geração de heróis. Se um sucumbe às 
balas, centenas de· O"tJ.tros o substituirão. 

Os medrosos são geralmente cegos ou só 
vêem um lado das coisas. Eles só sabem ver 
a$ nossas dificuldades e nunca vêem as nos-
sas possibilidades de as ultrapassar. Eles 
só sabem ver·as nos~as fra~uezas e nunca vê 
em as fra~uezas do inimigo. 

Afinal -o ~ue vemos . nós do ;Lado do ad,;.:. 
versário? 
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Actualmente,. a França chaca~se com quatro grandes 
d:i ficuldades: · 

1.  - A segunda guerra mundial esgotou-a ecanàmicamente e 
financeiramente. Como ngo tem carvga, é obrigada· a 

fazer andar as suas méquinas devagar. Não tem dinheiro 
para comprar as 600.000 toneladas de trigo de que tem ~ 
cessidade todos as anos. O seu orçamento de 1947 acusou 
um déficit de 285 biliões de francos, nas despesas ardi 
nárias e extraordinárias. Antes mesmo de se poder lev~ 
tar das suas ruínas, ela gasta todas os dias centenas 
de milhôes de francos na guerra suja do Vietnam. O rea-
bastecimento do corpo expedi~ianário recente-se profun-
damente. 

2  - A situação política em França deteriora-se. Os gau-
listas agitam-se para formar um partida e esperam 

deitar abaixo a repÚblica, apoiados pela reacção estran 
geira. O movimento de luta ·contra a guerra suja começou. 
Em Março e Maio Últimos, no decorrer dos debates da As-
sémbleia Nacional sobre o Vietnam e  a União Francesa, o 

I 
partido comunista francês pronunciou-se sem equ1vaca oo~ 
fra o réstabeleciniento pela força do regime colonial na 
Indochina e contra o orçamento de guerra. A um apela da 
C.G.T., no dia 25 de Março ~e 1947, milhões de pessoas 
manifestaram sob a palavra de ordem "Paz imediata no Vi, 
etnam". Este movimento anti-belicista vai tomar ainda.!:! 
ma maior amplitude. 

, 
3  -Começaram as desordens nas colcínias francesas de A-

·frica. No dia 29 de Março de 1947, Madagascar leva.IJ. 
tau-se e  a insurreição alastra dia a dia. Em B de Abril 
de 1947 começaram as desordens entre argelinas e franc~ 
ses na KabÍlia. Na noite de 1 de Abril de 1947, em Cas~ 
blanca (Marrocos), as lutas entre a população árabe e 
as tropas senegalesa~o exército francês fizeram cente-

' nas de mortos e feridos. Na Africa Ocidental francesa, 
houve greve de ferrovi~rios em 17 de Abril de 1947 e na 
segunda quinzena do mesma mês houve manifestações dian-
te do palácio do governador, etc. O Movimento de liber-
tação nacional alastra nos diversos territ6rios da U-
nião francesa. 
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4  - os paÍses do sudoeste asiatico desaprovam a recon -
quista do Vietnam. Os povos indiano 1 .birmanês, ma-

l aio, indonésio, exprimiram-nos a sua simpatia.  A Fede-
raçãó Mundial da Juventude Democrática, reunida na . Ín-
di a , durante o mês de Abril de.1947, adoptou uma resol~ 
ção de apoio ao Vietnam e estabele.ceu um programa de a.s 
ção para exigir da França o fim das hostilidades.  A op,i 
niâÓ mundial esclar ecida condena o~ colonialis tas fran-
ceses agressores e  acabará por os isol ar pouco a pouco 
_na arena internacional. 

Estas dificuldades estão apenas no começo. Um dia 
vâá tornar-se insuportáveis par a  a França~ se ela demo-
rar  a  fazer a paz connosco. Porquê? 

Porque o prolongamento das hostilidades agravará as 
s uas perdas em homens e em material  e aumentará as difi 
culdades do seu povo; esse prolongamento ajudar~ · a re: 
forçar  o .movimento anti-belicista em França e  o movime~ 
to revolucionário nas colÓnias, acentuará a desaprovaç~ 
da polÍtica colonial da França pelo mundo democrático. 

O presidente do conselho francês, Ramadier, r eco. -
nheceu isso quando declarou em 27 de Abril de 1947: "  A 
França parece uma pessoa que est ~ a afogar~se , ma s  . que 
tem ainda  a  cabeça de fora". 

Esta observação aplica-se à França tanto no plano 
econcímico e financeiro como no plano político. 

Ramadier declarou ainda : "Se nós niill reagirmos, SJ:!. 
éumbiremos" (+) 

(+) -Assim, Ramadier queria apelar para a  ajuda americano. e preparar a ..Q. 

pinia6 francesa para aceitar est a ajudo. que representa a dependên -

cia em relaçlro aos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, mostrava C..Q. 

mo era crítica a situaçffo da França. 
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A nosso ver, a França só tem um meio para evitar 
tal "naufrágio": Negociar com o Vietname reconhecer a 
soberania nacional do nosso povo e doutros povos da U-
ni~o francesa, n~o se lançar nos braços dos magnates da 
finança americana, não se vender aos ianques, 

NÓs estamos à altura de ultrapassarffi 
dificuldades com as quais nos chocamos, Pa 
ra isso é-nos preciso fazer prova de tena= 
cidade, de solidariedade, de tacto, de es-
pÍrito metódico; é-nos preciso combater de 
cididamente e produzir muito. 

No decorrer da resistência9 todas es-
tas dificuldades irão diminuindo devido aos 
nossos próprios esforços. Como são dificul 
dades que encontramos no nosso próprio pa= 
Ís, nós podemos concentrar as nossas for-
ças para as vencer. Além disso9 nós benefi 
ciamos do auxilio dos nossos aliados: o po 
vo da França, os povos das colónias franc~ 
sas, as forças mundiais da paz, da democra 
cia e do socialismo, dirigidas pela Uniãõ 
Soviética9 e este é um outro factor que nos 
permite recuperar a nossa desvantagem. 

Quanto à França, ela choca-se com di-
ficuldades no seu próprio territÓrio, no 
Vietnam, nos países da União francesa e no 

>' I 

mundo. E-lhe imposslvel a grupar as suas 
forças para vencer estas dificuldades tão 
dispersas como complicadas; ainda é menos 
capaz porque foi consideràvelmente enfra -
quecida pela segunda guerra mundial. Para 
conservar a sua posição de grande potência 
independente e democrática, ela tem de ne-
gociar a paz connosco e reconhecer a inde-
pendência e  a unidade do Vietnam porque e~ 

te é , o único meio que ela. tem para conse -
guir reduzir e ultrapassar as dificuldades 
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actuais. Este é mais um factor QUe nos 
rantirá a vitÓria sobre a França. 
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12.0. capítulo 

O PESO TIAS FORÇAS EM PRESENÇA 

Nesta guerra, como em todas as guer-
ras,vai vencer o mais forte. A força deve 
ser compreendida, aqui, tanto no sentido, 
material como moral. Ela traduz-se pelas 
vantagens e fraquezas de cada uma das par 
tes, A vitória caberá finalmente à parte 
que tiver mais vantagens que fraquezas. 

É pouco provável que uma parte muito 
forte em pontos secundários mas fraca em 
pontos principais consiga vencer a parte 
adversária, fraca em muitos pontos secun-
dários mas superior em alguns pontos prin 
cipais. A parte cujas vantagens aumenta = 
rem durante a guerra ficará capaz de ven-
cer a parte que vê as suas·vantagens dimi 
nuirem e multiplicarem-se as suas dificul 
dades. 

Para sabermos quem vencerá, se aFrag 
ça ou n6s, basta comparar objectivamente 
as vantagens e as fraquezas· das duas par-
tes. 
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As nossas vantagens são as seguintes: 

a) NÓs fazemos uma guerra justa (contra  a e~ 

gressão, pela liberdade). 

b) Nos realiz~mos a unidade nacional (na Frell 
te nacional unida contra os coloDialistas 

franceses agressores). 

c) O nosso povo e  o seu exército têm um moral 
a toda a prova ( cada um rivaliza em hera-
' 1 ;V / ) ~smo para  a sa vaçao do pa~s • 

d ) O nosso exército combate no seu próprja t~ 
ritÓrio e pel a defesa dos direitos do seu 
prÓprio povo; daÍ resultam três vvemtagens 
para ele: hábito do clima (thiên thoi :cli 
ma favorável(+)); conhecimento do terreno 
(dia loi: terreno favorável(+)); apoio da 
população (nhân hoa: harmonia com o povo(+l 

e) Os nossos aliados são numerosos (  o povo 
francês, os povos d6 colÓnias frances~s,as 
forças mundiais da paz, da democracia e do 

socialismo). 

Vejamos agora os nossos pontos fracos: 

a) O nosso armamento é fraoo e de má qualida-

de. 

b) As nossas tropas são pouco numerosas e mal 

treinadas. 

(+} -Trat~se dos tr~s principias clássicos do grande estratega 

chin~s SUN TSU (N.D.T,F.). 
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c) O nosso sentido de organizaçâó nao corresponde às 
exigência s da guerra (sobretudo nos domÍnios mili 
t are económico). 

d) Temos muito que f azer no campo da propa ganda  i n  -
ternacional. 

Os pontos fracos do inimigo são os seguintes: 

a ) Ele faz uma guerra reaccionária(corn fine de agre~ 
s ao, opressão e exploração,  o que faz levantar o 
Ódio contra ele). 

b) Tem pouca coesao  nas sua s  fileira s  (oposição e n  -
tre extremista s  e  partidários da negociaçgo, en  -
tre ultrs s e progressistas). 

c) O mora l  das sua s tropas é frac o (várià s vezes vi-
mos que os soldados d o Corpo Expedicion6rio fran-
cês têm medo da morte; houve soldados do exército 
f antoche, legionários e  atiradores col oniais que 
desertar am para  passa r par a  a s nossa s fileiras). 

d ) Como resultado da sua agress~o contra um pa í s di~ 

t ante,  o  inimigo vê-se prejudicado em três aspec-
tos: não está habituado a o clima , conhece mal  o 
terreno,(+), não tem o  apoio da população. 

e) Ele tem mais inimigos  do que amigos. (A ajuda fi:1-
nanceira  e militar que lhe  podem fornecer os ame-
ricanos e ingleses não chega par a satisfazer  as ~ 
cessidades da França que tem de  gastar quantia s ~ 
normes par a  s e  r estabelecer da guerra mundi al, f~ 
zer,frente à situação na Indochina  e  na s colÓnia s 
de Africa , procura ndo  ao mesmo tempo travar  o mo-
vimento contra  a  guerra  na própria Metrópole). 

(+) -Embora ocupem o nosso pois há mais de 80 onos, os colonialis -

tas franc eses nãO podem c onhecê-lo.tffo bem como o nosso povo. 



46

40 

f) O seu esgotamento econÓmico e financeiro (as hos 
tilidades no Vietnam e as operaç~es reprses~vss 

em Madagascar
1 
nas quais a França se meteu mesmo 

antes de se recompor da segunda guerra, v~o ar  -
ruinar a sua economia e as suas finanças (A)). 

g) Os efectivos do seu exército, que são limitados, 
devem ser dispersos por toda a União Francesao 

Vejam~s agora as vantagens da França: 

a) A qualidade e  a quantidade dos armamentos. 

b) Tropas numerosas e bem treinadas. 

c) Sentido elevado de organização. 

d) Uma propaganda bem ·organizada à escala interna -

cional. 

·Desta comparação das vantagens e 
f,raquezas das duas partes·, salientam _,.se 
os cinco pontos seguintes: 

Primeiro: Os pontos que são para nós van 
~gens são precisamente desvantã 

gens pa-ra a França; os pontos que são dé_ê 
vantagens para nós, são vantagens para a 
França·. 

Segundo: A França tem mais pontos fracos 
que o Vietnam. 

(A)' -As previsões do autor nô:o se realizaram neste ponto porque a 

França recebeu uma ajuda económica enorme dos Estados Unidos, o que 

lhe permitiu levantar a sua economia, ·a troco ~a implantaçlro· dos 

capitais americanos em França. SÓ a vitória militar do povo vietna-

mita é que obrigou a França a abandonar a Indochina. (Nota do CEA). 
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Terceiro:Os pontos fracos da França 
mais numerosos que as suas 
gens. 

41 
#V 

sao 
vanta 

Quarto As vantagens do Vietnam são so-
bretudo polÍticas, enquanto que 

as da França são, geralmente, militares. 

Quinto : As vantagens do Vietnam incidem 
sobre pontos principais, a s da 

França sobre pontos secundários. Com efei 
to, não serve para nada ter um armamento Ui) 
derno, um enquadramento qualificado e sol 
dados aguerridos? uma forte organização e 
uma propaganda internacional bem orquestrg 
da se  se faz uma guerra de rapina, se  se 
tem mais inimigos do que amigos, se se es 
tá roído por divisÕes internas, se não se 
é apoiado pelo povo, se as forças  forças 
vivas se vão gastando. 
• • • • • • • • • • • • o • e • • • • o • o • • o • u • o • o • o • o • • • • • ~ 

E preciso notar que, à medida que a guerra pro -
longada se desenrola, graças aos esforços conjugados 
de todo o nosso povo, as nossas vantagens v~o aumen-
tar e os nossos pontos fracos vão diminuir. O inimigo, 
pelo contr~rio, vai perder pouco a pouco a sua superi 
aridade e verá aumentar a sua desvantagem. 

Eis alguns exemplos significativos: o prolonga -
menta das hostilidades que tempera os nossos quadros 
e os nossos ~omfuaterites s~ ãgrava ao dificuldade~ e rQ 
r'lÓmicas.· e ·-finaf;lcei;ras .. do inim:igo. Quanto mais .. :~ombat.ê_r 
mos mais vamos beneficiar ~a simpat~a e do apoio do ~ 
vo francªs e dos povos desejosos de paz7 mais ds po-
vos coloniais aproveitarão os envios de reforços frqu 
esses para a Indochina para se levantarem contra a 
França. Os nossos aliados ser~o mais numeiDsos. Para 
o inimigo, pelo contrário, o prolongamento da guerra 
-significa o desenearajamen.to,. a lassidâ"o: e a desmora-
lização das tropas. 
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Por outras palavras: a guerra reforça-nos e, ao 
mesmo tempo, desgasta o advers~rio. Se, actualmente, 
o nosso potencial (armamento, tropas, economia, etc) 
é inferior ao do inimigo, por outro lado nós temos ~ 
cursos morais in.esgotáveis (coragem, coesão do povo 
e do exército, apoio da opinião mundial ••• ). Daqui 
para diante, com o prolongamento das h~stilidades,vfu 
crescer as nossas forças morais e, além delas, o no~ 
so potencial material também vai crescer. 

