
Balango de um inquGrito +lrtlul

0g infiltrudos nus tl)$
pensum que suo msis que o Povo

((As aetuagoee desses elementos infiltrados nas Forgas dez vtglslglA PoPULAR

Defesa e Seguranqa, que vlolam ae lels Oo noiJo Estado,' comd EM DEFESA DA LEGALIDADE

tem iOusos- ns inilnbres e ogtros crimes, intitulando-se- de A ofensiva ndo tera antinsldo os
responsdveis, pensam que s6o mais q,ue g Povou. Assim exprlmiu seus objectivos, sob pena de esmo-
lmi ciOadai {uando se pronunclaVa no inqu6ritO Sobre 6 Ofen' lt,.t^*t:t-".t" 

ndo conseguir a integra'
c6o e a participagio das populag6es

siva pela Legalidade' na missdo de defender a tegatidade.

Diversas cambiantes de acluacdo duo n6o estivesse na bicha para que A este prop6sito, vejamos o que
dos inl i l t rados nas FDS, encontram-se cintos e socos entrassem em aca6o" nos disse um iedor inquir ido: "A oten-
na base das suas -acQ6es a ideia A Consti tuigdo da Rep6blica Po' siva produzir6 efeitos surpreendentes
de um Estado acima das massas pUlar de Moqambique, que. exprime. e so n6ta houver, efectivamente, part i-
pooulares. consagra o-s principios. do. f",1i9:' cipag6o popularra. E um outro destrin-- 

Na verdade, essa a ideia que os expressa n6o a vontade individual' gou com' o seguinte depoimento esta
elementos de toda a matiz alimenta- mas a vontade de milh6es de cida' questdo:
vam de boa vontade. Porquanto em ddos moQambicanos que labtrtam para 

.,Temos que ser vigilantes porque
lugar de utilizarem os instrumentos o benr.estar social.
do Estado, nas estruturas onde se Faz uma alus6o transparente do a+ g i{migg vai deturpar as orientaQ6es

instalararn, como funq6es do Estado, sunto o coment6rio qud segue efi do Partido' Os marginais que andam

fundamentalmente ligadas 6 seguran- ofensiva 6 correcta. As coisas cor' e solta pela cidade' cometerao crl'

ea e a protec96o da ordem p6blica, riam mal potqu" i"Ol q.ual fazia o mes para denegrirem as nossas For'

entre outras, haviam-nos trensforma. que entendia. J6 n6o havia ,e"peito,t Qas de.Defesa e SeguranQa Haver6

do em instrumentos coersivos que se lis um outro comentArio an6logb: "No 
ssas atitudes"'

abatiam sobre oJ cidad6os. Atesta meu bairro um elemento da Pollcia Gorrecta aplicagdo. das nnedidas

irio 
" 

seguinte dlclaraQ6o registada fez uma nota assinada e carimbada anunciadas no hist6rico comlcio de

Oe 
-um 

cidaAao inquirido: por ele, para que um individuo, tra. 5 de Novembro fltimo, bem como o

,.Assisti v6rias actuagoes incorrec. balhador 
'da 

PPM, fosse adquirir 96- controlo escrupuloso daq mesmas,

tas clas Milicias. Compro pgo numa neros alimenticios numa mercearia, denunciando situa969s an6malas quo

padaria algures na Mafalala. pelo que mediante a apresent-aQeo d_g tal nota, atentem contra a Constitu.igao' cons'

," p.ir.iu, as Milicias nao t6m tare. em desrespeiio do Novo Sistema de tituem de facto armas de combate

fai 
'deflnioas. 

Bastava lre um indivi- Abastecimento' .;. pela preservag6o da legalidade.


