Presidente Samora Machel no encerramento do Conselho de Ministros
Na

4.~

Sessao Alargada do COl1selho de Minish·os, realizada na sernana passada,

Samora Machel dirigiu-se aos prcscntes chamalldo a

o

aten~ao

0

Presidente

para dois im])ortanlcs aspectos.

primeiro focado dizia respeito ao Centralismo Democratico. A este proposito foi recordada

a regra nwis elementar daquele principio: a hierarquia, a responsabilidade. l\'Iais tarde, Da sua
interven~ao, 0
~ao

Presidente analison varios aspectos da vida nacional, tendo situado a sua alen-

sohre a definic;ao correcta do inimigo interno.Nessa altura

0

Marechal Samora l\lachel

disse : sentimos, nctlgu/l.s casos, ter-se perdido a not;iio do inimigo. Pela sua importancia, transcrevemos mais adiante

0

improviso pronuncia do J)elo Presidente da ReJH'iblica no encerraaten~ao

mento da referida 4." Sessao. Para esse impol'tante discurso chamalllos a
leitores.
Senhol'es Membros do Conselho de
Ministros
Senhores Convidados
Durante esta 4 ,' Sessao Alargada
do Conselho de Ministros, houve debates extremamente vivos e rieos,
.que trouxeram importantes contribui«oes aos documentos apresentados
nesta reuniao .
Ontem, assjstimos a uma discussao particularmente interessante

todos tin ham a nOCao da responsabilidade que representa participar
nesta reuniao .
Sao estas as interrogacOes que
devem ser respondidads ·em primeiro lugar.
Quando falamos em Centralismo
Democnitico, temos de assumir que
somos nos, nesta sala, quem representa 0 Povo inteiro. Somos nos
quem tem a responsabilidade de
defender os interesses da maio ria.
Mas foi p'recisamente nesta ses-

dos n08S08

Sentimos reflectir-se aquj a preocupacao de alguns sectores da populacao de tirar tantos beneficios
quantos possiveis sem consentir
quaisquer sacrifieios, de obter privih~gios sem esforc;:o e sacrificio.
Isto e uma manifesta9ao de recusa de engajamento na nova batalha.
Isto sign ifica falta de vigilancia
sobre a natureza de classe das fontes que utilizamos para 0 nosso trabalho.

No ano passado. desencadeamos
a guerra contra 0 inimigo interno,
que tem varias faeetas e varias menifestac6es, na sua actuaQao: subversao politica, ideologica, aliciamento economico e outro tipo de solicitac;:oes. Oefinimos a necessidade
de manter permanentemente. em
nos, a clareza de quem e 0 inimigo
interno. Nao podemos permitir 0 relaxamento do sentido agudo e necessario do que e luta de classes.
Sentimos, tambem . que podemos
perder a no«ao do Povo a quem servimos, quando deixamos que se exprimam preocupac;:6es individualis·
tas, pessoais e queremos ter beneficios sem sacrificios: colher, sem semear. Estamos assim a recusar 0 espirito de sacrificio que e exigido ao
nosso Povo e que e 0 espirito do
Plano Prospectiv~ Indicativo. 0 Piano Prospectivo Indicativo e a estrategia d? luta pela libertaQ80 economica do nosso Pais. 0 factor fundamental deste plano e a exig€mcia de
sacrifleio .
Quando desencadeamos um combate, temos de definir correctamente
as nossos objectiv~s . 0 Plano indica-nos, pois, os objectivosque querelT'iOs atingir. Os objectivos do
nosso Plano nao sao individuos, mas
sim a sociedade, 0 Povo.
Oevemos definir correctamente a
e a tactica que queremos
seguir e que sirvam a nossa politi ca.
E toda esta discussao visava realmente a defit'licab de metodoscorrectos de aplicaCBo do Plano.
estrah~gia

Mas

e

necessaria clareza sobre

o nosso inimigo. Devemos defini-Io
correctamente. Nas varias frentes
em que lutamos anteriormente, sarmos vitoriosos porque tinhamos essa
clarezfl · ideologica, a ~Iareza dos
objectiv~s, a clareza de querermos
construir 0 Homem Novo e de conquistar a Independencia total e c om-

pleta.

o

Homem
no processo
cialismo, nao
te durante as

Novo, factor essencial
de construc;:ao do Soesteve sempre presennossas discussOes.