Nos tentamos prolongar a guerra precisamente 
por que queremos pôr em marcha e desenvolver todas 
as nossas forças · materiais e morais para fazer ac-
tuar a fundo as nossas vantagens, ao mesmo tempo que 
reduzimos os nossos pontos fracos; tudo isto para mQ 
-dificar a relação de forças e obter a vitÓria final. 

Em resumo, esta comparação de for-
Ças em presença permite-nos afirmar des-
de já que venceremos. A guerra·que·faze-
mos é uma guerra do povo, uma guerra pro 
gressista. E é porque esta guerra é pro= 
gressista ~ue nós vc;mo·s buscar nesta fog 
te inesgotavel, que e  o povo, os nossos re 
cur~os no plano material e moral. 

Os fracassos passageiros não podem 
desencorajar-nos, assim como os pequenos 
sucessos locais não podem fazer-nos per-
der a cabeÇa. Nós sabemos perfeitamente 
que a vitória da revolução se ganha à 
custa .. duma' boa. o.rga~izaç ão e duma prepa-
raÇão minuc:i_osa. Sempre foi assim e em 
tqda a parte. As dificuldades, as ·lacu-
nas e os erros dos franceses (que nós sa 
b-eremos explorar a fundo), assim como a 
ajuda dos nossos aliados, contribuir~o 

eci pa~te para o sucesso da nossa resis~ 

tência, mas. no essencial, somos ·nós 

~~e temàs de decidir, atravé s da nossa 
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~.§.lrei ta solidariedade .L através da nossa 

luta enérgica, através da nossa vontade 

de satisfazer às nossas próprias necessi-

dades para aumentar o nosso potencial. 

O nosso princípio directivo nesta 

guerra é este: fazer uma resistência de 

longa duração, apoiarmo-nos principalmenw 

sobre as nossas próprias forQas. 

Há três factores importantes para a 
nossa vitória: 

1) A unidade nacional para se fazer uma· 
longa resistência; 

2) A acção cada vez mais poderosa do povo 
francês para acabar com a guerra porca 
e até mesmo para expulsar a reacção do 
poder; 

3) O desenvolvimento da revolução nas co-
lónias francesas, a acção cada vez mafu 
enérgica das forças mundiais da paz e 
da democracia contra os colonialistas 
franceses agressores. 

Estes três factores não estão ainda 
maduros.  Nós teremos que aceitar novos 
sacrifícios e lutar ainda mais energica -
mente. O tempo criará para nós condições 
cada vez mais favoráveis. 
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Em Paris, os reacc1onar1os preparam 
neste momento uma campanha muito perigosa 
para tentar vencer as dificuldades actu-
ais da França e remediar às suas fraQuezas 

Eles lançam-se no anti-sovietismo e 
no anti-comunismo; eles sapam a repúbli-
ca, oprimem o povo francês sob o fardo 
das verbas de guerra e empurram a França 
para os braços da Grã-Bretanha e dos Esta 
dos Unidos 

1 
com a esperança de levantarem 

a economia francesa e continuarem. a guer-
ra colonial. Esse é  o caminho do suicídio 
para a França. Ela tornar-se-ia assim um 
satélite das potências estrangeiras e 
acabaria por não poder conservar a União 
francesa. O povo francês e os partidos fi 
éis à repÚblica não vão cruzar os braços: 
Eles vão reagir. A sua acção juntar-se-à 
então à nossa resistência e  à luta dos po 
vos da União francesa; então, os colonia= 
listas franceses, presos num verdadeiro 
movimento de tenazes, estarão destinados 
à derrotao 
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I 

O QUE E QUE SE DEVE FAZER ? 

Acabámos de examinar as vantagens e 
os pontos fracos d·e cada uma das partes. 
Mas uma simples descrição não chega para 
resolver de uma vez a questão de saber 
quem vencer~ esta guerra. 

As vantagens essenciais que . temos 
sobre o inimigo não devem encher-nos du-
ma satisfação exagerada. Porque o opt~ 
mo parvo torna as pessoas míopes; ele ce 
ga, traz a passividade e abafa todo o de 
sejo de fazer melhor. -

Nas guerras do passado, e.contece1.1. --
que paises mais favorecidos que os adver 
s~rios fossem derrotados num conflito e; 
pelo contrário, que pa{ses muito desfavo 
recidos obtivessem a vitÓria. Porquê?Por 
que os países favorecidos desconheciam Õ 
esforço, aubestimavam o inimigo e nâoti 
nham chefes capazes, enquanto que os me= 
nos favorecidos fazi~m todos os esforços · · 
evitavam sobreestimar ou subestimar -o i-
nimigo, e eram bem dirig_idos ... 
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Quando o autor de "Kim Van Kieu" ( +) 
escrevia que "a vontade do~\i'ence o Céu"e-
le queria dizer com isso que o valor prÓ-
prio de uma pessoa e  a sua vontade activa 
têm uma acção determinante sobre as co~as 
(ou acontecimentos). Esta acção da pessoa 
sobre as coisas exerce-se naturalmente na 
medida em que essas coisas se prestam a i§. 
so .• 

Enquanto o nosso povo lutar com entu 
siasmo e enquanto os nossos chefes o diri 
girem hàbilmente, não é nada de espantar-
que consigamos aproveitar o concurso das 
Circunstâncias e do ambiente para mudar a 
relação de forças a nosso favor. 

Aliás, a própria guerra não é um gran 
de movimento? Desde as dificuldades que e 
la traz aos beligerantes até aos defeitos 
e às qualidades de cada um deles, nada se 
mantém estático, parado. Tudo muda com o 
desenrolar das hostilidades. E esta evolu 
ção constante vai ajudar a parte que se 
mostrar hábil na condução da guerra e fi-
zer todos os esforços indisp ensaveis; e vai 
prejudicar a outra que fôr imprudente,que 
mostrar passividade e incapacidade fla-
grante . 

Além disso, ponhamos ainda esta ques 
tão: Porque  é que estamos constantemente-
na defensiva e recuamos, quando, afinal , 
temos mais vantagens do que o inimigo?Por 
que é que, duma maneira geral, não tive= 
mos a iniciativa das operações? A nosso 

(+) -Poema de Nguyen Du (1765-1820), obra prima da literatura viet-

namita. (Nota da T,F,) 



53

47 
ver é porque o inimigo, a o contr~rio de 
n ós e, apesar das suas desvantagens mo-
r ais, dispõe de um equipamento superior 
ao nosso. 

Ora, a guerra é a oposição de duas 
forças tanto n o  plano material como mo-
ral. As condições materiais são um fac-· 
tor indisp ensavel à vitória -mesmo no ca ,. 
s o de um sucesso passageiro - e isto e 
verdade para toda a acção militar ,na guer 
ra como na insurreição armada. -

Para travar o inimigo, para o ven -
cermos, portanto, nos devemo s  a todoo cus 
to eliminar a nossa desvantagem material 
e desenvolver sempr e  a nossa força noPLa 
no moral, reduzindo, por outro lado,a su 
perioridade material do inimig o  e agra = 
vando-lhe as dificuldades no plano moral 

Toda a questão é esta. 

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

Como estamos muito menos bem armados que o ad-
versário, nos devemos, por um l ado, 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 o  armamento do inimi 
go ou apanhar-lhe as armas. 

f I 

E  lament avel que, em muitos combates que foram 
bastante mortais para o inimigo, sd tivessemos a pa-
nhado poucas armas, porque n~o tínhamos potência de 
fogo suficiente, nem experiência t áctica . Por outro 
lado,  embora as nossas perdas fossem fracas, cada h~ 
mem que perdemos foi perdido com a sua arma, na maior 
parte dos casos. 
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Acima de tudo, devemos fabricar armas rudimenta-
res enquanto fazemos a guerra . Evitemos dar demasiada 
importância ao materia l moderno e subestimar o materi-
al que se pode arranjar. Sem este material rudimentar, 
nâÍJ poderíamos equipar os "partisans" e os guerrilhei-
ros , não poderÍamos armar o povo 7 nas condiçô.es técn_i 
cas actuais do nosso país. 

Evitemos t ambém a tendência contréria que sci da 
importância às arma s rudimentares e não cuida do fabr~ 

co da s  arma s  mais ou menos modernas. Sem armamento mo-
derno não é possível travar  o  avanço das tropa s motori 
zadas do inimigo nem é possive l contra- atacar. 

Por outro l ado, devemos sabotar  o inimigo, difi-
·cultar-lhe os movimentos, desg ast~-lo com a guerrilha 
par a neutralizar  a eficacia do seu mat erial moderno. 
Devemos atacar  de  surpresa ; incendiar  e destruir ·os 
seus depósitos de arma s  e munições; devemos atrair a 
sua atençâb sobre objectivos f alsos para  o levar  a ga.§. 
t a r munições. 

As nossas tropa s estão menos bem treina da s que as 
d~ inimigo. Por isso, nós devemos tira r  a temp~ a e xp~ 
riência da s nossa s manobras, analisa r  a táctica do in~ 

migo1 aprofundar os nossos conhecimentos estra t égicos 
e  t acticos, dar uma grande importância  ao treino dos 
quadros, da s tropas  r egulares, dos "partisans11 e dos 
guerrilheiros~ durante os prciprios combates. 

Ao  mesmo t empo r nós deyemos enganar  o inimigo ~~ 
l a manha , reduzi-lo  à  pas sividade, obter infor~ações r.~ 
bre a  s ua  ac tividade  e impedi-lo de recolher informa~ 

çõe s sobre as nossas ac tividades" Devemos descobrir a s 
suas verdadeira s intenções  par a  o esmaga r com golpes 
audaciosos, onde o apanharmos a descoberto. Devemos s~ 

ber fugir ao contacto quando o combate nos é desfavori 
vel, par a ,  assim, conserv~r as nossa s forças e aguen -
tar muito tempo, a fim de passarmos da_defensiva à ini 
ciativa das operações. 

Actualmente, na  maior parte  da s vezes, a s nossas 
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tropas so se lançam nos combates, sem procurarem a 
;:irofundar as questões t:cticas. Mui tos chefes mi li 
tares est~o ultrapassados e fecham-se na rotina;ele; 
só vêem os combates que travam sem grande espÍrito de 
estudo e de en~2-ise ~ ou en tâ'o ele~ registam mec~ic.§_ 
mente as experiências sem saberem adapt~-las; outras 
vezes fecham-se nos velhos hábitos cn guerra de posl 
ções ou da estraté~ia ou tictica do exército colonial 
de antes de 1945. t tempo de abandonarmos todos estes 
maus hébitos. 

Somos ainda fracos na organizaçãO da guerra e, 
por isso, urgentemente e por todos os meios, nÓs de-
vemos melhorar u nosso método de comando para que haja 
unidade, rapidez e precisãó. 

Os serviços técnicos devem passar a ser mais 1i 
geiros e tornar-se militarizados. 

As ordens devem ser correctas e chegar até à 

base; a execuç~o das ordens deve ser estritamente U!l 
trolada. 

' E preciso assegurar as ligaçffes e as transmis-
sões com rapidez, e mantê-las sàlidamente mesmo no b 
terior das regiões provis~riamente ocupadas pelo ini 
migo. 

Os nossos serviços de informação devem traba -
lhar com perspicácia e exactid~o. 

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

Vamos organizar os "partisans" e os guerrilhei 
ros numa grande escala para fazer deles uma importau 
te reserva que permita reforçar as tropas regulares, 
em qualquer momento. Assim evitaremos o esgotamento 
das unidades e completaremos os seus efectivos em tem 
po oportuno. 

Ao mesmo tempo, tentaremos confundir o mais Pe 
sivel a organização do inimigo, utilizando a sabota-
gem e  a manha. 
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Uma linha polÍtica justa, uma estratégia e uma 
táctica maleáveis e hábeis s~o indispensáveis à re-
sistência, mas a organizaç~o nffo é menos importante.A 
organizaç~o assegura  a execuç~o correcta da linha po-
litica e  a aplicaçffo da estratégia e da t~ctica. 

Evitemos actuar como diletantes; agir debai~o 
dos impulsos, actuar sem principias, sem ordem, sem 
plano e sem controle. Evitemos também de c air na t en-
dência contr~ri a : perdermo-nos nos detalhes sem ver-
mos o conjunto ou arranjarmos uma organização que n~o 
garanta a aplicaç~o da linha politica . 

A nossa propaganda no plano internacional  é fr~. 

ca. 5aibamos1 portanto, fazer c onhecer a nossa justa 
causa  e  desmasc ar ar  o inimigo diante da opinião pÚbll 
ca mundial. 

Nds opomos o direito à barbaria  e  a rectidão à 
p~rfÍdia ; estamos certos de ganhar a simpatia do povo 
francês, das pessoas honestas de todos os paises, da s 

; 

naç~es oprimidas, em particular as da Asia  e  das col~ 
nia s francesas. Poderiamos até propor à Un:i.âo Soviét_:h 
c a que l eve a questão do ViEtnãm à organizaç~o da s ~~ 

çôes Unidas~ reclamando negociações de paz entre a 
França e nós. Na nossa p~opaganda 1 devemos explorar a 
fundo as contradiçõ'e s que opôem a França a outros paj_ 
ses. Par a isso, é preciso recolher provas das atroei -· 
dades 7rancesas cont r a os nossos compatriotas, contra 
os es"!:rangei:ros e os fiéis de todas as religiões, re--
ur,i r documentos sobre o  tratamento humano que rese:.:'V.~ 

mos aos prisioneiros de guerra franceses e  a nossa a-
titude cor~·ectã em r elação aos mission ~rio s estrangeJ 
ros. 

Para evitar  a negligência é o trabalho à toa ,  a 
propaganda exterior deve ser confiad~ a um serviço e~ 
pecializado e  a homens competentes .  E preciso, além 
disso, envia r ao estrangeiro delegações culturais ou 
parlamentares, para tocar a opinião mundial. 

Evitemos bem as duas tendências opostas que co~. 
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sistem: umu em subestimar o trabalho de propaganda no 
estrangeiro e negligenciá-lo; a outra em considerá-lo 
como um "remédio para tudo", quer dizer

1 
apoiar-se e~ 

clusivamente nos outros, quando afinal nós devemos con 
t ar  antes de tudo com os nossos prÓprios esforços. -

Estas são as tarefas que se impõeo ~ 
r a conseguirmos i g u alar o inimigo. 

O melhor meio para explorar a fundo 
as nossas vantagens e agravar as fraque -
zas do inimig o  é responder a estes impera 
tivos fundamentais: unidade nacional, mo= 
bilização total do país, resistência pro-
longada, propaganda junto do inimigo e u-
ma política externa eficaz. 

