
l/offcfcs, Maputo, t4 de Junho de r9g5

' $6o tarefas fundam,entais das Forcas
Armadas de Moqarn'biqu€ - FpLM:
a defesa da soberanid nacional: a
defeea da integridade territorial 

'do

nosso Pais, da inviolabif idade das
nr.ssas fronteiras; a dofesa intransi-
gim,te,da unidade nacio,naf: as nossas-
F':rQas Armadae s6o a expressdo rnais
aiia da unidade do povo-mogarn,bic*.
no; oa defesa da Revolug6o e bae con-
quistas revolu,cion6rias.

E iar,efa das Forgas Anmadas de
ltioqa'mbique: a partici,pagio activa eqecfdiea na construgio do sobialismo;
c nosso exercito ndo 6 u,m eioiCito
para€ita, ,de caaerna; o noeso ex6r,
cito e unni ex6roito que defende a pro-
dug.Eo e . ge engaja na produqdo; o
nosso soldado 6, antes de iudo, 

'um

politico arrnado, urn tra,balhador,
. E tarefa das Forgas Armadas de

Mcqsrn,giqgs; o desenvolVimento: per-
maneore dum protundo sentido de
classa. as nossas Forgas Arrnadas
sao o braqo armado do partido Fr+
lioo,. d" alianca operdrio-camponeia.
Per isso devem puhficar perniane,nte-
rnente as .suas fi'leiras, dwem dar o
exe'rnplo da mais alta mora,l revotu-
ciond.na,

Ufn ex6rclto desligado do povo,
s€parado do Porro, 6 um exdrcito
parasita, ktritil.

tnotisrno, a generosldade, a coragem.
de,terrninaqdo, o heroiemo do n6sso
Povo, demonstrados ao longo de s6-
culos ciE resist€ncia e dura,ite 

"-f_utade Liber.'tagdo Naeiona{.
Esta aJucagso polfti,ca, ideol6gica.

patri6tica, q6 pode . sgr realizadJ se
no seio das Forgas Armadas o par.
trdo es{iver sol,idarnente irnplantado;

Osrra caracteristica do nosso sol-
cr.idp, al6;n do seu a{nor e reopeito
peto Povo, 6 a discipllna.

NEo a discipl ina passiva, mas a cl is.
crpl ina activa, mil i tante, consciente.
combatenre. A. disci,pfina de quern
conhec,r a sua tarefa 6 estA ions-
ciente da sua missdo,

A discipl ina de quem tem um pro-
granra, de quom estd ocupado todas
as horas do cf ia. A discipl ina de
quem conheco a hierarquia e o seu
lugar rru ex6rcito.

O nossd so,ldado, o nosso oficial.
quando vive no bairro, fcra do quar-
ter. corn a sua famil ia. deve ser o
c;darl6a exbm,plar, o morador exem.
piar, que parl icipa nes actividades do
h;airro, que pe.lo, seu oxemplo rnobi.
u?a o$ outros cidad6os para ds tare-
fas ds rne,lhoria de vida'no bairro.
da sua organizagdo.
^ Alhea'r-se, ignorar, desprozar ,J
Grupo Dinamizaclor de Bairro; des.

prezar as actlvidades do ba'irro. sig-
nifica n6o conrpreender qual a tarefa
do exercito, sigrpifloa n5o cor.npre€n.
Cor que o no6so exdrcito defende a
Re*.ro:uc6o de.fsnde a soberania na-
cional para. o Povo poder viver livre.
e ltvrgmente, organizar a mglhorar. a'
sus vida.

Por trrdo islo, 6 necess6rio darmos
u,.ma particutar atenq6o ao recruta.
menio e .\ preparagto dos nossos
soldados.

Os riossos quart€ie, onde entram
os joveris QuB r'6o cu.m'prir o ServiQo
Militar Obrigat6rio, devem ser verda.
deiros centros de formaeSo politica
-militar, ceritros que transformam o
i-lomenr, que foriam o Hornem NoVo.

A formagio dos soldad<jrs tem de
tor um progi"ama, tem de ser plani-
frcaria. n formaq6o do nos6o sold:do
:nc.tui,  ar$in do trelno mil i tar ' 'orrna.

a8o politi ';a e ideof 6g!ca; elevagso
culturai:  conhecirnento profundo das
rUiS ti.rrei6s; direitoS e rieveres Como I
. ,oldad.os da RepCblica Popular de
t/cCan'biclue; tra,ba!ho produtivo.

Nc ouqrtei devem ser . destriiidos
?s ,;dlores velhos: o tribaliemo, o
reginnalismo o racismo, o individua.
lismo r elltisrno, os .;,lnnplexos ds
Infer'or,dade e qe superiorldade. o
espfr i to Ce explorador.

As tarefas fundamentais das Forgas de
Defesa e seguranga na nossa pitria

A 5 de Novembro de 1981, num grandiqso comicio ocorrido. em Maputoap6s o desencadeamento da 6tensivi' ilfa uegitioioe, o preslaente $amora
$achel^pronunciou um aiscurso onde inalisgu a imporlancla da ofensiva poli.
tica e organizacional no sector das rorgis oe DetLsa 

-;-'s"d;;;.'it""""

ocasieo' o dirlge-nte mo$ahbicano oefiniu-as tarefas centrais de cada um dosramos deste sector' Tat'como naquetabcasiao,-iioi" t"illd* ;td t"rnli uem
Na noosa PAtria.temoo experi€ncia

e . tr$drg6o de Estabdeaer iorrectas
reiag6es entre'o Pdvo e o Ex6rcito.
Sem essas boas"relag6m,. nu,nca terfa.
nros consgguido ganhar a guerra de
libettacgo na'cional.

