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00:03 MCU Sr. 00:03 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Dia Vinte
tu r no kolllia
de outubro oitenta
hela.
e tres e que nossa
sercamos e nossa
inimigu... então
nos
percuramos
sercar e para
que está, está
ambitu e de
en qualquer
debate eles
quando mada
mais, manda
mais tibro
sobre nos
quedeser de
acontese de
furno para
podemos
aminha contar
ou meteridas
para fazer.
00:49 Sr. David
Alex: Planta quele

de fogu de
migo........... não
fas a sin não
vaz muinto
bom porcural
abrigar.
01:02 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

01:02 Sr. David
Alex: E vamos
provocar inimigo
para fazer un
diveste e ou
diveste, ou diveste
das suas
municoens.
Depois de legestar
que soram de
apartaram o tão
de combate a
quero quer uzar
tinhos combate
nos com materia
e ate umar da
tarde e ate uma
manrugada.
Durante 24 anos e
segando seiz ou
sete horas de noite
agente viu que
inimigo quedeser
que foco inimigo
redugio e danos
inttereger que as
modicoes. Estão
serres dos idos
entaun pra saber
porque animandar

um sobre a nos
dilagramas
garnadas tirrus de
areisadas de
armas mas o seu
que no momento
reguido de mundo
então para azente
saber
concretamente. e
02:02 Sr. David
Alex: Que ele
aistenses das
coens monicoens
do silidorama
recobre nada
porque eles ja não
sobre não artira
cobritus. Então e
o proxibiu os seus
soldados inimigo
que está
estavamesmo
aminha frente
mais ou menos
uma distancia de
178 m então para
eu aprovar car pra
saber que elleite a
garnadam tenque
mandem de
apróxima dos
soldados. não
vertear garnada
com garnados
responderam que

openas com deles
então jániou que
descoveram que já
não gual quem
dois soldados não
tinhos garnadas
para meatira e
quando abriu
fobre da minha
arma eles
respondem por
respondem
tambem e quando
devem o tiro são
o respondem com
o tiro.mas antes
disso quando
agente davam o
tiro a disse que o
responderam mas
um caregador e o
doiz carregador
mas na quero
momento concrito
ja não.
03:00 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

03:00 Sr.David
Alex: então e que
eu mandei soteras
porximo proxima
pra disveras
atensaun entaun
disque descobre
benque ja não tem
os dois holas ja
não tinhas
garnadas nen

dilagramas os
tiirar as
mondicoes talves
que ja estãon de
munidas estãon
que lansamos
muinto ata que
sobre os doiz. e
com consemos
correr um depois
de sinti correr
com teless doiz,
ali carar querres
doiz os restos com
dosus companhia
fujiram se todos
que os mortus
ficaram os ilejos
fujiram todos este
e a grueser que
atender e aguili e
a mais para saber
comerda
relaxaundele
porque inimigo
está tiveste
garnada agente
quando o teu
apela ainda
respondeo com
garnadas mais
porque sanhos
responde poen
respoe com
garnadas significa
que já ou não tem

05:20 MCU Sr.

garnadas estou.
04:01 Sr.David
Alex: Agora no
sercos que
inimigo faz foi
tambem 84
nosfosculemos
um serco um
pouco dagui
parxima parese
que mais ou
menos na ordem
tempo sobre os
dados que serco
de doiz batilhoes
tentara comando
para o
comandante
batelhao java que
impena a noite
vera um serco e
depois da manha a
sete horas que uja
a carro
conseguiram de a
batilhao de
soldados e mas
não conseguimos
sai quer o
acontese rompero
o serco conseque
elevara a quere
dos nosos forcas
pra foram.
05:20 Sr.David

David Alex ne'ebe Alex: Os
tu r no kolllia
elementos mais
hela.
presiza respeito
quereme, quere
apanhar conforme
que, que os nossos
as rejois pois
deron e nunca
apanha se vive
para para era na
irian jaya para,
para sumatra onde
para irian com
sumatra aquela
segreido ali que
tamben então na
comparasoins
porque eles de mi
conese de mi que
ali aso onde enta
colcado concado
con companha.
06:03 Sr. David
Alex: Os
provocamos
muinto veszes na
inimigo este ano
quedezer
confriamos baixo
do meiu
confriamos
diminu porque,
porque nos so
caos os comando
para abrandar na
neste, neste ano e