Mas se, com esforços incessantes, sQ 
mos capazes de atira r todas as desvanta -
gens para cima do adversário, ele também 
pode fazer o mesmo. O inimigo é mais pér-
fido e manhoso do que pensamos. 

Durante a resistência, pode ser que 
nos choquemos com dificuldades imprevis -
tas causadas pelo adversário ou pelos nos 
sos erros5 ou ainda por outros factores 
independentes tanto da nossa vontade como 
da vontade do inimigo. 

Alguns exemplos : calamidades natu~ 
rais; fome; intervenção duma terceira po-
tência que, pronta a expulsá-los mais t a r 
de, ajudari a os colonialistas franceses 
na sua guerra de agressão; morte de al-
guns quadros e homens de valor do nossola 
do, o que não deixaria de ter uma influêg 
cia sobre a direcção da resistência; bai-
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xas severas resultantes dum erro grave do . . 

nosso comando. 

Estas eventualidades· são muito possi 
veis. A organização dirigente ( +) deve pre-
vê-las para lhes fazer face a tempo. E se o 
inevitável se produzir, tem de se reagir cam 
sangue frio. Seremos invencíveis enquanto 
fizermos um sÓ corpo com o povo. 

(+) -A org!lilizo.çl!o dirigante de que se fala aqui é o Partido Coounista 

Indochin$s (o actual Partido dos Trobalhodores do Vietnac). Como 

este tinha proclOI!lado uoa dissoluç& voluntário., eobora continua.!!. 

se normalnente as suas actividades, o autor n«o podia, eo 1947, 

nomeá-lo clarnoente. (Nota do. T.F.). 
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140. capítulo 

ALGUNS PROBLEMAS MILITARES 

QUE T~ UMA ACTUALITIATIE DE FOGO 

A nossa resistência nacional conti-
nua, desde há mais de dez meses. Tie dia~ 

ra dia as hostilidades ganham maior ampli 
tude e intensidade. É necessário d~r umã 
resposta a certos problemas militares de 
uma actualidade tremenda: 

1  -ACÇÃO POLÍTICA E ACÇÃO MILITAR 

Estes são dois aspectos estreitamen-
te ligados um ao outro. Como sublinhou ~.~arx 
11a guerra é  a continuação da política11

• 

Os colonialistas franceses entravama 
acção polÍtica da nossa Républica Democrá 
tica. E preciso destruirmos a sua oposiçãO 
através duma ·ac ~ão militar-para. podermos 
estar à altura de continuar os nossos ob-
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jectivos em condições mais favor~veis. 

A acção militar é só um meio para r~ 
alizar a polÍtica. "A guerra é o instru -

mento da polÍtica. Ela é a sua continua~ 

E or outros meios" __ (.CJ.,ausewi tz). 

Todo o sucesso militar depende, poi~ 
duma política justa e decide, por seu la-
do, a realização duma polÍtica justa. 

A guerra atinge o seu fim com a vitÓ 
-ria militar. Então, ela pára e  a polÍtica 
retoma o seu curso por outros meios menos 
violentos. Esta é a r~lação entre a ac 
ção militar e  a acção politica. 

,. 

OS PA_RTIDÁRIOS DA POLÍTICA PURA desconhem mui -
tíssimas vezes o papel da violência na hist6ria e nao 
vêem a necessidade imperiosa, em certos momentos, de 
agir militarmentdtontra o inimigo do interior ou o a-
gressor do exterior •. Em politica interior eles pro-
p~em sistemàticamente o compromisso e, em polÍtica e~ 
terna, propõem a capitulaç~o e as concess~es a qual" 
quer preço. 

J , """ 

OS PARTIDARIOS 50 DA ACÇAD MILITAR caiem, a ma-
ior parte das vezes, no militarismo e pensam que tudo 
deve ser resolvido pela força armada; eles nâÓ sabem 
mobilizar politicamente e recusam-se a explicar e  a 
convencer. Acabam mesmo por recorrer às ameaças e  à 
força contra a população. ·Noutros casos, s6 combatem 
e nâ'o dão importância ao trabalho político; nã'o ten-
tam estabelecer relaç~es fraternais entre os quadros 
e  a tropa; n~o tentam estabelecer uma atmosfera de e~ 
tre-ajuda do exército com a população; n~o fazem ne-
nhuma propaganda para abater o _moral do inimigo. 

Além dissor eles s6 se preocupam com a acção mi 
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li~ar, sem pensarem em consolidar a frente nacional 
unida, nem em ganharem novos aliados no estrangeiro , 
nem em adaptarem a nossa polÍtica interior e externa 
à evoluçã'o da situação internacional. 

2  - A ESTRATÉGIA E  A TÁCTICA 

Em poucas palavras, a estratégia é  a 
linha que permite atingir a vitória em to 
da uma guerra; a táctica é  a maneira de 
combater em cada batalha. A táctica faz 
parte integrante da estratégia. 

A estratégia justa é que decide, an-
tes de tudo, a vitÓria • 

. Os erros tácticos não podem comprome 
ter uma guerra que é conduzida segundo u= 
ma estratégia justa. Pelo contràrio, uma 
boa táctica não servirá finalmente parana 
da se a estratégta é errada (os conflitos 
sovieto-alemão e chino-japonês são teste-
munho disso). 

No entanto, a acumulação de errostáQ 
ticos pode, mesmo no quadro de uma estra-
tégia justa, provocar uma derrota estraté 
gica. 

Acontece também que um grave erro iác 
tico pode ter consequências desastrosasnõ 
plano estratégico. Com efeito, mesmo com 
uma estratégia justa, como se pode obter a 
vitória se a incapacidade de comando leva 
o exército de derrota em derrota? 
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Também pode acontecer que o desgaste 
e  a desmoralização provocados por uma gran 
de derrota afectem perigosamente a linha 
estratégica _(foi o caso para a Alemanha~ 
Verdun e Stalinegrado, nas duas guerras 
mundiais) . 

Mais um ponto importante: é a eatraté 
gi~ que determina a táctica. 

Como a nossa estratégia é de prolon-
gar a guerra, nós devemos, no plano tácti 
co9 saber recuar quando o combate nos e 
desfavorável, para con::;ervar as nossas for 
ças. 

3  -A DEFENSIVA E  A OFENSIVA 

Estratégicamente falando, nós esta -
mos actualmente na etapa defensiva. Mas s_§ 
ria um erro recuar sistemàticamente recu-
sando o combate com o pretexto de respei-
tar _esta, l:isnha. estratégisa e cons:rv~r as 
. nossas forç:á:s. ·A evacuaçao de Thal. Blnh , 
em 11 de Abril de 1947, é uma prova da d~ 

sorientação do comando regional; ela cau-
sou. despe i to ·nas tropas humilhadas por r e 
· .cuarem sem çombater, e desemparou a popu:: 
lação que acabou por duvidar e perder mes 
mo a confiança no seu exército. ·-

Algumas vezes, por razões políticas, 

,_ 

ç 

vale mais aceitar perdas mais ou menos im c .. 
portantes travando o combate do que evi= 
tar a todo o custo a luta para conservar 
as nossas forças intactas. 
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Outras vezes, é preciso defender a to 
do o custo um ponto estratégico chave com 
um e:(ectivo mui to inferior ao do inimigo a 
fim de dar tempo a que o grosso das nos-
sas tropas chegue para liquidar completa-
mente o adversário. 

Não devemos esquecer que, nesta eta-
pa, embora a nossa estratégia seja a defm 
siva, a no'ssa tactica é sempre a ofensiva. 
Quer dizer: nós ficamos na defensiva à es 
cala nacional, mas tomamos a ofensiva em 
cada combate para esmagar o inimigo.A nos 
sa estratégia é de prolongar a guerra,mas 
a nossa tactica é lançar ataques relâmpa-
gos para obter um resultado rápido em ca-
da combate. Por outras palavras, nós con-
duzimos uma, "guerra. defensiva de longa 

duração dentro das nossas linhas" e "ope-

E_ª-.Ç_Ões ofensivas com resultados rápidos fo-

ra das nossas linhas (+). 

Duma maneira geral, os nossos quadros compreend~ 
ram isto. Mas há ainda pssoas que ngo compreenderam e 
têm, por isso, a tendência a evitar o combate e  a rec~ 
ar sistemàticamente. 

Por outro lado, nós pensamos demasiado em organi 
zar uma defesa estática como na guerra de posição; por 
isso n6s n~o estamos habituados a fazer uma defesa mó • 
.vel nem atacar para defender. 

(+) -Mao-Tsé-Tung : u A respeito da gueiTa prolong!lda11 
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Assim, nós somos levados mui t a s veze~ a estabe-
lecer linhas fixas, a  abrir trincheiras, a JE~antar 
barricada~ a  agarrarmo-nos a isso no plano táctico, 
o que é um dispar ate. Também não somos c apazes de 
combinar a ·acção de guerrilha com as manobras das t~ 
pas para at ac ar  o inimigo, cerc~-lo, cortar as suas 
linhas de abastecimento, apanhá-lo dos l ados ou por 
trás e obrigá-lo assim a  r ecuar. 

Nós também ngo somos capazes de fazer uma dive~ 
são, lançando a s nossas forças contra um ponto nevr4h 
gico do adversário para o obrigar  a enviar para aí ~ 
forças; assim el e retira uma parte dos efectivos lall 
çados contra nós em outros lugares, o que faz refor-
çar imediatamente a nossa defesa nesses lugares. 

Quando atacámos Haiphong no dia 21 de Março de 
1947, obrigámos o inimigo·, para defender esta cidade, 
a -retirar efect.i _vos.  das suas guarnições de Hongay e 
de Quang Yen onde nós consolidámos assim o noss·o d~ 
poàftivo; a batalha de Loc Binh, em fins de Março. de 
1947, forçou o inimigo a  r etirar tropa s de Ah Chau 
para protege r  a estrada de Langion~Tien . Yãn e  refor-
çou a nossa posição em Lua Nam. Estes são exemplos 
de defesa activa ,  da defensiva por meio do ataque. 

4 DESGASTE E LIQUIDAÇKü 

Fazer a guerra é procurar destruir 
as for as do inimigo, ao mesmo tempo que 
conservamos e aumentamos as nossas for-
ças para conseguirmos a vitória final. 

Para fazer istoJ é preciso aplicar a 
dupla táctica de desgaste e de liquida  -
ção. O desgaste é para gastar e diminuir 
as forças do inimigo; a liquidação é pa-
ra matar ou capturar o adversário. 

.. 
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No momento, o inimigo é superior a 
nós; por isso desgastamo-lo prolongando a 
guerra. Fazendo assim, nós chegaremos um 
dia a cumprir o nosso plano estratégico oo 
contra-ofensiva geral para liquidar o ad-
versário e obte r  a vitória final. 

Mas será preciso esperar até esta u l 
tima fase para esmagar o inimigo? ClarÕ 

A/ 

que nao. 

Desde as duas primeiras fases (fase 
da defensiva  e fase do equilÍbrio das for 
Ças) nos devemos log o fazer combates lo= 
cais de liquidação para infligir ao inimi 
go as ~ais~sadas ~da§_QQ_s~yeis e r c=. 
cu,erar as suas armas e mun1çoes para eqUL 
par as nossas próprias tropas, Este é o-
meio mais eficaz de avançar para a contra 
-ofensiva geralepara o esmagamento do ini 
migo. 

Ató agora, nos fizemos muitas vezes 
combates de desgaste que foram mais mor -
t ais para o r • imigo do que para nós. Daqui 
em diante nos devemos travar mais combaiPn 
d e liquidação que combates de  desgaste. O 
que é  a guerra de movimento senã'o o esma·-
gamento do inimigo? 

Quanto à guerrilha ela tanto é uma 
forma de combate de de s gaste como o  é de 
liquidação ( + ) . 

(+) -A caracteristica da guerra de movimento é a liquidaçlro. A da gue1: 

ra de posiçffo é o desgaste .  A da guerrilha é a liquidaçoo e  o de~ 

gaste. (Nota da T.F. ) 
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As nossas tropas regulares recorrem 
mui tas vezes à guerra de ma:n.obra para in-
fligir perdas parciais ao inimigo. Pelo 
seu lado, os "partisans 11 e  guerrilheiros 
devem lança r ataques-surpresa e montar em 
boscadas para esmagar o inimigo numa a~ 
fulmin~Dte, ao mesmo tempo que o cansamo 

5  - COMO ATACAR? 

o ~taque é  a única maneira eficaz de 
esmagar o inimigo. Um combate sem ataque 
não é um combate. No entanto, a maior par 
t e das nossas tropas regulares, dos nos = 
sos desiaca:nentos de "partisa:ns 11 não sabem 
.ainda muito bem como devem fazer • 

. A maior parte das vezes, as .. nossas 
forçás espalham os seus efectivos para 
t actearem simultâneamente toda uma série 
de postos inimigos e elas chamam a isso 
"passar ao ataque". Chegam a uma posição i 
nimiga sem terem informações e sem terem 
plano de ataqu e  e  gritam logo "ao assal-
to!"; isto a duzentos metros do posto; as 
sim elas dão tempo ao inimigo para se pre 
pararem a  r ecebê-las. E têm a coragem de 
chamar a isso "um ataque"! Não! 

Na nossa opini~o, para atacar uma cidade ou um 

posto inimigo, é preciso: 

) . 



