FAÇAM A REVOLUÇÃO
Eu me formei sargento da Aeronáutica em dezembro de 1974, tendo sentado praça em 01 de março
de 1973.
Eu peguei o governo militar já trabalhando uma abertura política.
Os políticos daquela época fizeram o povo acreditar que eles eram possuidores dos louros da vitória
por ter tomado o governo das mãos dos militares.
Eu digo que isto é uma grande falácia, pois existia um número que era maioria dentre os militares que
queriam a democracia.
Se o governo fosse tomado mesmo rolaria muito sangue e os militares, com certeza venceriam.
Fui testemunha de muitas coisas, mas com relação à abertura, mas também tive a chance de ter um
colega 20 anos mais antigo que eu na Aeronáutica, que participou da guerrilha urbana.
Não pensem vocês que as pessoas que foram presas torturadas e mortas eram santinhos não.
Nós vivemos uma verdadeira guerra e estes que sumiram não eram santinhos não, eles praticaram
vários atos terroristas com a morte de militares e civis inocentes.
Estas coisas que estou contando parte delas foram bloqueadas da imprensa, o que eu acho, hoje, que
foi o grande pecado dos Generais, porque deram à estes facínoras a oportunidade de esconder seus
crimes
Eles sequestravam embaixadores para negociar a libertação dos terroristas presos.
Um número de aproximadamente 130 terroristas foram libertados, só que com a condição de não
permanecerem no pais, então foram todos para cuba para treinamento militar.
A finalidade deles não era a democracia, como muitos querem nos fazer pensar, eles queria era
implantar uma ditadura comunista.
Após terem sidos treinados eles entraram clandestinamente, de barco, pela foz do rio Amazonas e se
instalaram em um de seus afluentes, que é o rio Araguaia, mais precisamente ao redor de um vilarejo
chamado Xambeoá.
A intenção deles era a de aliciar nativos, que não sabiam nem sequer o que era política, e treiná-los
para serem um grande exército guerrilheiro, o mesmo que são as FARCS na Colômbia, que inclusive é
financiada pelo tráfico de cocaína.
Mas o serviço de inteligência das forças armadas monitorou este acontecimento, e lançou uma forte
ofensiva, contra eles,
Certo comandante disse, eles já tiveram a chance de viver sendo soltos em troca de embaixadores,
não vamos dar uma segunda oportunidade, eu não quero prisioneiros e levem 130 sacos de embalar
cadáveres.
E assim foi a causa de não termos uma FARC hoje, porque o mal foi cortado pela raiz.
Quando eu ouvia estas histórias de meu amigo, eu apresentei uma preocupação.
Se os torturados sobreviventes não poderiam um dia nos dar trabalho; e ele me respondeu, quem
sobreviveu confessou entregou todo mundo.
O que os órgãos de informação e segurança fazia, aos que abriam o bico, eles soltavam e preveniam,
se você contar em seu aparelho (nome dado aos grupos de terroristas), que esteve preso eles vão
saber que você entregou todo o esquema, e, inevitavelmente te matarão.
O terrorista solto preservava este segredo e quando eles tinham suas reuniões para planejarem mais
ações terroristas, estes eram presos em local deserto, só que não precisava mais de tortura, porque
eles já iam entregando tudo..
Ou seja, se tornavam em agentes duplos.
Então este meu amigo, disse que eles não eram temidos, pois seria uma grande vergonha para eles
estas verdades.
Em suma, quem está se dizendo ter sido torturada, ou é mentira, ou estão se arriscando ser conhecida
a sua história covarde e a desonra de terem sido agentes duplos.
https://www.youtube.com/watch?v=2KlbDZj-G_4

Esta música foi usada para acirrar o povo contra os militares, mas hoje assume uma conotação
oposta.