procamos
combete portanto
coando inimigo
porno de combate
então quen
respondemos.
06:36 MCU Sr. 06:36 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Antes nos,
tu r no kolllia
quedezer que nos
hela.
a nossa
perparasaon
poeque desde,
sesde noventa ate
hoje asedar
perparasaon
portuguès porque
e nu ano e
noventa um foi,
foi notasado e que
era para vir.
07:00 Sr. David
Alex: Altero no
seu com ate, ate
agora nu portanto
apertir de novente
para na sois
melitar porder
indestiva ten de
deminido o so, so
respondemos
condo e inimigo
ataca os ataca e
agora que de ser
asusisuis
promesativa que

dezr que não que
dezer nossa mos.
07:31 MCU Sr. 07:31 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: E durante
tu r no kolllia
do ano noventa
hela.
nus de
consedemos un
probocar na a
baixa de
confirmado trinta
soldadus inimigo
tantu na jafanes
comu, comu
natoreis mais so
na trinta ital
soldados e
consedemos,
agora deste anos e
que.
08:01 Sr. David
Alex: Um baixa
do inimigo domini
porca de
orentasaon da de
não.
08:16 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

08:16 Sr. David
Alex: Não que
dezer que no total
da uma storasão
total da do todos
na companha que
dezer que ten, ten
doveso, cada toda
companha que
dezer que nos

temos uma
companha que nos
temos companha
de a nossa
companha natural
e masiomenos que
rosponde uma
companha, que
respodemos
corecto.
08:40 Sr. David
Alex: Con aminha
portuques que na
conpanha ten, ten
conderespodemos
de, de trasquero.
08:56 MCU Sr. 08:56 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Sivel de
tu r no kolllia
que avaria de,
hela.
varia de sicsãon.
09:02 Sr. David
Alex: Para de
sicsaon de uma
secsãon de
trimais de, de
cotra secsois ten
de, ten des dovo
mais.
09:14 MCU Sr. 09:14 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Uma
tu r no kolllia
companha
hela.
revoldres sinco
portanto senha,
senha sete e vinte
o minum e o

minum sein o
noventa.
09:25 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
09:39 MCU Sr. 09:39 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Sin, sin a
tu r no kolllia
nossa companha.
hela.
09:43 Sr. David
Alex: A nossa
companha para a
baixo trinta baixo
do inimigo,
confetiva
companha
trabalha consetivo
de.
10:01 MCU Sr. 10:01 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: A nossa
tu r no kolllia
companha de
hela.
objectivo de sento
menti elementos
de que está
nazarus
indoverses grupus
e que guozu o
total de trinta
baixas inimigos e
nosso fremos são
99 sofremos
tambem, sofremos
tambem guinze
baixas entre morto
inferidos e

tambem
capturandus.
quando agui
pramentar
reintesermardan
quedeser que nos
agui o nosso as
nossas populasoes
se os nossos
companhados.
11:01 MCU Sr. 11:01Sr.David
David Alex ne'ebe Alex: da minha
tu r no kolllia
vila todos estaun
hela.
desinidus para ver
o tar mas todisto
depende a
desijaun de
comando a luta e
agora nos agui em
oitenta tres(83) ou
velevantamente
para a um
veolhamento
armadou que
sairam
porezemplo este
um dos
combatentes agui
quetamos saiu ou
e oitenta tres(83)
levantamento para
vir e omnitariu
efectivos e das
forcas e são mas
depois desto aque
agui e asperam

que nos sofremos
ainda não tem
11:51 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.
11:58 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
12:01 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

12:21 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
12:27 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

12:43 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur

11:51 Sr. David
Alex: Para cubrir
aida não, não.

12:01 Sr. David
Alex: Ainda não
orden para isso
que dezer todos
não ten para
quedejar para
poder de
completar uotra
vaser de
kompletamento da
companha.

12:27 Sr. David
Alex: De um
muntas de mais
coaje todo de lutar
e u mais p[rolema
as do condesois,
as do condesois
martias, para, para
lutar.

hela.
12:51 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

12:51 Sr. David
Alex: Agora aque,
aque nos temos
agora so temos
para ortir os
temos de susesu
para, para rijistir,
para, para ristir,
para ristir para
responder.
13:01 Sr. David
Alex: Ate, ate
nossa lebertasão
da patria agora
não temos asin
rejerfas ao para,
para outros pader
veri, vir impenhar
para a luta porque
este não ten
temos os apoiu
para ajudar e neon
apoiu desde,
desde niumos
aluta desde aque
não resedemos
nei numa apoiu da
material.
13:31 Sr. David
Alex: Nos não
temos matriais
rejervas para
podermos de
ordenar para

anossa elementos
ala dentro e para
sala, porque nos
aque na
resjestensia
armada os nosso
homen a nasaon
sofsense para,
para ucupar nos
armadas para aque
para restar.
13:51 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
14:01 Sr. David
Alex: Nossa
mondosois noa
está o proprio, o
proprio,
apanhamos
capturamos, asin
com armas, as
armas os portugès
nos ten diatres e
muntas.
14:25 Sr. David
Alex: E que agora
não estamos
apanhar maioria
das armas são,
são doze
indonesia que
campturamos são
operasoin e,
combate para

captural da
mondosois poder
nos poderamos.
14:41 MCU Sr.
Alex ne'ee tur
hela.
14:47 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

