
Russia ficou sem dinheiro 
'W^

para al imentar satel ites
- Agora que chegamos a este ponto da entrevlsta, estou-tne I'hmbrar que o genhor dlsse, a dada altura, que estdo crladas as

cond$6c para o exerclclo da actlvldade polftlca de oposlgdo em
lfogamblque.

Oucmdru orlgom a egta oportunldade, no seu ponto de vlsta? E se
. crta oporlunldade no reu ver 6 ou nio efecttva?

-Quem d6 origem a ssta mudanga 6 a questio da conjuntura internaci-
onat. E a Quedalo manxismo-leninismo no Leste, o dparecimento da
?erestroika'de Crorbatctriov, e 6 o mesmo Gorbatchiov que 6 obrigado a
dlzer aos seus sat6lites como Cuba, Angola, MogambQue e outros ri toda
essa gente'que olhem, meus amigos, cada um, a partir de agora, tem de se '
governar'. Porque a R0ssia depois ficou sem dinheiro para alimentar guenas,
dar armag e essa coisa toda.

- Dot !ot, o inlmlgo doe povor ecrla ontlo o oomunlerno?
- Comunismo nto 6 um siitema mau. E mau sim'ho sentklo de que nlo .

dA resultado, nefn pmsperidade a ningu6m. O senhor indique-me porfavor
um pals comunista pr6spero.

Se o senhor me perguntar quantos palses capitalistas pr6speros hA no
mundo eu dou-lhe jA uma dtzia deles.

E digo-lhe mais, o Marx em nenhuma obra sua defendeu o sistema de
padUo 0nbo.

Defendeu, s im, omo sistem a trans it6rio para a consolklaqSo da Revof t46o
de Outubtro. Quem veio depois er(]ir o sistema de partklo 0nbo, o sisteha
permanente de Governo foio St6linc.
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Por isso, aquilo que se chama de mariismo-leninismo, tem mais de
feninismo do que de marxismo.

- Quantos membros tem a FUMO?
- Ha bso nfo, n6o lhe posso dizer a s[. Eu n6o posso dizer tem tantcs,

mas polso dlzer.que tem a mabria do povo de Moqambique. Realiza um
trabalho polftico e iceol6gico, sem intimidar a ningu6m, acresc€nte isso no
seu irmal_que 6 muito importante, porque nio temos nem forgas armadas
nem polfch secreta.

Os militantes da FUlriO s6o todos volunlArios.
- Qual6 a base materlal da FUMO? Donde v6tn os flnanclamentos?
- V6m dos mogamUcanos. Esquecem -se q ue h 6 m ilhares deles n a Af rica

do Sul, no Brasil, fiplawi, Portugal€ em vdrios sitios.
- QueF 6 que regressa aflnal em Fevarelro para llogambfque?
- Eu fui conrtUado pefo PresUente Chissand a visilai lrlogambQue.

Porlanto, vru rrtillzat esse convile. Ela n6o se realizou antes por raz6es
prcfissbnds minhas e outras.

JA informei m PraUsnto Chbsano que em Fevereiro estou prcnto. Fago-
{ne a@mpanhar de algumas pessoas amigas l(iadas a FUirO. Nessa
aftura, Fevereim, yarK)s organizar o partido, o marcar a data para o
Congress.

Eu vou a llaputo para uma perman6ncia de cerca de vinte dias. Tenho que
retomar a Portugal, porque tenhO que, em Maputo, saber em que casa vou
rnorar. N6o posso morar na esplanada do Continental.

- Doutor, e FlfllO tem candldato para as presldenclals?
- Neste momento ainda nio tem. Mas de carteza que ter6. N5o estou a

ver um partHo com ? folqa da FUMO sem candkJato.

- O senhor estt na dlspon lb I lldade de se cand ldatar na eventua llda-
de de o reu partHo asslm o achar?

- Nb 6 s6 o pailklo. Se o poro mogambicano achar e manilestar essa
vontade e ent6o poque n6o? Se manilestar vontade contr6ria, tamb6m n6o
me candklato.