Neste processo, tal como durante a nossa Luta Armada de Liberta980 Nacional l houve, ha e haveni
sempre aqueles que se deixam engolir pela vida facH, pela comodidade e
pelo conforto. As vef:es, por incompetencia, ignorc!lncia, ingenuidade ou
aceitayso de valores capitalistas.

A blltalha contra 0 subdesen l'o /vimenfo sera ganha se lodos hos enlpenharmos, co/ectil'amente a valorizar as nos.<;Qs
;mensas riqllezlls, como 0 jazem as popllhu;oeSJlflS machambas col'ectivas, cOlljorme se pode veri/iear na gravura acima
J

sobre questOes referentes a politica
de Trabalho. Mas esse. discussao
provocou igualmente algumas inquietacOes.
.

sao do Conselho de Ministros, 0 orgao mais elevado do Governo, onde
se encontram os dirigentes do Partido e do Estado aos varios esealaes,
Certos problemas que foram pos- que sentimos., nalguns casos, ter-s.e
tos nesta sala levam-nos a interro- perdido a nocao do inimigo.
garmo-nos se todos quantos particiSentimos que, por vezes, estaparam na elaboracao do trabalho ti- . vamos envolvidos na preocupac;:ao de
nham 0 conhecimento real da situa- encontrar soluc;:5es que satisfac;:am
c;:ao economica do nosso Pais, se situa90es particulares.

Isto significa que interesses rndividualistas, pessoais, ambiciososse
infiltraram na prepara9ao donosso
trabalho e aqui se manifestaram.
Fallimos no custo de vida e d.efinimos as varias classifica90es dos
trabalhadores. He quem pense que
os jovens de 15 a 1? an os que acabam c'1 sair da escola com a 9." ou
11 .a classe sao ja form ados e pOdem
ser inciuidos no quadro de tecnicos.

Quem sao os que agitam a bandeira de aumentos salariais e que
val ores defendem? Por que nao agitam a bandeira do aumento da prodUyAo e da produtividade? Para resolver os problemas do custo de
vida .e precise prom over a producao
e a produtividade, porque, se livermos produtos, a vida nao sera dificil. Esses, que agitam a bandeira
dos capitalistas,deixaram de seinspirar no Povo e no sacrificio que esta
sempre disposto a consentir. Deixaram de se .nspirar no espirito de trabalho ~ arduo que a grande maioria
do nosso Povo sempre demonstrou .

e

Para SI? cOllseguir- a libertaC;iio econ6mica
preciso executar 0 plano. Execll1ar 0 plano significa . entre oulras coisas, cOl1struir e por II juncionar a
segunda geradora de CafliJra-Bass<I .. a instalar fla matgem Norte ·do Zambeze,