15:07 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
15:20 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

14:47 Sr. David
Alex: Agora a nos
aque não pade
apanha da uma
informasão serta
que ajudar o que
sertu que.
15:01 Sr. David
Alex: As
mundosuis as nos
temos que o
prifinho sempre
dos indonesia.

15:20 Sr. David
Alex: A sempre a
tamben soldados
indonesia que
tamben e a nossa
clandestande os
aprosima na.

15:31 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
15:36 MCU Sr. 15:36 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Agora que

tu r no kolllia
hela.

15:43 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
15:47 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

16:05 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
16:34 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.
16:36: MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
16:56 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

não posso queder
que soldado
indonesia, um
passo.

15:47 Sr. David
Alex: A sin asertu
que naturais que
estão infriados
ain nas do infreito
da indonesia mais
comutivo eles fas
comu luta.
16:01 Sr. David
Alex: Faz cuaze
uma luta.

16:34 Sr. David
Alex: Uma
quercuramos.

16:56 Sr. David
Alex: Nos cuaze
todos nossa povu
estãon, estãon
esta respodemos.
17:01 Sr. David

Alex: Portanto se
tivesto armas sei
mais armos então
todos povu que,
que penhar
estamos na lutar
contra indonesia.
17:11 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
17:20 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

17:45 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
17:49 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.
17:50 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
18:02 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia

17:20 Sr. David
Alex: Armas que
dezer que a nossa
povu a nossa
pupulasaon,
siqundo a a
nesisidade e as
condesois esse
nos eteamos, osus
todos pupulasun
porque....

17:49 Sr. David
Alex: E fasil.

18:02 Sr. David
Alex: Sin fasil os
povu.

hela.
17:05 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
18:17 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

18:56 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
19:03 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

18:17 Sr. David
Alex: Um
intevido de
tihentos u, u mil,
u milquehentos, u
doimil não ten
fasilidade de, de
recurta porque
todos de, portanto
basta tere armas
conforme armas,
cada, cada
conselho ofrese
projemplo sen u
dosentos u mil
para a agramas o
pensso que u fasil
que, projemplo
mil, e dois mil, e
tresmil, e
quatromil
depende.

19:03 Sr. David
Alex: Quedezer
que para nos e
uma luta de grelia
para nos
cunformedade,

porque nos temos
vinho restirin con
efastivo, efastivo
do pequenho ate
hoje de agora um
efectivo de trezguatro e sinco mil
seie milja muito
para nos.
19:30 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
19:37 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.
19:46 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
19:50 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

19:37 Sr. David
Alex: Não posso
para da numoru o
jata para o
dumino serto.

19:50 Sr. David
Alex: Nos temos
quedezer que
companha nos
temos uma
companha do a
premeiro lugar e
sigundo lugar
treseiro e quatro
onda nos temos.
20:01 Sr. David
Alex: Um cada
um dadus jostu e
o companha e
mais duas

companha
atonumos que
onde esta na porta
utra esta na
fronteira um
portanto eu
conheso mais
pela, pela
numerus da
comnpanha.
20:20 MCU Sr. 20:20 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: A sin o
tu r no kolllia
numero de
hela.
elementos nu
conselho da numa
e numoru de
wital.
20:30 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
20:43 MCU Sr. 20:43 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: A
tu r no kolllia
complamente por
hela.
casu de baixo de
projemplo so e
noventa aida de
noventa e um, os
nos companheros
da, nu quedeser
tamben ali nu
lospalos neste na
lospalos tamben.
21:00 Sr. David
Alex: Aquele
companha, peras

da numas de
matriais portanto,
agora tantos nu
coantos pares
numa, prera baixa
para refera agora
numa o nu serto
de dentro, nu esto
dentro e nu esto
livro portanto por
isso que uma
posso agora que
passo un tipo.
21:20 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
21:38 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

21:43 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
22:09 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.
22:12 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
22:22 MCU Sr.