67

r • 

61 

a ) Informarmo-nos cuidadosamente sobre o posto: 
número de: soldados, o seu armamento,  o mo-
r al  da guarnição, os hábitos do comandante , 
etc ••• para estabelecer um plano minucioso e 
fazermos secretamente ~egarativos cuidado~ 

(5em,no entanto, nos entregarmos a um traba-
lho  f orma l cuja lentid~o e inércia deixem e~ 
capar  a ocasiâo). 

b) Fazer a concentraçgo de forças, obter a sup~ 

rioridade numérica  pa r a liquidar o inimigo 
num s6 combate. ~ncentracão dos efectivos 
é u~a lei essencial  do atag~.(Empregar tro-
pas r egulares num~ricamente superiores ao i-
nimigo, at acar de surpres a  o  objectivo dese-
j ado , nunca  pôr  me t ade ou mais dos efectivos 
para  organizar a defesa ou reter o inimigo em 
pontos secundários. Na defensiva, evidente -
mente, a s tropas regulares devem constituir 
uma f orça de' reserva que passa Ei acção no m.Q. 
menta oportuno. Pelo contrário, no momento m 
at aque, as tropa s regulares, transformadas em 
elemento de choque, não devem ser utilizadas 
como reserva. 5ó. assim é que se pode liquid~ 

ràpidamente  o inimigo. 

c) ]o ataque :~ir prontamente ,  com dinamismo,a 
cla~~~~r.à~damente às s~tuações novas. 
Quando é da da  a ordem de a t aque, deve-se pa~ 

sar à acção com cor agem, audácia  e uma  r api-
dez P-xtrema; dispersar-s e  par a  avançar, rea-
gr upar--se par a  a t ac ar, cercar  o inimigo, C O.!J. 
torná-lo e t omar  as suas  posições de assalt~ 

d) ~fin ir bem a direcção do golpe principal. 
Concentra r a i as tropa s· par a arrancar a vi tá 
ria , num ataque de surpres a ;  ba t er  o inimigo 
nas  posições-cha ve para  pa r alizar totalmente 
o seu dispositivo de defesa . Podemos ainda 
dividir os nossos efectivos par a  f azer uma 
manobra de divers~o. 
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e) Lançar um ataque fulminante, de surpresa, que 
apanhe o inimigo desprevenido; aproveitar os 
momentos em que e l e ~elaxa a sua defesa: nas 
horas das refeições e da sesta, quando chove , 
ou de -noite, para desencadear uma acç~o deci-
siva_. 

f) Quando conquistamos uma posição, devemos mant! 
I 

-la se posslvel pa r a conservar as forças para 
novos c ombates. Devemos evitar entricheirarmo-
-nos no luga r porque o inimigo ferá uma conce~ 
traçãÓ de forças ma i s poderosas para contra- a-
tacar, tomar  o terreno e liquida r as nossas tQ1 
pas. _Mas, antes da retirada, devemos explorar 
ao máximo o sucesso para limpar inteiramente o 
campo de batalha e liquidar totalmente as for-
ças inimigas. 

g) Explora r  a fundo cada um dos nossos sucessos 
pa r a  levantar o prestígio das nossas tropas,r~ 
forçar o moral do nosso exército e  da popula  -
çgo; tirar as informaç~es necessárias com vi~ 
tas a outros ataques. 

Em resumo, atacar é toda uma arte.Mas 
Para o conseguir, é preciso conhecermo-nos 
bem a nós próprios e conhecermos o adversá 
rio ; é preciso ter em conta os acasos que 
se,podem produzir no tempo e no lugar; é 
preciso concentrar com rapidez as forçassu 
ficientes e conduzir a operação com o máxi 
mo de dinamismo, de rapidez e de maleabili 
dade. 

•, 

,) . 

... 

.,. 
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6  - COMO E QUE SE TOMA A INICIATIVA r.> 

Actualmente o inimigo é mais forte 
do que nós e, duma maneira geral,é ale que 
toma a iniciativa das operações, enquanto 
que nós estamos reduzidos à defesa. 

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

va é  o princípio fundamental da táctica 

em gera~~_R§rtiqularment e da guerrilhae 

da guerra de movimento. 

Há varias maneiras de conseguir a iniciativa: 

a ) Enganar  o inimigo por ·todos os meios: desta 
maneira podemos sempre conservar  a iniciat~ 
va , embora sendo nds mais fracos. Mesmo ten 
do efectivos e  armamento inferiores, nós P.O 
demos atraír o adversário a uma  armadilha p~ 
ra o liquidar; n6s podemos fazer uma diver~ 
são à esquerda para bater de surpresa à di-
reita o advers~rio que, apanhado de surpre-
s a , é inçapaz de evitar os nossos golpes. 

b) Visar os pontos descobertos mais vulner~

veis do inimigo para os atacar, de maneira a 
impedi-lo de organizar a defesa. Atac~-lo no 
momento em que ele menos o espera; apanhá -
-lo numa emboscada quando ele se · deslaça; 
surpreendê-lo quando ele chega ao fim de u-
ma marcha esgotante. 

c) Levar o povo à guerrilha  par a obrigar o in~ 
migo a espalhar as suas forças, para o esgo 
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tar e permitir às nossas unidades regulares a-
atacarem-no de repente e esmagá-lo bocado a 
bocado. 

Organizar a populaç~o a uma grande escala para 
fazer um muro de sil~ncio em volta do inimigo, 
cortando-lhe as informações, e esconder as nos 
sas tropas. Assim, o adversário pode ser. f~cil . 
mente surpreendido porque igDora tudo sobre as 
nossas actividades. 

d) Utilizar uma mobilidade prodigiosa, para nos~ 
locarmos muito ràpidamente na rectaguarda do i 
nimigo, atacá-lo nos · pó.ntos nevrálgicas a fim 
de tentar fazer uma manobra de divers~o e tro-
car-lhe os planos. É melhor atacar o inimigo 
pelos lados ou por trás do que atacé-lo pela 
frente. 

e) Estar bem informado sobre o inimigo para ~ 
centrar ràpidamente as nossas forcas regulares 
e fazer chegar depressa as nossas reservas aos 
pontos desejados para podermos agir a tempo. 
(Presentemente-~· os nossos serviços de informa-
ç~o são fracos; também as nossas deslocaç~es e 
as no~sas manobras de reagrupamento fazem-se 
co~ demasiada lentid~o; muitas vezes acontece 
que n~o podemos ou n~o sabemos fazer entrar em 
acç~o as nossas forças de reserva). 

f) Centralizar a direcção das operaç~es nas m~os 

do comando superior, dei~ando aos comandos re-
gionais a liberdade e  a responsabiliqªde de se 
adaptar·em às flutuace"es da -situacão na frente 
de comb~té~- ~les devem t~r a iniciativa das o-
peraçe"~ s para não deixarem escapar as ocasi~es 
favor~veis e ficarem condenados à passividade. 
(Muitas vezes, em condiç~es muito favoráveis, 
os comandos regionais recusam-se a passar ao 
ataque e ficam de braços cruzados s6 porque ~ 
receberam ordem para o ataque. Isto é um erro 
muito perigoso!). 

ro • 
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Estes são os principias gerais que permitem a~ 

segurar-nos a iniciativa das operaç~es . 

Em resumo, por um lado, nunca deve-
mos entrar em combate em condições desfa 

I • •y 

voravels, nunca atacar sem uma preparaçao 
madura, não aceitar o combate debaixo da 
pressão do inimigo, quando as condiç~es 
não se prestarem. 

Por outro lado, dar prova de inicia 
tiva, não perder as boas ocasiões, utili 
zar ao máximo a guerrilha e  a guerra de 
movimento, bater o inimigo nos seus pon-
tos vulneráveis, atacá-lo n o momento em 
que ele menos o espera, atraÍ-lo hàbil 
mente às nossas armadilhas (+) . 

(+) -Para manter a iniciativa das operaçe'es face a um adversário S.!!, 

perior, as forças de guerrilha devem aplicar as 4 regras do 

camarada ~lao-Tsé-Tung : 

1  -Se o inimigo avança, nós recuamos; 

2  - el e acampa, nós fatigamo-lo; 

3  - el e está esgotado, nós atacamo-lo; 

4  -ele foge, nós perseguimo-lo. 

Poderio. também acrescent!ll'-se: 

Se ele se reagrupa, nÓs dispersamo-nos e atra.fmo-lo em fli:Q. 

fundidude, etc. (Nota da T.F.) 
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AS BASES DE RESIST~NCIA 

Uma base é uma região duma segurança 
relativa que nos permite instruír as tro-
pas regulares, formar quadros?fabricar ar 
mamentos e munições? cura r os feridos?etC.. 

Há várias espécies de bases: as regi 
Ões montanhosas cobertas de florestas? as 
do delta e as das regiões pantanosas. 

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

a) Uma população din§mica, enquadrada por lar-
gas  organizações e pronta  a dar um apoio tQ 
t al ao nosso exército ; 

b) Um corpo de tropas r egulares pronto  a t odE 
os s acrifÍcios pa r a impedir o avanço do i-
nimigo, conserva r  a  base, defender os or-
g~os de direcçffo e  a  população ; 

c) Um terren~ de acesso dificil, f avorável à 
defesa. 

Destas três condiçõe s , as duas primeiras são as 
mais importantes, sem duvida, Com tropas cora josas e 
l argas massas consci.entes, numa região sem montanhas, 
nem florestas, nós t eremos florestas e  montanhas de 
homens par a  nos protegerem. 

Há pessoas que dizem que o nosso ter 
ritório é muito pequeno para podermos es-

... 
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ta~elecer nele bases de resist~ncia. Isto 
é um erro grave resultante da sobreestima 
ção do inimigo! 

I 

E certo que o nosso território é pe-
queno, mas não é tão pequeno ao ponto de 
tornar impossível o estabelecimento de ba 
ses. Além disso, o adversário com os pau= 
cos efectivos que tem e trazidos de longe 
não pode vencer e liquidar totalmente o 
nosso exército, nem ocupar o nosso país oo 
tal maneira que não fique para nós nenhum 
bocado de terreno. 

Outras pessoas pensam que uma base 
deve ser uma regi~o absolutamente segura 
onde podemos construír coisas grandes e só 
lidas~ Também se enganam. Isso é sobrees= 
timar as nossas prÓprias forças. 

Nenhuma base de resist~ncia pode fi-
car totalmente ao abrigo de qualquer ata-
que! Portanto, não é recomendavel lançar-
mo-nos na construção de obras pretensiosoo 
e de empecilhos, difíceis de evacuar em 
caso de necessidade. Aliás, não temos po2 
sibilidades de fazer essas obras. 

' . . 
E preciso prever o dia da partida no 

prÓprio momento em queinstalamos a base;ro 
planearmos a · sua defesa, devemos prever .~ 

go a evacuação. Não confundamos no entan-
to, base de resist~ncia com acampamentos. 
Essas "bases de um dia" de que muitas ve-
zes falam os camaradas de Quang Tri são 
apenas acampamentos provisórios, nada mais 
que isso. 

Quando resolvemos estabelecer uma ba 
se numa região, devemos convocar uma con= 
fer~ncia dos quadros responsáveis das or-
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ganizações militares, administrativas e 
populares, para discutir a sua instalação 
e  a sua defesa. 

Devemos fixar a nossa atenç~o sobre os seguin-
tes pontos, vistos em conjunto: 

1  - No que diz respeito ao trabalho junto das 
massas: desenvolver e consolidar as organi-
zações populares prevendo ao mesmo tempo a 
f ormação de grupos clandestinos; formar os 
quadros regionais para o enquadramento e  a 
direcção. 

2  -No plano militar: multiplicar os grupos de 
"partisans11 e armar toda a população; dar 
uma f ormaçãcr militar a todos os rapazes e 
raparigas; instalar as tropas regulares e 
juntar o armamento necess~rio para trava r  o 
inimigo no seu avanço e liquidá-lo quando 
ele avançar profundamente na região; ca~ 

f l ar os objectivos para o caso dos ataques 
da aviação . 

3  - No plano social: estabelecer um plano de a~ 
menta da produção; organizar o reabasteci -
menta; melhorar o nível de vida da popJ~ 

laçff'o . 

4  - No plano da segurança: liquidar os traidQ 
res; limitar e controlar as deslocações,cou 
trolar e não deixar sair as notícias  e in-
formações. 

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

Todos estes problemas militares são 
os problemas que· ·a ·guerra:· ·nos ·p·ôe. O ·exér 

.. 
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~ito e  o povo, os quadros de todos os es-
calões, em primeiro lugar os chefes de u-
nidade, devem compreender toda a importân 
cia destes problemas para fazerem desapa= 
recer as nossas insuficiências o mais de-
pressa possível e para corrigirem os er-
ros que prejudicam o nosso combate. 

Para ganhar a guerra, são precisos 
grandes esforços, sobretudo na corrJcção 
dos defeitos e dos erros de comando, como 
o frizámos atrás.-
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150. capítulo 

DESENCADEAR O MOVIMENTO DOS "P ARTISANS" 

I 

(MILICIAS DE AUTO-DEFESA E GUERRILHEIROS) 

A nossa guerra é uma guerra popular, 
como o dissémos atrás. Por isso', ela deve 
ser feita pelo povo. Quer dizer: o exérci 
to regular não deve ser o único a comba = 
ter; todos os patriotas, homens ou mulhe-
res, militares ou não, devem pegar em ar-
mas, 

O exército defende o povo q,..ue Jhe deu 
origem e  é  o povo que o apoia. E isso que 
explica a grande força moral dos nossos 
combatentes. 

Como, nesta guerra, o povo e  o seu ~ 
xército lutam lado a lado, o combate é vi 
vo e toma mil e um aspectos diferentes,~ 
forme o terreno e as possibilidades de ca 
da região (guerrilha e guerra de movimen= 
to). Por outro lado, nós somos capazes de 
prolongar o combate até à vitória final, 
apesar da fÚria do inimigo dotado de um e 
quipamento relativamente moderno, 
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O que é que s e deve fazer para condu 
zir uma guerra do povo? 

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

Desencadear· o movimento dos "parti -
sans" é  o melhor meio para levar toda a p o 
pulação ao combate, para organizar e ins= 
truir um poderoso exército de reserva. Tu 
do isto v a i reforçar as nossas tropas re= 
gulares p ara fazerem uma guerra prolonga-
da. 

O inimigo massacra  e viola com selvajaria, apo-
dera-se das terras, r ouba os bens e destroi as colhei 
t as .  Por toda  a parte, os homens saudáveis e corajo  -
s os pegam em armas par a qefenderem  a populaç~o e para 
lhe permitirem continuar  o tra balho de produção. Eles 
ajudam  a  população a criar  o  vazio diant e  do 1n1m1go, 
ajudam a recolher informaç~es, a liquidar os t r aido  -
res e  a  f azer s abot a gens1 quando é possível. Mas, me~ 
mo  assim, eles n~o a bandonam o trabalho da produção.f 
l e s  amam  a  s ua  al deia na t al, a sua  pátria. Estão pro-
fundamente  l i ga dos aos seus l ares7 às s uas aldeias , 
aos seus  campos de  arroz , aos t 6mulos dos  s eus ante-
passados . 

A  arrogância  dum inimigo  nojento encheu-os de 
r aiva. Por i ssof eles entraram na luta  com f ac as,peru> 
.l a nças,  arcos, espingardas, gra nadas, minas, até mes-
mo com simple s  paus  afiados de bambú, com pedra s  o u 
tijolos. Ele s  ajudam as tropa s  r egula r e s ou f ormações 
de guerrilheiros  a  f a z er  a guerra . Eles  f ormam a s mi-
lÍcia s  populares de  auto-defesa. 

