ghicote hl'%
psrs os bqnd:idos
. Uma revolugdo que n6o se defende n6o, 6 uma revo'
vitoriosa.
lug6o
'
A forma como uma revolugSoescolhe os seus meios
de defesa apenas diz respe[lo a quem estd por dentfo
:
dessa revolug5o
A RevolugSomogambicanartemo dever e o;direito de
escolher os meios de defender as suas conquislas e de
escolher os mecanismos adequados para' reprimir os seus
inimigos. E' a violOncia com que a RevolugSo,se delende
corresponde d viol€ncia com que ela 6 atacada.
Desde a proclamagio da Independ6nciauma agressio
implacavel, pralicada pelos inimigos de' fora erpelos'seus
aliados inlernos, lem sldo sistemalicamenle;dirigidacontra,
a Repfblica Popular de Moqampique.
Para a l6gica imperialista'ndo 6 conceblvel o 6xito
de uma revolugSo socialista nesta regiSo do continente.
A agressSo segue-se i agress6o: a viol6ncia dos inimigos
ndo distingue, retll. heqita, Homens, mu.
do Poder Popular'seo
lheres e criangas
assassinados,sio estropiadosape[as
porque defendem o seu Pais, apenas porquerdefendem o
Poder que os.defende. Escolas, hospitais,estradas e unidades de produgSo s5o destruidos.apenas polque produzem
oara que ndo haja mais fome, mais mis6ria,mais ignordncia.
A nalqreza das acg6es 'conlra.revoluciondrias desco'
nhece qualquer prlncipio de humanisrno:'a: sua linguage!4
6 a da viol€ncia sem'limites,.Cqmo nio 6 possivel destruir
todo um povo hd que destruir,as:suas realizag6es,?s collquistas que,simbolizama escolha que esse povo fez de um
caminho soberano e independenlp.
Com gente que 6 paga para ilatar nio pode haver di6.
logo, n6o pode haver ,condescend6ncla.Com aqueles,que
de
renderam a sua dignidade o s€,colocaram ir disposigio
'pode
quem mata e tortura os seus pr6prios irmSos n6o
'em fazer
haver generosidade. Com aqueles;que persislem
negocio com a fome alheia n5o pode haver,cpmpreens5o.
Em muitas ocasi6es, o povo lem reclamado punig6es
mais severas centra os violadores 'dos principios e da
ordeni social, Fol isso que aconteceu em Chibulo, num
comicio de dimensSo nacional, guando o povo criticou a
forma branda como estavam a ser lratados os inimigos da
Revolugfio.Foi essa exig€ncia que os deputados fizeram na
11.' $essio da Assembleia Popular e que a Comissio
Permanenledeu corpo ao promulgar,a Lei,5/83.
A introdugSo da pena por chicotada n6o 6, em ,abs.
lraclo, uma viol€ncia demasiada, excessiva. Demasiada e
inloler5vel 6 a viol6ncia daqueles que, com ou sem arma,
se disp6em a trazer a morte e'o ,sofrimentopara o lado de
16 da fronteira das nossas vidas. Excessivae intoler6vel6
o bandilismo que mata indiscriminadamentena tentaliva vi
'
.
de fazer regressar o passado, a opressfio,
A experiQncia de paises em que a contra-revolugf,orf
foi capaz de derrubar o,poder popular,.demonstraa extrema
viol€ncia que foi utilizada pelos agentes do imperialismo.
Nag0es inteiras foram lransformadas em campos de coneentragf,o, milhares de' vidas foram sacriticadas,
indistinta'fnica
mente foram presos e torturados homens,,cuja
culpa

era o serem homensdignos e patriotas.Esta 6 a nalureza,
rthumanistap
da contra-revolugdo.
Aos que duvidam da
natureza moral do inimigo apontaremos aqueles que morreram metralhados denlro de um aulocarro ou dentio'de
sua casa, aqueles que foram mutilados, raptados. espaneados, violentados.
Que saibam os inimigos do nosso Povo qge para ,com
eles n5o ser6 usada a linguagem branda do entendimenlo.
Escolhemos e escolheremos os meios de punir',exemplarmente os bandidos que ousam atacar e agredir a tranquir
para construir'um
lldade e o bem-estar e necbssitamos

para os nossosfilhos,