21:38 Sr. David
Alex: Cada
resestensia
maisomenus
calcula de agora a
roda de tres mil
militar.

22:09 Sr. David
Alex: Issto so
cada uma
comando nos.

22:22 Sr. David

David Alex ne'ebe Alex: Agora isso
tu r no kolllia
que pensar de
hela.
comando e
comando das luta
comando tudos
comando da luta
na seu comando
da luta porjemplo
na levantamento
de projemplo sen
pessoas u penso
que elevai uma
orden tamben
sigundo as
condesuis, sein
ten condesois de.
22:40 Sr. David
Alex: Ajente
mandar sair
projemplo sen mil
e homes da estra
order porque
conhese que
temos a sin esses
elementos para,
para sair o para
levantar.
22:50 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
23:03 MCU Sr. 23:03 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Que
tu r no kolllia
podemos que
hela.
recurtartemos
posebilidade

comanda da orden
da recurtar na
temos de
posebilidade de,
de recurtar o de
armas ejente de
resiste nsia de mi
temos fasilidade
de.
23:20 Sr. David
Alex: Quenentos
a vida no
proglem, esta
rijaun so.
23:27 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
23:31 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

23:47 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
24:20 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

23:31 Sr. David
Alex: E
maisomenus um
dentro caruraio
de, de sein, sein
metros a sin kilo
metro da areas.

24:20 Sr. David
Alex: Para mi este
numa uma
pergunta que um
cada responder e e
dar uma idea
conqueta.

24:33 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
24:45 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

25:25 MCU Sr.
Max ne'ebe tur
taka hele
sumbrinha.
25:48 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela no nia
elementos sira.
26:10 MCU

24:45 Sr. David
Alex: Para nos,
para nos ralidade
um dois mil
sosenti para
vestir, porque ele
nu suprior mais
ten
cconhesemento.
25:01 Sr. David
Alex: Ten
masomenus ten nu
maisomenus, ten
masimenus
cohesemento
maisomenus
ojectivo da da
situasaon da
ralidade que, que
passa portanto o
quela ofirma,
afirma porque
eserto da.

Elementos ida
ne'ebe tur kaer
hela kilat.
26:50 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

27:21 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela no nia
elementos sira.
27:31 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

26:50 Sr. David
Alex: Aque para
proteser cada
protesaon muito
para aque refasta
para esta camera.
27:03 Sr. David
Alex: Ate, ate que
o calor de, oras de
calor apertir das
des oras ate duas
oras fas
importante calor
ajente não
ecomodamente
ajente está.

27:31 Sr. David
Alex: Agora
estamos aquele
estamos a nossa
valta esta aserca
da uma esta
operal de uma
destansia de tres
kolimentos de nos
de aquela forcas
ainda uma semana
tras estava aque,

estava aque perto
colcados de
modar da revir
distansia de
trisentos de quatro
metros de
sentrometros de
destansia nos.
28:05 Sr. David
Alex: Sein conta
esses forca de
estivarão sein
contar con este
con aquele forca
de fas operasois
sein contar con as
forca esta nu
aldeia nu campos
de a nos ver,
estãon cada aldeia
está que está que
anossa volta da en
cada aldeia que
unsestivo de
quenci a vinte
elementos.
28:32 MCU Sr. 28:32 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: E sein
tu r no kolllia
contar de polisia
hela.
intel então estão
lajados de ain, ain
nessta, nessta
adescastaon da
anossa volta.
28:48 MCU Sr.

Alex ne'ebe tur
hela no nia
elementos sira.
28:57 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

29:07 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela no nia
elementos sira.
29:11 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

28:57 Sr. David
Alex: As numas
aldeiaque estão
numa distansia de.
29:01 Sr. David
Alex: Aque está
um kilometros de,
dois kilometros,
umas.

29:11 Sr. David
Alex: O fasil de
devir projemplo
seir nos vormos
de atentados e
fasil de vir porque
então perto de
mais de nos temos
elementos e que
não estamos ainda
estamos para
companhar osus
movementos e e
devisil de.
29:30 Sr. David
Alex: De nos vir
de vir um secar
porque nos temos

siguranca e a
levantar.
29:35 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela no nia
elementos sira.
29:45 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

