I

. 21:;/,-11 ~o

- Presidente SalDora Machel em entrevista c n 'edida ao sellllllllirio portugues " Expresso"

" Nao hci copia na constru~ao do soca ilismo. Nao existe um modelo. Ha leis universais, mas ha especific idad~s
e sao essas especificidades que contim no seu fenomeno 0 detolhe e e preciso apreender esse detalhe. Quando nos
fala mos em saito qualitativo (nas rela~oes com os outros paises socialistas), e porque eles compreenderamo detaIhe do Revolu~ao mo~ambicana, 0 detalhe do processo revolucionario em A f ric G1 em partjcular em Mo~ambi.
que," - decla rou 0 Pres~dente do PartJdo FRELIMO e Presidente da Republica Popular de Mo~ambique, Samora
MoisH Machel, em entrevista concedida ao jornalista portugues Augusto de Carvalho e a nteontem publicada no
semancirio l'Expresso".
Dessa importanfe enfrevisfa, importante dar-I he prostitutas. H6s combatillmos iI prosflpelo . confetldo das declara~es do dirigewt fui~o. Depgis, para fer coragem, eri ~reciso
maximo da Revolu~BO mO~iHtlbicaIl4, publici- dar aleoo!. Nos combates iam com ~lcooJ.
mos, a seguir, os mais significativos excerfosJ Esse homem tem consciencia 40 que e.sta a
fuer? Sio criminosos».
A (IDADE IASa 10 CAMPO
itAcidade nasee no campo. Nao e0 cam. " COliHECEIT A POREZA DO POYO
po que nasce fla cidade. Nao sio as casas
. «Vir ao Maputo e dizer.se que esteve em
que me importam. Nio sao as paredes. Nao Mo~ambique, e mentira. fica sem connece;
sao os predios. ~ 0 homem que esfa a cons· a pureza do Povo. Os homens das cidades
fruir 0 Unango. Essa eque e a cidade. 'A ci· sao homens alienados. Em todas as cidao~
dade e a cabe~a do homem».
do mundo. e uma pilha de pr!lblemas. j)aris~
«Edas Juinas que n6s queremos tOl1struir. Lbndres, Novt torque, sib ce'nliOs de trim
£ das ralzes padres que n6s queremGS criar de cOfru~ao, e ha ~em queita que a mioilB
lima arvore frondosa, com frufos saborosos 8 cidade, nao sela cidade, seja urn paraiso»
suculenfos. ea partir dessas railes que n6s
querernos fazer. Niam foj it Provincia em que 1'0 H' COPl1 III tOltSlRU(lO
fivemos mllis dificuldades na guerra de liber.
DOSOCIAUSMO
ta~ao nacional, mas em que participaram todos
EXPRESSO: - Sr. PresitHllle, III esiou a
os mo~ambicanos de todos as grupos efnitOb esc:rever para 0 OcideDfe e lit Ocidente. co",
facilidade, se podera inlerpretar este saHa
lUlA COIlIA A BUIGUESIA
qua6tafiYOda seguinte maneira: Jj est~ Mo«Matchedje foi 0 centro da eonfronfa~ao. §ambique III arbita cia Unlio Soyietica. t I~
Quer dizer, as tendAncias que se vinham
~ique sent independincii.
manifesfando denfro da organiza~o, dentlo
PRESIDENTE SAMORA MACHEl: - Nao ha
da fRWMO, atraves dos inffltrados, Infilfra· ingerencia. Esla expresso nos nossos documendos pela PIDE, para destruir a FRRlMO, Ian fos, na declara~o conjunta, nao e verddael
~ando ideias reaceionarias - 0 triballsmo, ltia & declara~ao conjunfa, a nossa e Ii lia
o regionaliSmo, 0 elifismo, 0 racismo - que Uniao Sovi6tica. Azemos com a I>A, fizemos
r~eusaVilm fazer uma guerrct popular. l ecusa- com a COI.eia, fizemos com Cuba, fizemos com
vam que os soldados fossem politicos, retusa- todos os palses socialistas. SO ainda nao flze.
yam a emancipa~ao da mulher, advogllvam mas cOm a Pol6nia e com a Checoslovaqula.
o envio de jovens para is academias, para
Miio hi c6pia na constru~ao do socialislno.
serem oficiais.
Nao exist. um mode/o. Ha leis universai5;
«AdYogmm que s6·os analfalletos devem mas hi especificidades e sao essas especificifazer a guerfl e os instruldos Rio. Oue devidm dades que coRtam no 3eU fen6meno 0 detalh.
ir para ..s universidade III I ~ fISt. e , preclso apreendef esse defalbe. Quar.do
Oull feel -de IgIR,1 nlf mdlcier Que. nu fallmos em Ulto qua aHvo (IllS l'IIties
riam aiar II burguesla I partft cit -.ossa orga. cell OIIros paises sociIIisfas), , porqu£ eies
niza~o. utilizar & luta de Jibada~D naeional compreenderam 0 detalhe da tevolu~ao mir
para aJar it burguesia, para faw triuntar. ~ambicanll. 0 detalhe do processo revnlllcio·
logo que chegasse a indepenciencia, ja -CORSO- niitio em Africa, em partfcular em Mo~arnbi·
r lidadas, is ideias da leac~o, & revolu,ao
que. Hao basta ser Aftica. Zimbabwe fem as
burguesa. lecusavam abandonar os seus h~bi· suas especificldades. Tanzania lem ilS sOas. Cada
tos, os seus defeifos. e 0 problema da IC{JG urn de n6s. Mas somos africanas. /wi'll COInG
o mundo: a questao da revolu~ao, uma revo- na Europa a cullura e umdos fen6men~s que
lu~io que ·nao rejeH
a a carga impura, ~ uma e preciso respeifar. De!sa cultura, deSlt derevolu~ao burguesa. E ali, entao, derrot6mos tal be, e necessario comll'eender bem esse
essas ideias».
defalhe, porque e onde esla a personalidade
a dignidade de cada Pavo, 0 orgulho de cada
A GUERRA PRECISA DE SAI6UE lOW
Pow. Eisto que se deve tomar em clh'lSlderiJ..
«Aguerra precisa de ,eceber sangue novo. ~iio, quando se quer consfluir 0 socla\islJlo».
Consfantemente tem de Ieeebel' efecrivos. Fol
ai onde n6s derrofBmos os porfugueses. N65 1110 OUEREMOS SEIT VUDEDOlES
DE fOSfOROS.4.
finhamos homens frescos, consianlement6, que
EXPRESS&: - la constr~o de saci.,ismo.
eram homens que se jam forjando em tada
ano. E Os pcrtugueses vinham em comissiies. .0 Sr. Pmident. e a fREUMOvim illfillklme.u.
Ouando faziam tres anos e come~avam I gao pondo etII evidincia a inicialiva prita'a ...
PRESIDENTE SAMORA MACHEl: - Nao e.s.
nhar experiencia do que e a guerra, iam-se
embora e vinham novos. E asses sao alvo! tamos a evidenciar nada. S6 nao queremos
das nossas armas. Portanto, ganhamos 'I guer. ser vendedores de f6sforos. 56 nao. qUf.remos
ra desta maneira. Com homens que ti\'elam ser vepdedores de owos, possuidores (Ie bar
a experiencia de cada combate, de cada taco bearias. 0 Estado a dirigir barbeariasl Nao ha
tica, e os oufrO$, quando estavam I ganhar isso. . Funcionario para corfar barba... J~
•1
.
a experiencia, re"essavam a Portugol. f. VID.I.
EXPRESSO: - Mas na parle mais geral,
fundamentalmente, sem motiva~Bo. 0 soldado
portuguAs · nao finha motiva,Bo. Inconscien- n. Iransfo~ao das lojas do POyo.
PRESIDENTE SAMORA MACHEL: - As Lojas
cia .•.
«Eu vos disse que 0 exercifo colonial. a do Povo continuarao, mas como um mooelo
sua inspir~ao ... eu YOU repetir, embora seja de organiz~o para combater a espe,ula~ao.
dolorGSo, mas a inspira~ao da gueNa Cillo- Mas nao queremoS cantinas. Enlende 0 que e
niaL. para inspirar 0 so1dado era preciso uma canfinal Dois mil e quinhentos por um