Os mais ardente s dentre  eles deixar am a  'frente 
da produção pa r a forma r em, sàzinhos  o u  c om a  ajuda das 
tropa~-regular es 7 grupos regionai s de guerrilheiros. 
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Estes destacamentos de guerrilheiros operam nem 
sector determinado. Eles defendem uma  região  ou um dis ~ 
trito contra as operações de limpeza do inimigo , ajudam 
a populaç~o a tra balhar nos campos,  a defender os seus 
bens dos roubos, a  f azer a propaganda  armada,  a liquidar 
os traidores e  os piratas, a fazer emboscadas e  a  a t a ca r 
de surpresa os postos isolados. Eles col abor am em todas 
as circunstâncias c om as tropas regulares, pa r a fustigar 
o advers ário  e  o liquidar em parte ou t ot almente. O seu 
armamento deve ser melhor que  -o das milÍcias de auto-de-
fesa; devem ter espingardas,  armas automáticas, minas, 
granadas,  bazucas, etc. 

Neste momento1 as mil{cias de auto-de-
fesa1 os desta camentos de guerilheiros e  a s 
tropas regulares são a s três formações do 
povo em arma s  ( +). 

Os partisans1 os guerrilheiros e  o cog 
junto da população constitue~ a força de r~ 
serva do exército regular. Os destacamentos 
de guerrilheiros de várias aldeias1 ou de~ 

(+) -Actualmente, as nossas formaçffes armadas sro s6 de dois tipos: a s tr~ 

pas regulares e os 11partisans11; os partisans por sua vez compreendem os 

guerrilheir~s e as milicias de auto-defesa. 

Mas, no futuro, logo que o nosso armamento e  o nosso enquadramento 

se reforçarem, nós teremos tr~s tipos de formaç5es nitidamente diferentes: 

as tropas regulares, os destacamentos de guerrilheiros regionais e as mJ:. 
lÍcias populares. 

Os 11 partisans 11 combatem ao mesmo tempo que continuam a ter as suas 

ocupações habituais; os destacamentos de guerrilheiros regionais largam a 

produçílo, estendem a sua acção a toda uma regi& e procuram o inimigo pa-

ra o liquidarem. 
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rJ'os cantõ'es1 que se juntam 
combinada, podem constituir 
gional de guerrilheiros. 

A/ 

para uma acçao 
uma brigada re-

Unidades de guerrilheiros muito comba-
tivos que se agrupam para o combate, podem 
transformar~se em tropas regulares. 

Na nossa resistência prolongada 9 a trans 
formação do simples homem do povo em solda= 
do  do exército regular é todo um processo 
constante. Basta observar esse processo pa-
ra se ver logo que o povo é um reservatório 
de homens para o exército e para se ver que 
os destacamentos de guerrilha e auto-defesa 
são a massa donde saiem as tropas regularea 

A força dos "partisans" cria  o poderio 
do exército regular. Com boas formaç~es de 
guerrilheiros e boas unidades regulares, a 
nossa vitÓria será certa. 

Lenine dizia: 

"Quem ganha a guerra é aquele que tem 
mais fontes de reserva, mais fontes de for-
ça e de resistência no seio da massa do po-
vo". -Lenine (Discurso pronunciado no Oi tª 
vo Congresso dos Soviets da Rússia). 

Mas nós podemos dizer que já temos um 
movimento de "partisans "? Claro que sim, mas 
esse movimento não se estendeu ainda a todo 
o país e ainda não tem a mesma intensidade, 
em toda a parte. 

Ele está bastante desenvolvido e prome 
te ganhar ainda terreno em certas regiões 
como o Sul do Vietnam e corro a parte Centro do 
Vietnam e, recentemente, o Thua ·Thien ,  o 
Quang Tri., . os arredor.es de. Hanoi, Haip.hong; 
Nam Dinh, etc ..• 

.-
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No conjunto, os nossos guerrilheiros e 
os nossos ''partisans" armam-se  e treinam-se 
a um ritmo satisfat6rio. Eles mostraram di-
namismo, e iniciativa. 

Merecem ser citados, como exemplo para 
a nação, os combates que eles travaram na 
estrada n~ 5, à volta da capital, na estra-
da de Saigão-a-Mytho, em Ban Long (Quang 
Tri), no ~rincÍpio d"este ano, em Dinh Bang 
(Bac Ninh)  e Cu Da (Ha Dong) no mês passado. 
Nunca será demasiado elogiar os "partisans" 
os guerrilheiros de muitos lugares pelo seu 
esforço para a constituição de aldeias for-
tificadas e par-a o estabelecimento de redes 
subterrâneas defensivas. Em outros lugares, 
eles formaram grupos especializados nos com 
bates com minas contra os tanques e os com-
bóias fluviais. 

No entanto, nós notamos muitas insufi-
ciências e muitos erros no actual movimento 
dos "partisans". 

+  +  +  +  +  +  +  +  + 

No geral, o que f alta é a unidade de acç~o. Temos 
tendência ao formalismo; temos falta de realismo. 

O armamento é ainda insuficiente, sobretudo as mu-
nições, as granadas, as minas que são tão necessárias 208 
"partisans". 

N~o há n6mero suficiente de instrutores e de qua -

dros dirigenteso O trabalho politico é t~o fraco que, 
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em certos lugares, os partisans e os guerrilheiros s~o 

mal vistos pela populaç~o. Ainda n~o pudémos acabar com 
todos os mal-entendidos e  a s rivalidades mesquinhas com 
a s tropas regulares. 

No combate, a coordenaç~o com o exército n~b é tio 
estreita  como  o que se deseja. Os "partisans" da s  comunas 
têm tend§ncia a a bandonarem a produção. 

Muitos r egimentos de guerrilheiros s6 fazem comba-
tes de posição e n~o s abem utilizar todos os truques da 
t áctica de guerrilha. 

Esperemos que os responsáveis das for-
mações de partisans !2 guerrilheiros façam os 
esforços necessários para impulsionar por 
toda  a parte o  movimento e lançar nas comu-
nas, nos cantões, nos distritos, nas provín 
cias e até nas regiÕes ocupadas uma campa = 
nha de emulação para a organização das milÍ 

cias e para a edificação das aldeias forti-

ficadas. 

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

mas ru dim en t ar e s -P..Q.E_ ou..:;;.:_;t:..::r;..:a=s-=m::;;;a::..l;;:. . .:::s __ n=-.:o....:d::..e:..;:r~-....:1:::a::.:::..s 

arrancadas ao inimigo. 

Es.P eremos que .eles espalhem as exp eri-
ências de combate das milícias 9 para que os 
partisans e os guerrilheiros da zona ocupa-
da ataquem sem descanso  a rectaguarda do i-
n imigo. · ~ 

E~eremos que.as ~ropas regulares, as 
formaçoes de guerr1lhe1ros e as milÍcias prQ 
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curem liquidar as rivalidades estÚpidas a 
todo o custo. Partisans, guerrilheiros e 201 
dados das forças regulares são todos filhos 
do povo. O exército deve fazer a instrução 
das milÍcias em todos os sitias onde acam -
par; e as milÍcias devem acolher bem o exér 
cito e apoiá-lo logo que ele chegue a uma 
região. Quando se trata de uma acção combi-
nada, as forças regulares devem avisar os 
partisans antes de se retirarem. Os guerri-
lheiros devem dar informações às unidades~ 
tabelecidas na sua região sobre todas as roáS 
actividades e pedir a c rüab n-'-açnc, (:?ssas uni 
dades se for preciso. Se são recuperadas ar 
mas, numa acção combinada, devem repartir = 
-se essas armas de uma maneira racional e  e 
quilibrada. 

O sucesso ou a derrota da nossa resis-
tência prolongada está nas mãos do povo.Mas 
é claro que, no plano militar, são as fo:rçe.s 
regulares, os guerrilheiros e os"partisans" 
que acarretam com o maior peso de responsa-
bilidade. 
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160.. capítulo 

LIQUIDAR AS TENDENCIAS ERRADAS 

Nos capÍtulos anteriores fizemos uma 
crítica rápida a um ou outro erro relativo 
à resistência. Chegou o momento de crit±ar 
quatro grandes tendências que é preciso li 
quidar para realizarmos a unidade de pensa 
menta e de acção entre os quadros e entre 
a população, durante a resistência. 

Essas tendências erradas são: 

1  - O derrotismo e  o pessimismo 

2  - A subestimação do inimigo 

3  -A tendência ao compromisso a meio 
do caminho 

4  - A procura duma terceira potência 
como medianeira. 

O que é .que dizem OS DERROTISTAS E OS 
PESSIIVIISTAS? 

Eles dizem que somos um povo pequeno, 
pobre, mal armado, vivendo num território 
p e.queno e que caminhamos.. para .uma ... derrota. 
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Dizem que, para acabar com isto, era melhor 
aceitar a tutela da França e aceftar o regi 
me de "autonomia". Eles perguntam: P ara qu'ª 
cria r novas dificuldades levantando-nos con 
tra uma potência que dispffe de enormes for= 
ças de terra~ de mar e do ar~ de tanques e 
de uma artilharia temível? Eles chagam a di 
zer que o nosso povo é pouco instruído e  o 
nosso país tão fraco que não seria capaz de 
ser independente. O fantoche Tran Van Ty da 
clique Lê Van Hoach teve o descaramento de 
pronunciar esta frase infame que merece ser 
eternamente coberta de vergonha pelo nosso 
povo: "Mesmo que a Frru1ça nos desse a inde-
pendência nós recusávamo-la". 

Tais propÓsitos provam que os pessimis 
tas, vendidos, derrotistas e poltrões sobre 
estimam o inimigo de uma .. maneira tão exage= 
rada como eles substimam o nosso povo. 

I 

E verdade que temos f alta de armas, mns j á conse-
guimos f abricá-las para responder às.necessidades dare-
sistência. É indiscutível que c onseguiremos produzir ar-
ma s  mais aperfeiçoadas, à medida que a guerra continuar. 
E se s oubermos aproveita r todos os recursos da guerrilha 
e da guerra de movimento , nós conseguiremos recuperar m~ 
terial  moderno do Corpo Expedicionário com o nosso arma-
mento pouco perfeito. Assim poderemos vencer um adversá-
rio  melhor  armado do que nós. 

O  no sso território é pequeno, as nossa s riquezas 
limitadas e  a  nossa população pouco numerosa; mas, por 
outro  l ado, c omo  mostrámos no capítulo 11 (As nossa s di-
ficuldades e~~ dificuldades da França), o  nosso inimigo 
vem dum paÍs l ongÍnquo , ele tem de transport a r as sua s 
tropas  a grandes distâncias  e dispersar as s uas forças Rê 
ra·f azer f ac e  a muitas acç~e s ; e l e saíu da Última grande 
guerra esgotado e conómica  e financeiramente; no plano iQ 
terior, e l e está enfraquecido pelos conflitos entre os 



87

81 

~iferentes grupos pol{ticos, entrE os capitalistas e os 

trabalhadores. 

Pelo nosso lado,  pondo de lado a questgo das ar-
mas, o nosso povo aumentou a  c onsciência polÍtica e o 
seu nfvel de organizaçâ'o. A nossa frente nacional unida 
consolidou-se e  alargou-se. A situação internacional já 
não é a mesma que era depois da guerréJ de 1914-1918. A 
subida impetuosa do movimento par a  a independência e a ~ 
mocracia forma uma rectaguarda que sustenta  a nossa luta 
NÓs temos todas as condições para fazer a guerra,uma gu~ 
r a prolongada. E conduzir uma guerra prolongada, é para 
nós a vitória .  A tendência ao derrotismo e ao pessimismo 
não pode manter-se. 

Durante estes ultimas tempos, formou -
-se uma di ta "Frente Nacionalista Unificada" 
(debaixo da,direcção de Nguyen Ha1 Than,Ngu 
yen Tuong Tam, Tran Trong Kim, Nguyen Van 
Sam). Sob a capa d.e " independência  e unida 
de no seio da União francesa", estas pesso= 
as preparam, n a realidade, a assinatura dum 
acordo com as velhas raposas imperialistas 
francesas e americanas para sabotar a nossa 
resistência e dividir as nossas fileiras.As 
teorias derrotistas desses traidores são mui 
to mais perigosas que a "teoria de lamber a8 
botas" de Timon~ J)inh e  o "autonomismo"ou o 
"·suicidismo" ( +) de Lê Van Hoach. 

(+) -O autoz: faz aqui um jogo de palavras a propósito de autonomia e 

suicídio que siro em vietnamita palavras formadas com o mesmo 

prefixo tu-tri1 autonomia; tu-sat, suicidio. (Nota da T.F.) 
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Ao derrotismo e a0 pessimismo opõe-se 
A TENDBNCIA A SUBESTIMAR O INIMIGO. Há pes-
soas que sobreestimam as nossas forças e 
subestimam o adversário. 

Dizem elas que a França, não pode ain-
da enviar para cá todos os reforços necess~ 
rios porque ela é obrigada a enviar uma par 
te dos,seus efectivos contra as suas colóni 
a s  de Africa; por isso, devemos aproveitara 
ocasião para lançar todas as nossas forças 
em algumas batalhas decisivas, em. vez de pro 
curar prolonga r  a luta. Segundo eles, uma 
guerra prolongada só vai arruínar o nosso 
povo e esgotar as nossas forças. 

Esta é a tese do aventureirismo e do 
suicÍdio daqueles que propõ.em uma "guerrará 
pida para um r esultado rápido". Nada é mais 
arriscado do que isso. 

Em Última análise aqueles que subesti-
mam o inimig o são os que têm medo dele; são 
os que têm medo das dificuldades e da guer-
r a de longa duração. 

Se nós tivessemos seguido  a  s ua  maneira de ver, t~ 

rÍamos queimado as nossas  f orças em algumas batalhas mui 
to duras  e terÍamos gasto o  nosso potencial, logo nos 
primeiros dias. FicarÍamos assim c ompletamente esgotados 
e sem forças para c ontinuar o combate! 

E isto porque, no princÍpio, o inimigo é superior 
a nós; est~ no méximo das suas forças. Ele c oncentra o s 
seus meios para nos esma ga r  e somos nós que devemos evi- . ~ 

tar esses combates desiguais e  c onservar o  nosso poten-
cial para poder luta r durante muito tempo . 

Ao mesmo  t empo que fazemos a guerra , nós reforça-
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mo-nos; nos enfraquecemos e desencorajamos o  adversarioe 
esperamos a  ocasiâo favorável pa r a passar ao contra-ata-
que e liquid~-lo. O prolongamento das hostilidades, em 
vez de gastar as nossa s força s vai aumenté-las e vai en-
fraquecer o inimigo, cada vez mais. 

As pessoas que subestimam o adversário 
querem queimar todas as forças da resistên-
cia num ataque de raiva9 dizendo que é para 
evita r ao povo os sofrimentos de uma guerra 
prolongada. Mas que desgraça querem evitar 
a o povo9 se9 afinal9 tentam levar o nosso e 
xército à destruição e mergulhar a pátriã 
na escravidão? 