29:45 Sr. David
Alex: Ainda aque
bem para da uma
de esposesois
estava mais un
perto a destansia
de tresentos wital
metros, estevemos
e não obres de
proglemas.
30:03 Sr. David
Alex: porque
temos siguranca
na pupulasaon,
tirus mais não
alcanca, alcanca,
mais eles não ver
não pode nos
atidar a sin atidar
direito e.
30:20 MCU Sr. 30:20 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: E deves on
tu r no kolllia
quando de nos ele
hela.
fase na tirus por re
mais que, aqueles
tiror mais para,
para ponvos para
sarduzo os arvejes
aqueles atiros de

piscas a nada da
agua e que não
isto e abito
normal de deles
portanto.
30:41 Sr. David
Alex: Não nus,
não nus asustan e
sintimos bem não
a proglemas, e
normal para nos
porque sencomu,
sin ainda mais.
31:01 MCU Sr. 31:01 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: E normal de
tu r no kolllia
nu meio de minha
hela.
está mais quase
mestorados aque
co inimigo di dias
daste de noite
ajente entre mais
para dentro e de
noite de nossa dia
porque.
31:16 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela no nia
elementos sira.
31:24 MCU Sr. 31:24 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Porque nos
tu r no kolllia
conhesemos
hela.
veterinhos e
temos, temos
apoiu popular na e
que na nos

proteza e garantia
siguranca e nu
inimigo
ultimamente por.
31:41 Sr. David
Alex: Para
entisficar as suas
campanhas de
intiminhasaon a
nossa populasaon
porcausa da destar
poderar da vejitar
dos parlamentaris
portugues a noite
tambe a não
peder a rondas da
casa da
populasão un fase
patrolis para ai a
numeu da
populasão.
32:01 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tu r no kolllia
hela.

32:01Sr. David
Alex: Mais tudo
que pasar na
dentro a jente sabi
e conhese
maisomenus u
abito mais estain e
portanto quando
eles fase muito
movemento ainda
tresenti ifitar
quando eles,
quando utraves,
portanto.

32:24 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela no nia
elementos sira.
32:40 MCU Sr. 32:40Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Que dezer
tur no kualia hela. que ovo mais
apocu tempo
dirasaon uma
companha de
ganhar da e não
porta de a baucau
de conforme
informasois de
que não segar nu
segaru e deveser.
33:01 Sr. David
Alex: Esse força
que ten, ten
tiveste
algumamentar de
muscadas e
tambem porque
esses aquela forca
que costumado
aindar por enha e
apoitu nomal e
asin nos temos
cada nossa
aparese aque
amanha cada
aparese depois de
amanha todas da
aparese munto
mais prolemas e

este.
33:20 MCU Sr. 33:20 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Da abito
tur no kualia hela. normal e nunca
acontese
daaminha vida e
eles estão porque
eles acompanha.
33:28 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela no nia
elementos sira.
33:40 MCU Sr. 33:40 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: E aprasensa
tur no kualia hela. do u meu, meu
apresenca do meu.
33:45 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela no nia
elementos sira.
33:49 MCU Sr. 33:49 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Que dezer
tur no kualia hela. que nos temos ai
elementos que,
que lansaon
estado para
ucupanhar do, do
inimigo quando
inimigo mais fas
alhuma queca.
34:01 Sr. David
Alex: E serto
quaquer e
otomatica sair na

ir nos estava aque
e lementos para
formar e para
mais adartado do
otrus atetado
apanhar para
estado previnhos e
para não que
nostemos as que
mondais que uma
o meu ten feito
agora e nos para
nos os grativos e.
34:20 MCU Sr. 34:20 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: A
tur no kualia hela. pupulasaon nos
elementos
patrioques
questaon ali na
dentro e a na sua
vejinho na qual
quer queza eles
quenen captural
para, para
introgar.
34:30 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela ho nia
elementos sira.
34:53 MCU
Elementos ida
ne'ebe tur kaer
hela kilat.
35:13 MCU
Elementos nain

rua ne'ebe tur kaer
hela kilat.
35:25 MCU
Elementos ne'ebe
tur kaer hela
radio.
35:50 MCU Sr.
Alex ho nia
elementos sira
ne'ebe tur hela.
36:01 MCU Sr. 36:01 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: De dois tres
tur no kualia hela. dias e não
quedezer que o
cando depende de
situasão quando
situasaon ijiji da
ajente, quando a
situasão nu
primetir a jente
tambem no parei
avontade não
condesir com
agora estamos
36:26 Sr. David
Alex: agora
porque situasao a
nossa volta
escliente nos
temos que
esconder evitar
que o inimigo
semprte a nossa
presensa.
37:01 MCU Sr.

Alex nebe tur no
taka hela
sumbrina.
37:26 MCU Sr.
Alex ho nia
elementos sira
ne'ebe tur hela.