Durante a Luta de LibertaC6o Naoio.
nal fazia parte do treino, da forma-
qip.de todo o s6ldado, a educac6o
pclftica. Actualme,nle perdernos qisa
prAtica. e esse erro coidrz{loc a des-
vios gravee na fqrmagdo dos nossos
scldados, que se reflectem no seu
compCIrtarn'e,nto e em e5pecial nas
suas relag6ee com o poro.

Na educagSo politica de todo o sol-
dado, devemos ensinar, em prirneiro
iugar. o va,lor do povo. Denemos
ensinar-lhe os objectivos. da Reivolu_
ofro, os interesses do povo, a rdiao
de. serda sua tuta, para nele i,noif.
car,mo€ o es,pirito. cle'. senrir o povo.

Q exdraito defende a- soberania,.ni.
cional para perm,itir ao Povo '.,iver o
irabalhar em paz, cons{iluir o gbcia-
lrsrno.em pae

O soldado deve sef*edgcdo para
sat'er que n6o pode tocar em nada
aiJ6 p.ertenga ao povo, nem.uma linha,
ncm pcnta de fio, nern uma aguifia,
iV;.rito menos violar rnulheres j istp
sao cfl,rnu's. Em todas as Revolugoes,
o c.r,.rng de violaQdo de mulheris 6
I)un{oo no exercito com fuzilamento.

O eoldado devg ser ensinado 
-que

o Povc 6 a muralha intransponivel
que.a reacqdo e o imperial i imo
nunca pcder6o vertcer.

Os soldados, os nossos jovens, de
vem ser educados para assumir a
grandeza do papel da defesa da sobe-
ranie e integridade territoriaf. Dbvem
ssr ducados para assurmirem hoje.
nag fileiras do nosso ex6rcito, o pa.

clarEs aquelas larefas' Aproveitando esta. semana dedlEada es Forcas de'Detesae Seguranga- dedicamos- esta no::a _p6glna a dtuutgice;-rp"rd;5'-0" 
-"16rr",

passagens do reterido discurso.i Nesta iresma p6gl6b' puUlican6J.a6d;-e;;:
mentos do periodo da Lura Armada de' Llberlaired:ilacid;i;=dllr1[|',fr,iJ;;
igualmente oportunos.



No quartel o soldadb aprende os
valores novos, forjados na Guer.ra
Poprrlar Revo,lu'cion6ria de Llbertag6o
*";;:i1., 

" 
parriorisnro, rr unidade

nacton;t,  o sentido de classe - o
sol.Jadc 6 um polftico armedo, urn
trabalhadr.r,  f  ardado: :  espir i . to de
seni;r o Polro, o traba.lho Arduo e a
vida s:rnpl€s, a discipl i ,ne consciento,
,r internacionafismo.

,a fornragdo do sotdado inclui: a
nigiene e limpeza, os'cuidados com a
saride h6bitos alimentares saudAveis.

Pare isso, temo6 de criar novag
Quartdi.c para for,mar os nossos sol-
da.dos, os jovbns que vdo ounprir o
$.sryiqn Militar. Ohrriga,t6rio

t-'!s nosso6 centros de preparagao
poll"ico-nrilitar dsvem ser ioncebiiloe
vaiorizando a experiOncia da Luta,
ArmAda cie Li,bertagSo Nacional, valo-
rzandc a hist6rica experidncia, de
\achingwea.

{-)eqlenr<,s construir novos Naching-
v€as, ot}de se realize a preparagao

i,olftico-rnilitar de todos os jovens em
da'le nri,litar. Deles sai16o: os solda-
dos os polfcias, os . membros da
Segura,nga

Agora algu,ns estSo fardados, mae
sdo elementos da' populagEo. Recr,u-

tado da tpopulae6o direc,tangnte para
e Policia. Reoru,tado da populag6o
oirectamente para o SNASP.

Todos ter6o de ter uma preparagEo
corTlu,rn.

Mas 6 preciso programar
cuidadosam.ente a formagfio
nenle doe' que seguem a

tamb6m
perma-

carreira
mil i tal  r

Definirnos. na 4.i Confer6ncia do
De-paftamento de Defesa, que o nosso
soldadc deve ter u'ma vida sitnples,
mode$ta, deve lutar contra .o espirito
de conforto, devb ter um espfrito. d:
trabaiho airduo.

Es.ia regra € particu,lannente impor-
tente para os oficiais. Se os oficiais
vivergrn em palacetes, no conforto e
no'luxo, pr,ieioneiros. da sua mobifia.
das, suas aparelhagens, neo estareo
em.. condiq0es de ir ver corno. est6 o
soldado no seu posto na fronteira.

,Um oficial agarrado ao conforto,
Dara que sqrve? Nec€mita de reforma.

Os ofrciais derrem ter uma Vida sirn-
pr€€. Os oficiais derem manter per-
,Tgnentemente o contacfo com og sol-
dadoe, nnrchar corn el.es, dver a sua
vida, " conheoer a sua oamarata e o
seu refdit6r'io. saber a sltuagdo do seu
fardaiFento, conhscer os seus proble-
rnas pessoaio.