Felizmente que esta tendência de obter 
um "resultado rápido por meio duma acção rá 
p ida" não está mui to espalhada e não teve 
graves consequências. As prÓprias pessoas 
que9 quando se desencadeou a resistência nª 
cional9 estavam pronta s  a resolver tudo du-
ma só vez9 compreenderam ràpidamente o seu 
erro e abandonaram esta ati tu de  de "ou vai 
ou racha''. 

A terceira tendência a liquida r  é 2. TEN 
:O~NCIA AO CONIPROMISSO a meio do c aminho, -

As pessoas que defendem esta tendência 
acham que uma guerra prolongada nos leva à 
derrota e que o melhor é chegarmos a um en-
tendimento com a França para poupa r sacrifi 
cios a o povo e reorganizar a s nossas forças 
o mais depressa possível9 evitando assim per_ 
das inúteis. 

Eles inquientam-se face aos sucessos 
passageiros do inimigo9 e  p ensam que a gue~ 
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r a está perdida :P orq"L~e nós cedemos terr eno~ 
Eles não vêem como é complicada esta guerra~ 
os sucessos do inimigo vão levá-lo à sua per 
da~ a s nossa s derrotas prepa ram a nossa vi:: 
tória de amanhã. 

O fim d~ nossa r esis t ência 6 a independência e  a 
unidade. Se a França r ec onhec e um Viet Nam independente 
o unificado no s oi o da Uniâo France s a , va i ser-nos pos-
s{vel começar as  c onvorsações par a  a  paz. Ma s enquanto 
e l a não renuncia r ao s seus fins agressivos 0u se limi -
tar a dar-nos uma independência e uma unidade ilusória ~ 
nós n~o vamos depõr a s  armas. Vam~ s bat ~r-nos atá ao ~l 
timo homem: at é ao Último fôlego , sem tra n·sigir a  me i o 
do c aminho . 

Quem diz transigir, diz capitular. N6s c arre gámos 
a s  nossas espingardas s a.brimos f ogo . Os nossos c ompatr,i 
ot a s  não deixa rão .:JS armas, enquanto  não cumprirem·· a 
sua missão! 

Podemos  nós imagina r uma r esistência s em dificul-
dades? 

NÓs devemos c ombator ao mesmo t empo  que mobiliza-
mos mor almente  o povo para que e l e se bata  va l entemente 
e participe na resistência7 at é ao fim. Se alguns combQ 
tes desgastam as nossa s  f orças,  outros,  pel o c ontrário? 
'3L:mentam·-nas. É pr eciso portanto sabermos c ombater de 
maneira a fazer cresc8r o  nosso potencial. Se  ac eitar -
mos um compromisso, se capi tularmos, as forças france  -
sas vã'o desarmar-nos. Nessa altura ,  com  o que 6 que fi·-
camos par a  f a l armos de perda ou de vitóri a ? 

Há pessoas que, roídas por um medo do-
entio, se inquientam só com a ideia duma rG 
sistência prolongada, Elas imaginaram umã 

.. 
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man eira simplista  de  a c abar ràpidamente com 
a  guerra : propõem formar  um novo governo com 
menos elementos 11v er melhos 11• Segundo el es 1 is 
so f avore c eria  a  ab ertura  da 's  negociaçõe s oom 
a França e  a s nossa s  r el ações diplonática s 
com os outros p aÍses. · 

Es t a s pessoas pensam  que uma mudança _,.ministerial 
s eria suficiente par a par ar imedi a t amente  com  a guerra . 
Que ingenu~dade ! O que decide do c essar-fogo é uma mudan 
ça do equilÍbrio de f orça s e  não alguma s  medidas de or-
dem administrativa . 

Se a  nossa r esistência  enfraquec e , uma mudança de 
governo  s 6 servir~ par a  mostrar um r ecuo  e um esp{rito 
de concessão que  l e varão a França a · s ér mais exigente  e 
mais intransigente .  Desta  ma neira nós s6 e spalharíamos a 
dÚvida e  a  c onfusão na população . 

Por que é que  estes def ensores da mudança de gover-
no  não propôem que  os  reaccionários, os incapaz es, os h~ 
sitante s sejam substituídos  a  todos  os esca lÕes do apar~ 
lho administrativo par a  r e f orçar  a  r esistência? 

Na realidade,  o que  eles têm é medo du-
ma guerra de longa dur a ção. Ele s  n ã o  a credi-
tam que esta guerr a nos pode l ev ar à v i t ór i a 
e  a cabam por desej a r  uma mudança ministerial 
c omo  uma oferta sagr a da que ele s  l ev ariam  a o 
a ltar dos colonialistas f r anceses implorando 
o  a r mi stício. 

Ele s  n ã o olham p a r a  a  f rente, s ó olham 
par a trás. No  cami nho da resistência,eles vi 
ram as costas ao nosso  f i m  ou então marcham 
recuandoo Até· faz pena! 
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Diga-se de passagem que nós não afastª 
mos definitivamente a questã'o da mudança mi 
nisterial. Não .há governo eterno e imóvel. 
Mas o nosso país tem a sua constituiç~o. 0 
nosso governb foi formado segundo a consti-
tuiçã'o. E por isso só pode ser mudado segun 
do a constituiçãoo -

Qualqu~r que ele seja~ o nosso governo 
deve ser seS"Pre o simbolo da unidade nacio-
nal, da uniao de todas as camadas sociais , 
dos partidos democráticos~ das personalida-
des patriotas, no quadro da Frente Nacional 
Unida contra os colonialistas franceses a-
gressores e ~..1ebaixo da direcçã'o dos comunis 
tas. 

Nã'o devemos esquecer que é esta a di -
recçã'o que vai decidir da vitÓria da revolu 
ç[o Vietnamita no seu conjunto9 da mesma mã 
neira que ela decide da actual resistência~ 

,._ N ' ; A quarta tendencia que se opoe a poll-
tica de resi's tência prolongada é  a PROCURA 
DUM: MEDIANEIF:r numa terceira potência. C2 
seus dcfensor8:J não tê~ confiança nas capacl: 
dades do povr< J Eles nao acreditam na vi t6 ·-
ria final. 

Qual  é  a terceira potência a quem eles 
querem implc .. --a r a mediação? Uma potência im 
perialista? Que perigo! Procurar a mediaçãÕ 
dum tal país é querer fazê-lo ter o papel 
do juiz de Is- Fontaine na fábula "A Ostra e 
os Argumentistas". Ou~ se se prefere9 o pa-
pel de pescaccr na história da cegonha que 
deixou prender o bico entre as conchas da 

I 
ostra perLJ..fe.ra. 
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Actualmente, em França ,  há  alguma s pessoas que 
t ambém quer em  r ec orrer à ajuda dum terceiro. Ela s  estão 
pr onta s a inclinar-se di ante do dÓl ar e a  ve nder a Fran-
ça  e uma parte das sua s possess~e s ao imperialismo amer~ 

cano par a  s er em c apazes de reprimir o  movimento 'democrá-
tico  na  Metrópole  e  a subida r evolucionária na s c olÓnia~ 

Nós queremos f a l ar de  De  Gaulle e  companhia . Então nÓs 
t ambém vamos imit~-los? 

N Alguns esperam uma intervenção das Na-
çoes Unidas. Esquecem eles que9 com a sua 
organização e espÍrito actuais9 a ONU é tão 
i~Cap3Z de fazer respeita~ a Carta de Sro Fran 
Clsco como de votar sançoes contra os seus 
membros que csviolam? 

Tivemos a prova no caso da Grécia, da 
Indonésia e da China. O que é que adianta~ 
var a  questão do Vietnam diante da Organizã 
ção das Nações Unidas? -

I ( 

E poss~ve l que ,  no futuro ,  se  a  nossa guerra  s e 
pr ol ongar, ha j a países que ponham  o  nosso  pr oblema dian-
t e dess a  organização intern~cion al, s e j a por  amor da paz 
e da justiça ,  s e j a por simpatia ,  se j a simpl esmente por 
rivalidade. 

!"las não devemos c ontar  c om  os outros. Se n6s oâ't 
tivermos coragem, nenhuma  f orça  exterior  poder á d~~Moes 

a liberdade e  a independ~ncia . 
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Em resumo9 todas as tendências que es-
tudámos são incompatíveis com uma resistên-
cia prolongada. 

Se não as combatermos energicamente, e 
las vão desenvolver-se e causarão desastres. 

Se hâ algumas pessoas que se limitam 
aj_nda a exprimi-las abertamente ou a amadu-
recê-las no fundo delas mesmas? há outraspe 
lo contrário,que já as puseram em prática e 
pensam mesmo fazê-las triunfar um dia. 

Nós só poderemos ganhar  a guerra se re 
alizarmos a unidade de pensamento_no blocõ 
nacional de resistência. 

A liquidação destas tendências impõe -
-se como uma necessidade principalo 

• , i 
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MOBILIZAÇlO GERAL DO POVO 

Esta nossa guerra popular pela liber-
dade e pela independência vai ser muito di 
fÍcil7 muito dura e muito longa. 

Para a ganhar, é preciso que todo o 
povo participe nela, é preciso que o povo~ 
guente corajosamente com todas as cargas e 
todos os sacrifÍcios. E, para isso7 é pre-
ciso despertar todas as energias. 

Já há mais de seis meses,que nós cons 
tatámos que toda a nação apoia o nosso gÕ 
verno e  o nosso e xército: as pessoas inscrB 
vem-se no exército 7 aderem ao movimento dos 
"part::.sans11, ajudam as operaçõ"es de enge -
nharia militar, abastecem e informam~ trQ 
pas, pagam as contribuições, curam os feri 
dos de guerra. Em muitas aldeias,rapazes e 
raparigas tomaram a iniciativa de fazer as 
colheitas para as famÍlias dos combatente~ 
isto é particularmente comovente de ver.Es 
se entusiasmo e devoção sgo dignos de admi 
ração. Quantos magnÍficos gestos de solida 
riedade patriótica merecem ser citados co= 
mo exemplo! 

Os nossos compatriotas da rectaguarda 
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não ficam atrás dos combatentes que se sa-
crifica m corajosamente na frente militar. 

Ma s isso chega? Ngo! 

No s eio do povo, quantas forças não fo 
ram completamente mobilizadas e utilizadas~ 
de ma n eira  r acional? 

Não h a v erá então ~sos-mortos a o  l ado 
desta s energ i a s  qu e se l ev antam e se entre-
gam sem r eserva à Pátria? Será que não s e en 
contram forças  d e inércia que nenhum motor 
pôs em movimento p ara as lançar nonosso com 
bate? 

Ainda t emos enormes recursos humanos , 
financeiros e  materiais que não fora m mobi-
lizados para  a  r esistência prolongada . 

Não podemos  negar  i s t o .  Muita s  a ldei as afastadas 
da frente de c ombate estão me r gulhadas num prol ongado 
sono, s em  nada saberem ou  c ompreender em da r e sist ê n 
cia. As detonaç~es distantes da gue rra ainda ngo as a-
cordar am. 

Em ;;;ui tos .l..ugares, os j avens  consideram  a des 
truiçâ'o das es-!:.·.r:adas inimigas,  a edificação das ob:!:'as 
defensivas e  a a jwda ~s tropas como o tra baiho fo:!:'çado 
do t empo dos imperi alis tas.  Qua ndo chegam aos r1.or::a.is 
de t r abalho ,  e les atiram o  t r a balho par a cima dos otJ-
t r o s  ou  evitam-no, e às vezes at8 f ogem par a  volta r p~ 

r a  casa. 

Quanto  dinheiro ·dorme nos  c ofre s  ou  em mal as,sem 
ser investido na produção~ ao serviço do pa{s ? Não s e 
fez nada par a  a c a bar com a descrença, o egoísmo e  a  i -
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nércia  dessa s  pessoas que deixam apodrecer os seus fun-
dos, enquanto que o nosso governo pede par a se aumentar 
a ·produçã'o . Alguns utilizam  todos os seus capita i s no 
contra bando, na especulação ,  no mercado negr o ,  e enri -
quecem c om  a  desgraça do pais, Em vez de  ser 6til,o seu 
dinheiro s ó pr ejudica  a Pátria . 

Muitos homens de  va l or  continuam a  pensa r  que a 
resistência só ciz res~eito ao exército  e  .ao governo e 
continuam a " cruzar  os braços enquanto arde  a  c a s a do 
vizinho " 

Até j á vimos  alguns " especialista s " passarem os 
di as  e  noites a  jogar  a o  ma-jong  e às c artas e  t erem a 
á.udácia de serem pagos com o  dinheiro do Estado, enquan. 
t o  que os nossos c ombat entes se s acrificam  na frente 
par a  s alvar  a Pátria , enquanto que os nossos operários 
e os nossos c amponeses se esforçam  par a produzir armas 
e munições par a  a s tropas, utensilios e viveres para  o 
povo . 

Nã'o há  ainda nenhume lei sobre  a mobiliza çã'o pa-
r a chamar  s everamente  esses individuas à  ordem, nem ne-
nhuma  propaganda bastante  activa  que os f aça acordar e 
corrigirem-se  di gnamente. 

Em resumo :  as insufici~ncias da mobilização poll, 
tica ,  não nos permitiram  e stimular o  ardor patriótico 
de todo o povo. 

Os nossos jor nais f a l am ligeiramente desta  ques -
.tão  e  ainda por cima só são lidos por uma minoria ; o seu 
rai o de acção nâ'o ultrapassa a área das r egiéí'es onde a-
par ecem.  Muita s  a ldei a s  ainda não viram um Único jornal 
desde que começou a  r esistência . 

Os grupos de agitação e  a s equipas de propaganda 
de choque gastam-se  em discursos. As  s uas exo~taçéí'es 
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t ornam-se  cada vez mais banai s por que ,  duma maneira ge-
r al, e les separam a  propaganda par a  a  resistência dos 
problemas da produção e da luta  c ontra  o analfabetismo. 

As s a las de informação são muito Úteis, mas há ai~ 
da muito poucas. 

A mobilização mor a l  nao é continua  e não atinge t~ 
das  a s regiôes, e nquanto que a  c ontra- propaga nda e as i-
deias desmoralizadoras não são reprimidas ou corrigidas 
a tempo. 

Nal gumas l oc alidades, as nossas tropas mostram-se 
arrogantes e  autoritárias; elas impôem " trabalhos forç..ê.. 
dos "· Noutras povoações, há comités de resistência  e de 
administração incapazes,  que nem s abem mobilizar as pes-
soas, nem s abem fazer um trabalho de explicação. Só dão 
ordens à toa  e  provocam  o descontentamento popular. 