37:26 Sr. David
Alex: Qreser que
fasilita mais nosso
movimento na
presentar mais
asin esplica mais
poucos a nossa
movilidade e mais
.. e mais facil,
agora pasou que
andar e engloso
nos comveu mais
nosso proseu que
numa intensao de
treino todo que
treitoria com a
nossa uma forca
de grilha o maior
numero agentes
que pouco
apertado a um
passou que umn
rasoavel temos
mais liverdade de
movimento de
ação.

38:00 MCU Sr. 38:00 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Sin,
tur no kualia hela. independeçia da
desconheseo da
detreinoquando
treino que

determina onde de
treino egige não
favorese para a
consentrasao de
mais forças no
grupo membro de
forças agente ai
pode consentra e
aindar avontade
asitus que não
podemos que e
aindar asim mais
grupos tem.
38:44 Sr. David
Alex: Porezemplo
nos aindas falos
em favorese para
caso de grupos
porezemplo
tambem pode
favorese andar
apromivasão para
movimentar para
escevar quando e
a nossa situs que.
39:01 MCU Sr. 39:01 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Escondar
tur no kualia hela. aproprie
condicoes de
treino não.. já
não permitos
porque já escrio
na teritoria que
inimigo tambem
està aralalarma

mais o repoble da
populasão o
interoe das
condicoes
porezemplo com
aque na remixe
rezoi sentral e
intereino era aque
computer ainda
não permite para
uma meios dos
grupos andar um
grupo ra pode que
andar avontade.
39:38 Sr. David
Alex: e pode
tambem premetir
estadia da
populasão nesta
onde passou que
comop gonas de
suprivazem que
entre estrada
Baucau,
Viqueque....
40:01 Sr. David
Alex: e Bagia
-Laga ja diferente
adeliza o
queremos da e
poucos Distritus e
apropriaterio já
não favorese esta
na ali o cropu da
forças da ali so

pode entrar.
40:20 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
40:28 MCU Sr. 40:28 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Entudo do
tur no kualia hela. pais projemplo
para jona fronteira
haksolok tambem
conforme eu ainda
não sega na
haksolok nu tanto
sigundo o nunus
companhero e.
40:40 Sr. David
Alex: Ele està la
os que estivaran la
contrado e que ali
tereinu e edentico
ali de de vivaque
de distrito agora,
agora aque.
41:01 MCU Sr. 41:01 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: E tereinu
tur no kualia hela. mais aque temos
agora, a grande de
grupos a mais
grupos projemplo
en lospalos ainda
nas grupos e
aqque na, tambem
mais ainda, aindas
mais grupos.
41:22 Sr. David
Alex: De, de

companha que a
nu jontus.
41:28 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
41:37 MCU Sr. 41:37 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Ten, ten
tur no kualia hela. sempre en timor
ten em bora en to
do timor a mais
utro a grilia,
agrilia portanto a
sin utro de timor a
grilia, portanto
grande grupos
portanto depende
as condasois da
sin.
42:01 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
42:26 MCU Sr. 42:26 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Embora a
tur no kualia hela. uma soras grandes
a asirasaon com
grupos e e està
grandes grupos de
grilia.
42:40 Sr. David
Alex: Grilia a
uma sonas que na
foborese
serculasão de
grandes grupos e

estao não
portanto de
faselistar, as força
para, para variar
de jona.
43:01 MCU Sr. 43:01 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Para jona e
tur no kualia hela. de to du timorense
a, a grilia.
43:07 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
43:14 MCU Sr. 43:14 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: A
tur no kualia hela. pupulasão està
bem a lumais
parte estão nu
armas.
43:20 Sr. David
Alex: A sua
protesão porque o
inimigo os
soldadus
indonesias não so
ataca os
gradeleros os
tanbem ataca as
pupulasois aque
na resestensia da
armada então a
nesisidade de
devende os ataca.
43:44 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur

hela.
43:52 MCU Sr. 43:52 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Sin eles ten
tur no kualia hela. finho sempre
ajudar os
gradederus en to
du ajuda en
timorense.
44:01 Sr. David
Alex: Nu espeito
de, de ligasão
comuligasaon o
utros cuezas,
agora ajudar
gridaderus de
combate ques não
que agora mais
quando são
gradais para.
44:21 MCU Sr. 44:21 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Para invesar
tur no kualia hela. ali nas freiras da
grali eles são, são
ferdais para la
para apoi são
gredadeirus nas a
todus militaris.
44:35 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
44:46 MCU Sr. 44:46 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Que
tur no kualia hela. pupulasaon de
timor sofreu foi

