
..EXEGUCAO JA ERA
UMA urjctsAo Do Povo"

Numa unidade de produgio da cidade de Maputo, realiz6mos uma mesa-
.redonda com guatro oper6rios, a prop6sito da execug6o dos assassinos do

Povo.
Os oper6rios Samuel Sechene, Joel Psungo, Fernando Pondja e Azar Ma.

humane, expuseram as suas opini6es sobre as medidas tomadas pelo Tribunal
Hil itar Revolucion6rio.

TEMPO - O que ppnsam da me-
dida tomada de executar os L0
agentes db lnimigo, implieados em
crimes contfa a, seguranga do Es-
tadc e do Povo?

Samuel Sechene - As medidas to-
madas correspondem,l opinilo da
maioria. No principio pensivamos
que todos os bandidos podiam ser
reeducados quaisquer que fossem
os crimes. Mas a coisa piorou por-
que a. politica de clem6ncia era mal
interpretada por alguns. Isso ani-
mou a acgao dos sabotadores que
pensavam que beneficiavam sem-
pre das medidas de clem6ncia.

Joel Psungo - E verdade. Na
minha opini5,o estas medidas n6o
podem atrasar. Nlo podemos dar
almogos e jantares aos assassinos
do Povo. Devem ser fuzilados mal
sejam julgados. N6s ficimos mui.
to contentes com as medidas que
nos d6o garantia de que a vigilin-
cia do Povo tem os seus frutos. Os
rnercenirios sabem que a partir
de agora se s6o apanhados s6o
mortos. A coragem deles vai ficar
muito mais pequena.

, Fernando Pondja-Eu estou de
acordo. Hi um pequeno grupo quc
n6o coneordari com as medidas.
Os que n6o apoiam seguem linhas
reaccion6rias. O fuzilamento 6 uma
instrug6o para os outros que que-
rem seguir a linha de sabotagem.

Az,ar lllahumano - A decisio
do Tribunal Militar Revolucioni-
rio j6 tinha sido decis6o do Povo.
N6s esperivamos estas medidas.

<rd. coragem dos tea'cciondtbt ool licar multo peqrcna, - allrmaram os tr4-
bslhad,ores

O fim daqueles assassinos tinha
que ser esse e 6 uma ligio para os
outros que iam fazer esses crimes.

' Samuel Sechene - Queria refe-
rir outro aspecto: nos baimos apa-
nh6vamos ladr6es e is vezes no
dia a seguir estavam soltos....
T - VocO acha que todos os ban-
didos deviam ser fuzilados?

Samue! Sechene - Nio. Claro
qu.: n5.o.

Azar Mahumane - At6 porque
as medidas variam segundo a gra-
vidade dos crimes. Por exemplo, a
<Lei dos Crimes contra o Estado
e o Povo " diz: para tal crime, tan-
tos anos de prislo .

Samuel Seehene - Sim. Mas eu
ainda nlo tinha acabado de falar.
O que eu digo 6 que para os pe-
quenos ladr6es devem ser aplica-
das pequenas medidas. Mas devem
sei sempre aplicadas, para que eles

ndo cresgam e se tornem grandes
bandidos. Os ladr6es dos bairros
quando crescerem sdo candidatos
a assassinos do Povo.

Joel Psungo - Sim. Sabemos
que muitos dos lacaios que saern
da Rod6sia, sfr,o recrutados entre
ladr6es e bandidos.

Fernando Pondja-Num encon-
tro que tivemos aqui na empresa,
disseram-ros que'muita gente te-
ria morrido se os agentes inimigos
tivessem conseguido destruir os de
p6sitos de gasolina 16 na Beira. A
nossa vigilAncia 6 uma arma que
nio pode descansar. O inimigo que
temos 15 assim mesmo como eram
antigamente os comandos e os
Pides.

o


