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EDUARDO MOIUDIANE
Dois assunlos que estiveram no topo da l ista das

questões de fundo na HisÌór ia da FREIIMO: a questão

tribal e o próprio processo de evolução, da Organiza-

ção. Nestas duas entrevistas o 1." presidente da FRE-

tlMO aborda essas duas questões. A primeira foi fei-

,  em 19ó9, uma semana antes de Mondlane ser assas-

sinado, e foi publicada na "TRICONTINENTAIn n,o 12

I questão tdbel no frse srançeda da luta
- 1s,D23ss que & questõo trtbal

na lase auançada da luta se tor
no,ra d,e certa |orma nl,LTn proole-
ma. tr'oi na actual fase?

Sim, a altura em que surge o
trioalismo, asslm como o regrona-
Ìismo, é a aÌtura em que é rnicia-
da a guerra psicológica. Quando o
exércrto português é atingido pe'
las nossas forças, quando os por-
tugueses se apercebem cada vez
mais de que a FRELIMO é uma
força a combater, como aconte-
ceu em i965-66, começam a inven:
tar novos meios de resposta. Sa-
lazar laüçou a propaganda em
que apenas eles acreditavam: que
náo há Moçambique sem Portugal,
que o Povo moçambicano é uma
mistura de grupos tribais que
nufca tiveram qualquer unidade.
De acordo com os portugueses, a
sua presença nc nosso país im-
pediu que se verificassem lutas
fratriciaas e problemas entre nós.
Acontece que nada disto ë verda,
de. Entáo como é que se provâ,
corno é que se provoca aquilo
que se deseja que aconteça? Os
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lÍngua que porventura existiam
entre a gente moçambicana e ten-
taram fomentá-las. Ou então ten'
taram infiltrar na FRELIMO indi-
víduos que eram de outra região
para criar confusão entre os mi-
titares dizendo <vocês foram co'
mandados por homens de outra
regiáb>. Todos estes ataques fa-
lharam, mas náo nos enganamos
a nós próprios pois sentirnos que
ainda agora'há pressões constan-
tes para tornar o regionalismo ou
o tribalismo num factor em to-
das as estruturas que criamos.
Sabemos que o inimigo continua
interessado em fomentar estes
problemas e nós continuaremos a
lutar contra eles.

- Qual tem sido o trabalho
electttado junto dos cheles trt
bais?

O que acontece em cada rogiáo
onde estamos a combater é que
qualquer chefe que seja contra
a luta de übertaçáo é afastado an-
tes da acçáo militar se iniciar.
Mas assim que a acçáo militar
começa, ou se passa Para o ini-
migo, ou é eliminado. Só cs eho
fes que se tornam Parte d*l ^ ruÀ-

(Maio-Junho). A segunda entrevisÌa foi feita pelo jor-

nalista moçambicano Aquino de Bragança em Argel lo-

go a seguir ao 2." Congresso da FRELIMO. Esta entre-

vista foi parcialmente publicada pela primeira vez no

l ivro de Aquino de Bragança e de lmmanuel Wal lers-

te in int i tu lado 
"QUEM 

É O lNlMlGO?",  l ivro esse pu-

blicado em 1978.

LIMO, o que significa tornarem-
-se presidentes ou secretarios de
célutas, secçoes, distritos ou pr,o'
vÍncias do nosso trabalho, podêm
rnanter-se como tal. E nessa altu-
ra sáo exactarnente iguais a qüal-
quer um de nós. Portanto as fun-
çóes que exerciam anteriormente
tiveram influência na sua selec
ção apenas na medida em que ti-
nham prestígio, tendo sido elei-
tos presidentes, mas uma vez ini-
ciada a luta ela respeita ao Povo
de Moçambique no seu üodo. E o
chefe supremo não tem impor
tância como tal nessa fase.

- Ern que é que a luta armada
inlluenciou a estrutura política
tradicional, os habitos, etc?

A estrutura política tradicional
foi de facto destruída pelos portu-
gueses. Nalgumas regiões demo-
rou rnais tempo do que noutras.
No Sul e nalgumas regióes do
Oeste é de data recente. Mas mes-
mo assim, por exemPlo, na minha
z,ona, Limpopo, no Sul o rei des-
sa área só foi caPturado e o nos-
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cialismo do tipo marxista-leninis-
ta. Porque as condições de vida
em Moçambique, o tipo. de ini-
migo que nós temos, náo admite
qualquer outra alternativa. É im-
possível criarse um Moçambigue
capitalista, seria ridículo o povo
iutar para destruir & estrutura
económica do inimigo e recons-
truÍ-la a favor do inimigo. Seria
ridÍculo, já o dissemos várias ve-
zes. Ora nós não varYros ffl,zgr is-
so. Nós vamos criar um sistema
económico socialist4 .e há agora
uma riqueza de experiência de vá-
rios paÍses socialisfiçs qtre nós'va-
rÌros estudar e aproflytdar. De
maneira que é por isso eus âr Gr-
periência teórica marxista-lenirÉr
ta e a experiência, incluindo os
erros, dos países socialistas que
desde 1917 trabalharam e vivem
a experiência socialista, são mui-
to relevantes para nós.

A preparaçáo dos quadros po-
lÍtico-militares inclui o ensino do
socialismo. De maneira que aque'
les que vieram para o movimen-
to com uma formaçáo religiosa
católica, contÍnuam católicos, mas
catóIicos marxistas. É possÍvel.

Eu acho que a FRELIMO, $ürL
comlrrometer o paúido Porcpe
ainda náo fez uma declaração
oficial declarando que era mar

xista-leninista, se está inclinado

mais e mais nessa direcção Por-
que as concliçÕes em que nós lu-

tamos e trabalhamos assim o exi-
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