Noutros sÍtios, a l guns quadros, com a  pr etensão de 
f a ze rem tudo e  com o seu  sectarismo, af astam da resistê~ 
cia homens capazes ou patriotas sinceros. 

Em muitos lugares, os tra idores chegam mesmo a ga-
nhar a  confiança e  a obterem informações sobre a posiçgo 
dos nossos serviços, corrompendo os funcion2rios com o 
dinheiro ou  a libertinagem. 

O pi or é que , em algumas regiões,  houve a~sntes 

que se serviram da religião e conseguiram fundar  a asso-
ciação " Viet Kien " (Edificação c! o Viet Nam), consegui-
r am criar  regiões c atólicas autónomas, conseguiram se -
mear  o derrotismo,  dividir os fiéis e  a  l evá-los a recu-
sarem-se a pagar as contribuições ao governo. Ele.s  diri-
gem a propaganda c ontra  o Viet Minh e os comunistas,  mas 
nõo se atre vem  a  dizer uma s6 palavra contra os france -
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ses. Eles n~o param de incitar a população a desobedecer 
ao nosso governo, sabotando assim o nosso trabalho de m~ 
bilização moral. 

I 

E preciso destruirmos esses germes pe-
rigosos. Liquidar a tempo os traidores e os 
reaccionarios, os inimigos da resistência. 

Mesmo nas nossas fileiras, nós devemos 
castigar aqueles que, com as suas palavras, 
ou actos, estão na origem de erros desastro 
sos. Devemos acabar com a violência dos fun 
cionários sobre o povo, a corrupção, o sec= 
tarismo, a burocracia, o arbitrário, a ten-
dência militarista e devemos aplicar uma po 
lítica progressista no interesse do povo. -

· Ao mesmo temp~ é preciso intensificar 
·sistemàticamente a propaganda e  a agitação. 
Faremos o máximo de esforços para despertar 
a consciência política do povo, elevar o seu 
patriotismo e  a sua vigilância, reforçar a 
sua combatividade. 

Através de todas as formas de propagan 
da possíveis: através dos jornais, livros ~ 
canção e dança, teatro tradicional e moder-
no, imagem e fotogrcfia, exposições, emula-
ção, etc .•• é preciso fazermos compreender 
ao povo porque é que ele se bate e  o que e-
le deve fazer para vencer. 

I 

E preciso que o povo saiba que a nossa 
resistência será dura, mas que ela vencerá! 

SÓ assim é que levantaremos o entusias 
mo do povo para o levar a realizar a pala= 
vra de ordem: "Que os ricos dêem o seu 'li-
nheiro, que as pessoas válidas dêem a sua 
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força, e os homens de valor a sua sabedoria 

Nenhuma energia pode mais ser perdida_! 
n~tilmente 9 nenhuma força pode· ficar fora 
do combate, nenhum recurso pode ser desper-
diçado. Desta maneira 9 veremos os nossos sq! 
dados e "partisans" sacrificarem-se brava -
mente para esmagar o inimigo9 veremos dez 
homens lançarem-se para tomarem o lugar do 
camarada que cai. 

No entanto, para que o povo participe 
ardentemente na resistência em todos os do-
mínios9 não chega só uma propaganda polit_! 
ca vazia~ 

I 

E preciso, a todo o cust~ elevar o nÍ-
vel de vida das massas populares, diminuir 
os seus encargos9 reduzir as taxas de arreQ 
damento e de lucro9 assegurar uma vida de-
cente aos trabalhadores, aos funcionários. 

Para canalizar todos os recursos finan 
ceiros9 é preciso receber os impostos segug 
do os princípios democráticos e assegurar ao 
povo um certo bem-estar para que ele possa 
contribuir para o orçamento da resistênciae 
sustentar o exército9 de maneira que ele eQ 
teja disposto a arriscar a vida para resis-
tir aos agressores franceses9 e defender os 
seus interesses mais queridos. 

Ao mesmo te~po, é preciso consolidar e 
desenvolver o regime de democracia nova pa-
ra que cada pessoa se sinta realmente um ci 
. dadão da RepÚblica Democrática, gozando de 
todos os seus direitos. Deste modo tornare-
mos mais firme a determinação do povo de d~ 
fender, a todo o custo, as suas liberdades 
sagradas e  o poder popular na luta contra 
um exército que quer restabelecer o jugo de 
uma escravatura odiosa •. 
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Alguns propõem que se abandone o regime 
de comités e se passe a nomear o pessoal da a 
dministraç·go. Eles não vêem que a diminuição~ 
dos direitos democr~ticos teria consequências 
desastrosas para a resistência. 

Melhorar a vida do -g,ovo e alargar os seus 
direitos democraticos, sao as duas cond~oosin 
dispensáveis para se mobilizar politicamenteõ 
povo inteiro, a fim de lançar na luta as for-
Ças de 25 milhÕes de vietnamitas. 

A mobilização do povo não se faz dum dia 
para o outro; ela exige um trabalho contínuoe 
regular até à vitória definitiva; uma chama 
passageira não serve para nada. 

' A medida que a guerra se desenvolve , é 
preciso fazer uma larga propaganda sobr~ os 
nossos sucessos militares para elevar o moral 
do exército e do povo. Em caso de derrota,mog 
trar-lhes como se deve combater, como se de 
fender contra o inimigo e se:1.:J 2gentes, como 
apanhar informações sobre o adversário, como 
fazer o segredo sobre as notícias, como orga-
nizar o reabastecimento, o socorro aos feri -
dos, etc ••• 

A mobjlizaç[o da nação não é s6 um assun 
to do nosso governo. Longe disso. A mobiliza= 
ção deve ser também obra de todos os partidos 
de todas as organizações populares. Portanto, 
para que ela continue em profundidade e de mª 
neira regular, da base até ao cimo, é preciso 
unir o povo nas organizações patrióticas e nos 
partidos democráticos, custe o que custar. 

O desenvolvimento das organizações popu 
lares é uma garantia dum sucesso duradoiro 
profundo. Assim, para assegurar a difusão e 
execução rápidas duma decisão do nosso gover 
no, as diversas organizaçÕes devem pedir à p 
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pulação para se pronunciar. Para conseguirem 
1esenvolver-se e ·dar impulso ao movimento9as 
0rganizações darão exemplos dos resulta dos ob 
tidos pelas massas quando elas estão organi= 
zadas. 

Se descuidarmos a organização das mas-
sas populares, é impossível mobilizar a na -
,,ro para apoiar o nosso: governo  e  o exército 
ou para levar a nação à resistência total.Le 
nine dizia assim em 1918 : -

"Para fazermos verdadeiramente a guerra 
3 indispensável termos uma rectaguarda sÓli-
1a e bem organizada" (Lenine -"Lancemo-nos 
a o Trabalho"; Pravda numero de 1-:-3-1918). 

Esta é uma das directrizes mais precio-
sas;Para nós, nesta resistência de longa du-
:':'açao. 
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CONCLUS%0 

· A nossa resistência é uma guerra revolu 
cionária, unia guerra justa. Ela é·uma guerra 
nacional9 total e de longa duração. 

.  . . .  . ... . I . .  . . .  . . 

Recordemos a nossa historia . Desde o dia 
em que expulsamoB os Manchús, nunca mais fi-
zemos uma guerra de lioertação de uma tão 
grande envergadura para recuperar a nossa in 
dependência. Depois de termos vivido perto de 
um século debaixo do jugo dos colonialistas 
franceses, nós travamos hoje uma das mais f~ 
rozes batalhas, para esmagar o invasor e re-
c9nquistar a nossa soberan~a . . . 

NÓs metemo-nos numa obra gigantesca mas 
muito dura. Já se viu alguma vez coisas gran 
des fazerem-se fàcilmente? Depois de tantõ 
sangue e de tantas ruínas, surgirá um Viet -
nam novo, independente, unificado, democráti 
c o  e próspero. -

A unidade nacional é,· sem dúvida alguma: 
a primeira das tres condições da vitória que 

. I I 

exam1namos no 12~ cap1tulo. 

Pode acontecer que a nossa frente naciQ 
nal de resistência se reforce e . se alargue, 
sem que o movimento contra a guerra porca em 
França e  a acção de apoio das forças democrá 
ticas mundiais a nosso favor cheguem à matu~ 
ridade. Nesse caso a nossa resistência pro-
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longar-se-a, ae nossas dificuldades aumenta-
rão, mas tarde ou cedo venceremos. 

·o f~turo pertence-nos. A vitÓria final 
será nossa, mas é preciso .9.ue todo o povo se 

hha e saiba bastar por si próprio a todas 

as necessidades para fazer uma resistência 

de longa duração. 

O nosso combate passará por três fases~ 
Objectivamente tem de ser assim.  .Poderiam 

surgir negociaç~es durante a resistência .• 
Mas enquanto não tivermos ultrapassado as 

três fases, não conseguiremos recuperar to-

t-alment~. a independência e  a unidade. 

N6s lutamos contra um inimigo dos mais 
ferozes e pérfidos. A reacção francesa e in 
ternacional tenta dominar-nos pelos meios 
mais inesperados, antes de ser derrubada pe 
las forças democráticas. A tarefa de cadã 
vietnamita é pesada. Bem mais pesada é  a do 
Lien Viet, do Viet Minh e da nossa Organiza 
çao. 

. O nosso povo· e os nossos quadros devem 
vencer corajosamente todas as dificuldades, 
sejam elas quais forem, para levarem até ao 
fim a sua missão. 

Com o prestigioso Presidente Ho ChiMtrh 
no leme, o barco-do Vietnam, com a sua equi 
pagem heróica, saberá evitar todos os esco= 

~ .. lhos e passar a ·tempestade. Ele chegará ao 
·porto da glÓria, que o espera. 
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anexo 

/ 

V O C A B U L  A  R  I O 
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- A -

!.!,[ARRETAM -Carregam. Transportam. 

~CASO -Que acontece sem se esperar. 

\CESSO -Entrada. Passagem, 

\COSSADO -Perseguido sem ter nenhuma sa!da. 

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

ADVERSÁRIO -Inimigo. Rival. 

~GUERRIDO -Combativo. Lutador. 

~LASTRA -Espalha-se. Desenvolve-se. Estende-se. 

'',MPLI TUDE -Extensão. Vastidâo. Mui ta importância. 
I 

ANALISE -Exame de cada elemento ou detalhe de um 
problema. Ver uma coisa parte por parte . 

. J\RMISTÍCIO -Suspensã'o provisória da guerra para se 
fazerem negociações políticas grandes. 

ATAQUES-RELAMPAGOS -Ataques muito rápidos, como as 
faíscas • 

.HMOSFERA 

ATRITO 

-Ambiente. Ar. 

-Conflito; divergência. Choque • 

. ~TROCIDADES -Crimes; barbaridades. 

4UDÁCIA -Coragem. Valentia. 

i.UTONOMIA 

3ANAIS 

13AREARIAS 

-Uma certa independência. 

Cobiça ; desejo ardente de qualquer coisa 
(esta r esfomeado, estar se~uioso). 

- B -

-Sem valor. Sem importância. Inúteis. 

-Selvajarias. Crimes monstruosos. 
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BASTAR - -Chegar. Ser suficiente. 

BELIGERANTES -Adversirios; As forças que se combatem. 

CAMUFLA.R 

CANTAO 

CAPITULAÇÃO 

- c  -

-Tapar. Esconder. Disfarçar. 

Divisêro administrativa que· pode correspO.!J. 
der ao concelho, em Angola. 

-Rendição. Entregar-se ao inimigo. 

CIRCUNSTANCIA -Condição· que acompanha um facto. 

CLIQUE (termo francês) -S~cia~ Grupo de bandidos. 

COESAO -Unidade. Força que une as partes de 
cbrpo umas às outras. 

um 

COMANDOS -Trop8s especiais, preparadas para acções 
rápidas dentro das zonas do inimigo. 

COMUNA -Divis~o administrativa que pode correspoll 
der ao posto, em Angola. 

CONCENTRAR -Juntar. Reunir. 

CONCfNTRICOS Que têm o mesmo centr6. Em volta~ 

CONCESSÕES ~ Direitos ou vantagens que se d~ ao adver-

CONJUGADOS 

CONSOLIDAR 
I 

CONTINUA 

COORDENAÇÃO 

' . 
sar~o. 

-Combinados.:' Organizados. 

-Reforçar. Tornar mais forte, mais sÓlido. 

-Constante. Seguida. 

-Combinaçgo de várias operaç~es . Trabalha 
combinado. 

. I 

CORPO EXPEDICIONARIO -Tropas enviadas para as col6nias 

CRAVAR 

DELTAS 

para m~nterem a soberania e fazerem a re-
pressão. 

-Enfiar; Meter; Espcitar. 

- D -

-Ilh~ ou conjunto de ilhas que ficam entre 
os braços do rio, na foz. 
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DESMORONAREM -Co.irem uos bocados .. Despecaçarem-se. 

DE~VASTADORAS -Destruidoras . Que arrasam tudo na sua pa~ 
s agem. 

DETERIORA-SE Estra ga-se, Fica  cada vez pior, 
N 

DETONAÇOES - Barulhos provocados por explosffes. 

DILETANTE -Individuo que se ocupa de uma coisa por 

gosto e se~ sentir qualquer dever.Indiv{-
duo que nffo gost9 do trabalho disciplinab 

DINAMISMO -Energia . Decis~o. 

DISPERSOS -Espalhados. 

DISPOSITIVOS - Coisa s ou pessoas. colocadas duma certa Tl1.§l 
neira par a um certo fim. 

DIVERSÃO MANOBRA .DE DIVERSÃO : operação militar Pi!. 

r a obrigur o inimigo a dividir as suas foL 
ças ou a dsscuidar o lugar onde se f az  o 
at aque principal, 

tFECTIVOS 
/ 

EFICACIA 

tMPECILHOS 

~ /V 

._MULAÇAO 

.-E·-

-O número, Quantidade. 

-Perfeição. Obtenção do efeito desejado, 

-Que estorvam; que ficam no meio do camin~ 
nho e dificult·am, a s acções, 

-Concorrência com os outros par a ver quem 
f az  ma i s  e melh.or. 

~N GENHARIA-MILITAR -Trabalho de construção de estradas  e 
de pontes par a  a s tropas passarem, ou de 
c onstruçâó de defesa s fortificadas. 

