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Uma vez mais, o presidente Samora Machel abordou,
claramente e sem rodeios, o problema da ilegalidade no
nosso País.
A questão já havia sido debatida nas últimas e recentes
sessões do comité central do Partido e da Assembreia
Popular. Na altura, Íoram tomadas importantes resoruções
visando reactivar a oÍensiva pela Legaridade.Nunca, poiém,
o problema havia sido colocado de Íorma tão directa e
péremptória como o'Íoi durante a reuníão do presidente
samora Machel com estruturas de base da cidade de
Maputo.
Cada acto de llegalidade, cada prisão arbitrária é uma
agressão contra o Povo. Não se tratam de questões técnicas
ou de erros administratlvos.Cada irregularÍdadeé um acto
político, uma oÍensa Írontal à natureza popular e revolucio.
nária do nosso Poder.
As ilegalidades praticadas por inÍiltrados no seio das

Forçasde DeÍesae Segurançatêm consequênciasque deixam maÍcashumanase soclaisdiÍíceisde apagar.
Mesmotratando'sede casos isoladose dispersos,pÍo'
yocam desmobilização
e lançam a conÍusão.As iniustiças
praticadasatingemaquilo que é o segredode cada vitória
no nossopÍocesso:a definiçãoclara do inimigoe a unidade
militantede todo o povo.As Íorças militares,policiaise de
exercer
segurançanão podem,em nenhumacircunstância,
a ÍepÍessãosobre o povo. Os nossosórgãosde soberania
exercemrepressãoúnica e exclusivamentesobre os inimi.
gos do povo,sobreuma pequenaminoriaque intentacontra
os inleressespopulares.Essaminorianão é deÍínidaem termos de raça, tribo, religião ou região. Os inimigosdo povo
são os bandidosarmadose não armados,aquelesque agridem os interessesnaclonaise que activamentese opõemà
construçãodo soclallsmo.
As ilegalidadesesbalema ÍronteÍraentre o povo e os
seus Inimigos,instltuemo recelo no seio do povo, desmo.
bilizamos trabalhadorespara as suas grandeslutas. Vive.
mos um momentoem que todasas Íorçasda nossaPátriase
devemunir, mobilizare organizarpara a luta contra os bandidos e contra a Íome, Como disse o PresidenteSamora
Machelnão pode mals ser adiadaa resoluçãodefinitivado
problemado desrespeitopelasleis e pela cbnstituição.sem
a instituiçãode um clima de salvaguarda
dos direitoshumanos será diÍícll disponlbillzartoda a vontadepatrióticapara
a deÍesada tranquilidade.porque a entregaà luta pelos
objectivos-sociais
e patrfótfcosóxige a tranquilidadeinierior
de cada cldadãomoçambicano,
AÍinal' a consolidaçãoda democraclapopularé a luta
contra o terrorismosão uma e única batalha.A construção
de uma sociedademodernae exemprarnão se compadéce
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Moçamblqu_eé prolbido o medo. É proibido intimídar, criar
o medo. só deve ler medo o reacciônárlo, aquele quá agiu
para semear re-ceio.e_intranquilidade no seio do povo. ít"
HeRúblicaPopular de MoçamÉiqueas eslruturas são o povo,
unido e organlzado pelo.seu partido de vanguarda. É esse
povo' unído e organizado,_quevai íazer das ãrientações
do
seu_dirigente máximo uma Íorça motora nu
maior jus!!ga' na correcção áas iregarÍdadàs,
"onquìrtà'aã
"rnã
na imposição
da lranquilidade e do sossego.