con/onne

0

indicom as setas. (Folo de Carlos Albertoj

Deixaram , enfim, de se inspirar nas ceu a estruturas opressivas; 0 nosso
(fapacidades imensas do nosso Povo · cunhaelo e 0 nosso sobrinho que lue no seu espirjto criador.
tar am contra n6s ao lado do exercito
Na luta contra 0 colonialismo por- de ocupa«ao; a nossa prima e a
tugues, isto e, contra 0 inimigo fisico nossa sobrinha que foram prostituque nos oprimia e massacrava, ti- t as, para alimentarem 0 exercito conhamos um objectivo comum, que lonial; 0 nosso irmao e 0 nosso sonos unia a todos: conquistar a inde- brinho que pertenceram a ANP ou
que. foram GE, GEP, OPV, Flec has
pend er:!~i a o lftica.:ou .Comandos, sim bolos da morte; 0
Qual
agora 0 nosso objectivo? nosso irmao, 0 nosso primo e 0
E conquistar a independencia econosso sobrinho que partjciparam nos
n6mica.
massacres contra 0 nosso povo ou
Uma vez atingido 0 primeiro que denunciaram, prenderam e masobjectivo, decidimos lancarmo-nos sacraram aS mensageiros da FREneste combate grandioso. nesta luta
LlMO ~
sem treguas que e a independencia
Sao estes que agitam bandeiras
economica, a edificac;:ao do Sociacontra n6s. Se tivermos condescenlismo.
dancia para com eles, vamos desNeste combate, a nossa fonte de truir as conquistas do Povo.
inspiracao e e continuar! a ser a
Por tudo isto dizemos que a
for«a imensa do Povo, 0 seu espirito
nossa luta mudou de natureza e de
de sacrificio e 0 seu espirito de tracaracter . .E, entao, ha que colocar,
balho arduo. 0 povo trabalhador tem
mais uma vez, estas · cj·uestaes, funconsciencia de que e preciso semear
damentais: Quem
0 inimigo? A
para colher e de que a semente nao
quem servimos?
germine imediatamente . de urn dia
Se soubermos responder correepara 0 outro.
tamente a estas quest6es, .estareEste combate e ainda mais duro
mos em condicoes de defender as
do que aquele que travamos contra
nossas conquistas. Estaremos em
o colonialismo portugues, porque se
condicOe$ de consolidar 0 Poder Potrata nao Jade. uma confrontac;ao
pular, de garantir que 0 Povo exerca
fisica com 0 inimigo, mas sim de
o poder, de fazertriunfar 0 P.P.I.; de
luta ideologica, em que 0 inimigo
fazer, en.fim, da presente decadaa
nao e fisico.
«Decada da Vit6ria sobre 0 SubdeNeste · combate, 0 inimigo e 0
senvolvimentol>.
nosso primo, ou 0 nosso irmao que ··
A · LUTA CONTINUA!
e corrupto: 0 nosso pai que perten-

e

e

Como e que esses jovens, sem
pratica, sem experiencia, sem maturidade, podem ser tecnicos?
f uma questeo de principia, 0 CentraJismo Democratico. £ preciso com preender bern 0 que e um Director National, Director Provincial, Director DistrUal. As
quaUdades para ser Director. Nacional, Provincial .e Distrital.
Exlgencias. capacidades e.. . a r.esponsabilidade. 0 Director Naclonal, nao
preclsa de nenhuma explicac;ao, ele dirige nacionalmente as 10 Provincias.

o Director Naclonal em oulros Paises e.um Vlce-Ministro. e nomeado com a
concordancia do Presidenteda Republica. Quem nomeia 0 Director Provincial e 0
Governador Provincial e para um sector restrito naquela . PrOvincia.
Nao 58 pode violar esta regra mals elementar do Centralismo Democriitlco.
0
A hierarquia, a responsabllldade...

o

Director Provincial depende em 1.· lugar do Govemador; e 0 Director Na·
clonal depende directamente do Minlslro.
Tambem temos que compreender a distin~ao entre 0 Distrlto .e a Provincia.

Oue~ dirige a Provincia? Ouem dirige e coorclena todos os sactores e tern a ulti-

I

ma palavra? Oual e a responsabllidade do Governador. em ccmpara9iio com
Director Nacional?
Quem

o

e0

Chefe do Distrito?

Director Distrital nao pode ganhar mals que

0

Chefe do dlstrito Ii o Adm}nistrador, 0 chefe dB Provincia
representante pessoal do Presldente da Republica...
Sejamos vigUante$ contra asubversio. ideolOgica utillzando
selamos implac8veis para com osprop8gandi$tas destas idelas.

sexta-feira,

Por um lado tamos vindo a colocar a necessidade e a importancia
do estudo; mas, por outro lado, promovernos este tipo de aliciamento
que esh em contradic;:ao com 0 princlp io «a cadaum segundo 0 seu
trabalho, de cada um segundo as
suas capacidades». ;
Tal principio e posto em causa
quando se pretende equiparar um
jovem que acaba de coneluir a
9."' classe com um dirigente experimentado.
Quando e que esse iovem teve
tempo de forjar-se? Em que combate? Em que trabalho? Onde? ·

Adminislrador de Dislrlto.

o

NorlCIAS,

0

E assim que perspectivamos 0
futuro?

e0

Governador,

.0&

venclmentos,

Se nos estamos engajados numa
luta de classes, quando equE:I esse
jovem teve a oportunidade de nela
participar?
Portanto, isto indiea-nos que podemos perder a n09ao do inimigo.
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