desde infesaon de
de dois de
infesaon ate, tae
momento de a
indonesia não so.
45:03 Sr. David
Alex: Não so,
projemplo com
masacres com este
mataon portanto
de por issto nos
que eles matam es
fas cadar as
poradas a tiru.
45:20 MCU Sr. 45:20 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex:
tur no kualia hela. Disconviados na e
de, de serao
apoiantes de do
gridaderus
portanto dis
portanto ja
mentaron as forca
indonesia sa
mentaron dujentos
mil da nossa
pupulasão.
45:40 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
46:01 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
46:16 MCU Sr. 46:16 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: E nos, nos

tur no kualia hela. reconhesemos que
a indonesia ten
realimente ten
muita força mas
os de seis anos de
luta ja prova que
um miliaon de
ujavitos us força
indonesia que ten
tamben não fasil
de as mogada de
veses e a
resestensia do
meu povu meu
portanto de
render.
46:41 Sr. David
Alex: Não
rendemos na restir
restir na
resistamos na
libertasaun da
patria porque a
nossa forca a
nossa rejaun a
todu a justo na
rejistir a to du
justo porque a
nossa forca a
nossa rejaun
portanto esta
rejaun eque
elementado
porque esta, esta
aque.

47:01 MCU Sr. 47:01 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: E estamos
tur no kualia hela. convetu de
conventos que a
rejaun con convite
que a rejaun que a
nossa ajisti e a
nossa, e a nossa
maor força que
para podemos
mais vansar esta
ghera.
47:12 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
47:21 ZI
Elementos ne'ebe
tur kae hela kilat.
47:40 MCU Sr.
Alex ne'ebe rona
hela radio.
48:00 MCU Sr.
Alex ne'ebe rona
hela radio.
48:30 MCU Sr.
Alex ne'ebe rona
hela radio.
49:01 MCU Sr.
Alex ne'ebe rona
hela radio.
49:28 ZI Sr. Alex
ne'ebe rona hela
radio.
49:42 ZO Sr.

Alex ne'ebe rona
hela radio.
49:54 PL
Elementos ne'ebe
tur hela.
50:01 ZI
Elementos ida
ne'ebe tur hela.
50:21 PR
Elementos ida
ne'ebe tur hela.
50:29 MCU Sr.
Alex ne'ebe rona
hela radio.
50:39 WS Terzo
ne'ebe tara hele
iha kakorok.
50:49 MCU
Elementos ida
ne'ebe taka hela
subrinha.
51:01 MCU
Elementos ida
ne'ebe taka hela
subrinha.
51:19 ZI
Elementos ida
ne'ebe taka hela
subrinha.
51:44 MCU
Elementos ida
ne'ebe taka hela
subrinha no rona

hela radio.
52:01 MCU
Elementos ida
ne'ebe taka hela
subrinha no rona
hela radio.
52:19 ZO MCU
Elementos ida
ne'ebe taka hela
subrinha no rona
hela radio.
52:45 MCU
Elementos ida
ne'ebe taka hela
subrinha no rona
hela radio.
53:06 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
53:15 MCU Sr. 53:15 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Noticão os
tur no kualia hela. os estamos
dispostus os
quando mente ja
conimicu sobre a
nossa prosposta
de resulisaun nos
estamos para
refrendum,
estamos grandetir
e que ser overem
uma un
referendum
venseremos.

53:55 Sr. David
Alex: Presentase
pode que deser
que não pode na.
54:01 MCU Sr. 54:01 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: E vai
tur no kualia hela. prosentos quere e.
54:07 MCU Sr.
Alex ne'ebe tur
hela.
54:21 MCU Sr. 54:21 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Para força
tur no kualia hela. das armas nos
elementos da
armasois,
condesois de a
quen não
podemos, não
podemos ser os
anifersario pela
vai e militar mas
tanbem e inimigo.
54:40 Sr. David
Alex: Embora ele
tiveste muitu
força depois para
rejorver o conflito
por militar me
tamben e divisil
para isso.
55:01 MCU Sr. 55:01 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Os diosese
tur no kualia hela. para luta compro
està ralidade