~NQUADRAMENTO Colocaçio do indivÍduo numa organização 
que o forma  e  o  controla, 

~ NTRAVAM -Tra vam. Dificultam, 

' PIDEMIA - Doença que  a t aca ao mesmo tempo muitos ~ 
divÍduos na  mesma  t erra , 

I 

i.:}Urvoco -Que  t em dupl o  s entido, Confusão, 
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fSCOLHOS 

ESGOTAR 

ESPECULAÇÃO 

, 
ESTA TI CD 

E STR I T AfVlE NTE 

ETNIA 

I 

ETNICO 

EVACUAÇAO 
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-Rochedos aparecendo ligeiramente fora da 
' agua. 

-Gastar  at é ao fim. Cansar ao máximo. 

-Obtenção de lucros grandes aprov e itando ~ 
ma crise.(Por exempl o : quando n~o há mui-
to Óleo de palma ,  o  comerci ante passa a 
vender duas ou três vezes mais caro; ele 
especul a). 

-Parado. Que nâo mexe. 

-Somente. Dentro de limites determinados. 

-Conjunto de pessoas com as mesmas  car acte 
i -

r í sticas fisicas, costumes e l~ngu ô . 

-Relativo à etni a . 

-Abandono do l ocal  em que se está.Retirada 

EVENTUALIDADE -Que acontece sem se esperar. 

ENVERGADURA 

EXACTIDÃO 

EXECUÇÃO 

- Tamanho . Gr~ndeza. 

-Justeza. Cor~ecção. 

-Cumprimento. Realização. 

EXERCITO REGULAR -Tropas destinadas a fazer sb a guerra 
,e treinadas e equipadas especi almente pa-
r a isso. 

EXIGIR 

EXORTAÇÕES 

EXTENSO 

FACHO 

FACTOR 

FANTOCHE 

-Obr~gar, 

-Apelos. Conselhos. 

-Comprido. Espaçoso. Grande. 

- F  -

-Archote. Que ilumina  e mostra o caminho a 
seguir. PASSAR O FACHO ·entregar a res -
ponsabilidade, 

-Elemento. O que concorre para um resulta-
do. 

-Boneco de palha que imita  o homem. Em po-
lÍtica , FANTOCHE é  o homem que faz o que 
o imperialismo quer. 
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FARDO - Peso. Dificuldade. Encargo.  Carga • . 
FERROVIARIO -Tra balhador do caminho de ferro . 

FI NANCEIRO -Que di z  respeito  à  r ique za  em dinhei r o , 

FLAGRANTE  - Evidente . Que n~o engana ninguém,Visível. 
/V 

FLUTUAÇOES - Mudanças. Movimentos . 
I 

FLUVIAIS - Dos rios. COMBDIOS FLUVIAIS : conjunto  de 
barcos  que  andam em fila num rio , 

,v 

FORMAÇOES -Grupos.  Dest ac amentos. 

FOR~1A L 

FORMALISMO 

-Que sÓ t em em conta  o aspecto  exterior . 
Que s ó cuida das aparências e nâo do con-
teÚdo das c oisas. 

Atitude s  f orma i s . Maneiras de f a zer as q 
sas só par a  os  outros verem. 

FORTIFICADAS  - Ref orçadas.  Construídas com mat eriai s mui 
t o  resi s t entes  às explos~es . 

FRATRICIDAS Que s e mat am, s endo irm~os . 

FULMINANTE - . Rapi dlssimo. Rápido como a fai s c a . 

FUNDOS  - Dinheiro . 

FUSTIGAR  - Castigar . Bat er c ont~nuamente. 

GIGANTESCA 

GUARNIÇÕES 

- G  -

-Enorme . l"luito gra nde . 

-Tropas que def endem um quartel  ou uma hEe 

- H -

HOSTILIDADES  - Lutas. Guerras. Combates. 

IANQUES 
# 

ILUSOR IA 
I 

I MOVE L 

IMPERATIVO 

IMPER IDSA 

- I  -

Termo popula r dado aos americanos. 

-Enga nosa. 

Que n~o muda. Que ngo mexe . 

-Imperioso.  ObrigatÓri o , 

-Que tem de se fazer. Obr igat dria . 
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IMPETUOSIDADE 

IMPULSIONAR 

IMPUNEMENTE 

INCESSANTES 

-FÚria. Viol@ncia. 

-Estimular. Pôr em movimento. 

-Sem receber castigo. 

ContÍnuos. Seguidos. Que n~o param. 
I 

I NCOf'-1PATIVEIS -Que nâ"o se podAm associar. Inimigas. 
I 

INDISPENSAVEIS - Muito necessária·s. 

' 
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INDOMAVEL -Que nã"o pode ser dominado. Que nunca se 
dobra. 

I 

INEGAVEL -Que nâo se pode negar. Bem claro. 

INÉRCIA -Falta de acçã"o. Preguiça. 

INFAME  - Nojento. Repugnante. Desonesto. 
N 

INFORMAÇAO -Not{cia. Relato de um f acto ou assunto. 
SERVIÇOS DE INFORMAÇtO : Serviços secre-
tos para vigiar a actividade do 1n1m1go 
no seu campo e dos seus agentes no pr6-
prio campo nacional. 

INGENUIDADE -Simplicidade das crianças. Falta de ex-
periência. 

INICIATIVA -Actividade constante. Fazer  antes de to-
dos. 

,I 

INQUEBRANTAVEL 

INSUPORTÁVEL 
N 

Que não se quebra . Que nunca parte. 

-Que ngo se pode aguentar. 

INSURREIÇAO ARMADA -Revolta de todo o povo, que pega 
todas as armas à sua disposiç~o par a 
car  a s  autoridades e todas  as forças 
cionárias. 

INTACTOS -Inteiros. Não estragados. 

INTENSIDADE -Muita força. 

em 
ata-
rea.s 

IV 
INTERPENETRAÇAO Entrada de umas coisas  nas outras. Mistu-

r a de coisas metidas umas nas outras. 

INTRANSIGENTE -Que nâo cede. Duro. 



112

106 

- J -

JUGO -Dominio. Corrente que prende. 

- L  -

~ACUNA -Falta . Vazio. 
I'V' 

LASSIDAD -Cansaço.  Fadiga. 

LIBERTINAGEM -Gozo continuo com bebedeiras e relaçffes 
sexuais. Depravaçgo, 

- M -

~AGNATE -Ricaço. Grande capitalista. 

MERCADO-NEGRO -Neg6cio feito às escondidas das autorida-
des para se obter mais lucros. 

MALEABILIDADE -Flexibilidade. 
I 

MALEAVEL -Flexível. Fácil de se adaptar ou de tra-
balhar. 

MANCHÚS - Habitantes da Manch~ria, que era um anti-
go país poderoso. 

~ATURIDADE -Evoluçgo completa.  Acabamento. 

~IECANICt\lv!ENTE Sem pensar. REGISTAR 1"1ECANICAMENTE nâ'o 
tirar ensinamentos do  que se passa à vol-
t a . Guardar na memÓria  f actos ou assuntos 
sem estabelecer a s relaçffes entre eles. 
Não pensar a fundo nas coisas, nos eaus 
aspectos particulares e  nas relações en-
tre elas. N~o fazer compa raçffes entre os 
assuntos ou factos, para tirar conclusõe~ 

~EDI ANEIRD -Aquele que intervém para estabelecer acoL 

( 

I METDDICO 

I 

I ,·IETODO 

do entre duas ou mais pessoas. 

-Feito com método. Feito com cuidado. Que 
faz as coisas vendo sempr e todos os aspe~ 
tos e com muita ordem. 

-Maneira cuidadosa de fazer uma coisa des-
de o princÍpio ao fim. 
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~~ INUCIOSA -Escrupulosa. Pormenorizada. Feita com to-
dos os pormenores. 

MOBILIDADE 

NEGLIGÊNCIA 

NEUTRALIZAR 

NEVRÁLGICO 

OBSTÁCULO 

-Facilidade em se mover. 

- N -

-Descuido. Preguiça. Desleixo. 

-Anular. 

-De importância extrema. Muito sensivel. 

-o-

Barreira. Estorvo. Dificuldade. 

OBJECTIVAMENTE -Concretamente. Baseado sobre o que exist~ 

OBTER 

OBJECTIVO 

OPORTUNO 

OPOSIÇÃO 

ORQUESTRADA 

-Receber. Conseguir. 

-Fim que se quer atingir. Alvo. 

-Favorável. Que vem a tempo. 

-Posiç~o frente a frente. Posiç~o contrá-
ria. 

-Combinada. Actuando ao mesmo tempo. 

- p  -

PÂNICO -Medo sem raz~o. Susto. 

PARCIAIS -Partes. Bocados~ 
, 

PARTIDARIO -Adepto. Defensor. 

PARLAMENTARES Deputados. 

PASSIVIDADE -Moleza. Falta de' reacçgo. Inacção. Inér-
cia. 

PENETRAREM -Entrarem. Introduzirem-se. 

PERDER A CABE~A -Perder a calma. Começar a agir à toa. 

PERLÍFERA -Que produz pé'rolas.· 
I 

PERFIDIA -Falsidade. Traiçgo. 
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PERSPICACIA -Inteligên~ia . Vivacidade de esp{rito. 

PERSUADIR -Conv~ncer. Aconselhar. 

PESOS-MORTOS -Estorvos. InÚteis. 

PILHAGEM -Roubo.  Saque. 

PLANO -Organizaçãb de um ·trabalho. Prepar açgo de 
uma operaçã"o prevendo o que se pode pas ,.-
s ar  e  o que se deve f azer, 

POLTRÕES -Covardes, !VIedrosos. 

PBNTO-CHAVE -Lugar muito importante que fecha a  defesa 
duma regigo ou que serve par a  abrir a de-
fesa  do advers~rio. (Por exemplo  : um 
cruzamento importante de via s de comunic~ 
çâo; uma  passagem apertada nas mont anhas , 
que dá acesso ao  vale ou à mat a  das  altas 
montanhas ) , 

IV' 

POSSESSOES ~ Domínios. Colclnias . 

POTENCIAL -Conjunto de meios par a entrar em acção • 

I'/ 

PRECISAO 
/ 

PRESTIGIO 

(  Há  o POTENCIAL MILITAR  : número de pes-
soas mobilizadas  e  a mobilizar; armamento 
e equipamento; f ábrica s  de  armamento,  etc. 
; ' Ha  o POTENCIAL ECONOMICO :  a s pessoa s que 
podem trabalhar  e  a sua  ca pacidade  t écni-
ca ; as rique zas dadas pela  Natureza no 
solá e debaixo da  t erra ). 

-Exactid â'o ~ Certeza·, 

- Gr a nde influência . Mmito respeito, 

PRETENCIOSAS - Va i dosas. Impostoras. 
~ 

PREVI SOES 

PRIMAZIA 

PROCESSO 

PRODIGIOSf~ 

-Cálculos, 

Prioridade, Primeiro lugar. 

- Ma neira como s e des envolve um acontecimen 
to. Marcha  dum acontecimento. 

- Mar avilhosa . Surpreendente. 
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P10PAGANDA-ARMADA -Propa ganda feita pelas força s armadas 
de libertaçâ'o juntO do povo, incitando-o 
a prepar ar-se paia a luta armeda, parti-
cipar nela, ajudar a s forças de liber -
t ação. 

QUALIFICADO 

RACIONAL 

REBENTO 

" REOPROCO 

RECORREM 
__.., 

RECTIDAO 

RECURSOS 

RELAXA 

REPERCUSSAO 

RETER 

RIVALIZA 

ROTINA 

N 

SANÇOES 

SANGUE FRIO 

- Q -

-Com as qualidades necessárias. Experimen 
tado. 

- R  -

Feito com r aciocÍnio. Pensado profunda 
mente. 

-Botâo duma planta . Filho. 

-Mútuo. Que se troca . 

- Lançam mã'o de. Apelam. 

-Justiça .  Le g8lidade . Honestidade. 

- Meios. Possibilidades. 

-Afroixa .  Amolece. 

-Consequência . Reflexâo. 

- Segurar . Impedir. 

-Procura igual ar ou ult r apassar . Entra  em 
competiçâ'o. 

H~bito de  agir s egundo o costume1 s em a-
tender a o progresso. Costume velho. 

- s  -

- Castigos . 

Ca lma. Capacidade de agir com c alma  nos 
m~m ento s dif{ceis. 
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SAPAM Arruínam. Minam.  Fa zem c air. 
, 

SATELITE -Que ecc~panha outro e lhe est~ subme-
tido. ( Exemplo :  o Mel awi é um saté-

• 
lite da Africa do Sul). Planeta que 
gira em torno de um planeta principa L 

' SECRETAMENTE -Em segredo. As escondidas. 

SECTARISMO -Partidarismo. Maneira de só ver as 
coisas do próprio lado e n~o ver o con 
junto. N~o respeito das ideia s  dos o~ 
tros. 

SECUNDÁRIO -Que est&l em segundo lugar . 

SERVIDÃO -Traba lho forçado  prestado  a  alguém. 
Escravid~o. 

A 

SIMULTANEAMENTE -Ao mesmo tempo. 

~IMPLISTA ~ Pouco cuidadosa . Pouco pensada. 

SISTEMÀTICAMENTE -Sempre. Cont1nuamente. Da mesma  ma -

SOBERANIA 

50BREESTIMAR 

SUBESTIMAR 

" 5UBSISTENCIA 

SUBTERRÂNEO 

.3UCUMBIR 

-:-ACTEAR 

-ENAZ 

neira . 

- Direito de posse de um territciriG ou 
coisa. 

-Avaliar com exagero. Exagerar. 

- Avaliar a baixo do que é . Diminuir. 

-Alimentaçio. Sustento. 

Debaixo da terra. Buraco muito compr~ 

do debaixo da terra. 

-N~o poder resistir. Morrer • 

- T -

-Apalpar. Pesquisar. Investigar. 

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

• I 
v~ para agarrar uma co1sa e segura -
-la. 
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-ENACIDADE 
I 

TEjVJIVEL 

if:OMBAR 

TRANSIGIR 

1 11 

-Firmeza. Teimosia . Afinco . 

-Que faz medo. 

- Cair. 

- Ceder. Dobrar-se. 

TROCAR-LHE OS PLANOS -Baralhá-lo. Espalhar  a confus~o no 
adversário, Obrigar o adversário  a aband~ 

na r as operaçôes que tinha previsto e pe~ 
sar noutras par a  enfrenta r  a nova  s i t ua  -
ção. 

TUTELA 

ULTRAPASSAR 

UNIFICADO 

UTENsiuos 

VANTAGENS 

VÍVERES 
I 

VULNERAVEI S 

-Dependência . Protecçgo, 

- u -

-Passar à frente. Transpôr. 

-Reunido num t odo. 

-Instrumentosde trabalho. Ferramentas, 

- v -

- Superioridades. Situaçô'es f avoráveis. 

- füimentos. 

-Fáceis de ser  atingidos. Defeituosos. 
Mais fracos. 
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