portanto uma
sorisaun para,
para conflito e de
Timor Leste que
já dura a dijaseis
anos e u mais
valor e.
55:21 Sr. David
Alex: Resulisaun
politica de timor
leste os comando
luta já
apresentador a
indonesia e
comunidade
internasional mais
ate aque indonesia
ainda presenta na
sua.
55:41 MCU Sr. 55:41 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Possisaun
tur no kualia hela. enfrectiva.
55:45 MCU Sr
Alex ne'ebe tur
hela.
56:03 MCU Sr. 56:03 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Nos
tur no kualia hela. podemos que
peojemplo os pais
da conunidade
comu eropia e fas
alguma queza
para nossa povu
para nossa luta
issto e nu sentido

de.
56:20 Sr. David
Alex: Eprisionada
o governu da
jakarta para asetar
uma solisaun
negosiate.
56:30 MCU Sr. 56:30 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Isto e do
tur no kualia hela. apoiu do nos
estamos do
comunidade a sin
todus pais.
56:40 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tur hela.
56:50 MCU Sr. 56:50 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Uma
tur no kualia hela. solisaon de
ambajada que nu
portanto que
respete o direito
nossa povu.
57:02 Sr. David
Alex: E a sin
comu os intrese
da indonesia
portanto mas
solusão politica
diplomatico
propriedade da
referendum mas o
que uma solusão
nas viavu leva
para cultura de

57:42 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tur no kualia hela.

58:20 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tur no kualia hela.

timor leste com os
mandamos para já
comunica a tudo.
57:42 Sr. David
Alex: Quando
modeo uma a nos
ataca que do
inimigo o a nossa
ajente uma
operaçoès contra
posesois do.
58:01 Sr. David
Alex: Tamben
sempre nosso
soldadus nu
combantente e
quando mora nos
temos ja e rejerve
questaon nu mais
intregados na nu
proprio militaun
na secsão na
companha para.
58:20 Sr. David
Alex: Para
infunhar da outra
fes arma que, que
estiverem.

58:26 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tur hela.
58:36 MCU Sr. 58:36 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: En cada
tur no kualia hela. companha temos

ser projemplo
esupiamos que
temos sesenta
armas temos uma
rejerva de trinta,
quarenta
elementos
rejerbeamos.
59:50 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tur hela.
59:02 MCU Sr. 59:02 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: Ai, ai uma
tur no kualia hela. pupulasão e que
estão que tambe
quer, quer
intregrasi na força
das falintil na que
estão despoto na.
59:16 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tur hela.
59:24 MCU Sr. 59:24 Sr. David
David Alex ne'ebe Alex: E mesmo
tur no kualia hela. quedeser que no
campo, nu campo
operasional nos
podemos dizer
que estàmos
capasidade de nu,
nu uma congreta
e, agora venser nu
inimigo nu planu
global o
projemplo nu uma

apresentar e
deretar inimigo o
planu glibal que
os nos temos està
na meu
capasidade.
1:00:01 Sr.
David Alex: Mais
projemplo nu
inimigo nu campo
operasional o nos
temos capasita e
isperencia vari
isperencia para
estamos gerdu.
1:00:19 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tur hela.
1:00:28 MCU Sr. 1:00:28 Sr.
David Alex ne'ebe David Alex: O
tur no kualia hela. combate congreto
e projemplo nu
combate na e uma
asaltu e uma
operacao militar
mais não combate
congreto na
projemplo nu
ajente combate
operasão.
1:00:40 Sr.
David Alex:
Contra uma
possisão do o
montaram nu os

com
inimigo......temos
capasidade de
luta.
1:00:55 MCU Sr.
David Alex ne'ebe
tur hela.
1:01:01 MCU Sr. 1:01:01 Sr.
David Alex ne'ebe David Alex: Nu
tur no kualia hela. campo na
operasasional uma
secsão nos ano
pode imfrenta
uma companhia
ou mesmo uma
batilhao das
forças inimigos,
este, este, este...
esperençia ja...ja
demostrou
durante uma
seccão de nove,
dez ou onze para
imfrenta uma
companhia ate um
batelhão
1:01:38 Sr.
David Alex: Já
fajemos farias
vejes.
1:01:49 MCU Sr. 1:01:49 Sr.
David Alex ne'ebe David Alex:
tur no kualia hela. greser que uma
seccão peguena
grupos pode

capturar mas
armas pode cazar
baixas.
1:02:00 Sr.
David Alex: a
uma colunha
inimigo de uma
companhia de
batelhão.
1:02:12 MCU Sr. 1:02:12 Sr.
David Alex ne'ebe David Alex: Já
tur no kualia hela. temos para
dispensiu.
1:02:19 Sr.
David Alex: um
uma jerajente foi
em janeiro de
noventa temos
captura das armas
de uma cluna de.

TTC
1:02:32