cOpO de vinho... Vender sanduichesl Nao fal
sentldo. Nao e sotialismo, assim. Andar a
vender fatos. Nao e soeialismo isso. Nao esla.
mos a estimular nada de privado. fala-nos da
mecaniza~ao da agricultura. que 6 a base ..
a tern..• toda a SUa totalidade, m por cen·
to, e do Estado, e do Povo.
fXPRESSO: - Mas t.1mbem , mvito impor.
lanl. a agricultura tradicional!
PRESIDEHTE SAMORA MACHEl: - Tradidonal... para represent~r 0 gu~? Foi jsso qlie lel
ijtra~ Portugal.
.
EmESSO: - Eq dlgo nl proda~._
PRtsIDfNTE: - Digo mesmo 'na produ~o.
Est' ai 0 espirito dO' cargpQfles indoIdllallSfcJ,
virado para si. tjOs jjjmiltamos a ;crkl~iio de
Cooperativas em Mo~ambiqui.

EXPRESSO: - Mas pelo que eu .1 eIII
todas as zonas de cooperativ,s. ha lambent
a machamba familiar.
PRESIDENTE: - Pode fer machamba. Mas
o essencial, 0 fador decisivo, e a cQoperahva,
nao 6 aquila. Tem de se respeitar 0 campon6s, que· pode lermeio hectare, urn hec.tare.
Mas 0 essential e lli na cooperativd. A mentalidade leva tempo nao .re mata como um
piolho, nao e que baste par ao sol e el6
morre. As ideias, tradj~Oes, costumes, estao
enraizadas. t Pr'eciso ir mosfrando, aOl pou·
cos, que essets fradi~oes e esses costumes
impedem 0 avan~o dll ci~ncia. Estao intro.lu
zidas pequenas fecnicas na produ~ao. A pro.
du~ao tradicional nao JesGlve 0 problema da
fome. Nao pode resolver.

COOPERA,IO COM PORTUGAL
EXPRESSO: - Portugal lambem pode ctoperar com a Republica Popular de Mo~alfto
biquet
PRESIDENTE: - Oual e a papel de P61tu·
gal? 0 que e que diz Porfugall a Esfdcio de
Mo~ambique diz: «Portugal, venha cuoparar.
Escolha conforme a sua capacidade, al silas
polenci~lidades, as suas possibilidades... ESr
colha». TUlismo ... a industria turlstica, a in
dusfria hotel~ira, vamos construir tudo. Ha
palses que estal) inferessados nisso. N6s vamos
dirigir 0 processor Eu pergunfo: e ;)ortugal
onde esla! Nao quer algodiiol Visitou 0 Unan·
go, nao e verdadet
. EXPRESSO: - ¥isHei.
PRESIDENTE - Haquela zona roda, vamos
desbravar 150000 hectares para II produ~ao
de trigo. Conhece· 0 Vale do limpop91
EXPRESSO: - (onhe~o.
PRBIOENTE: - 0 Vale do Zambezet Va·
mos produzir milhoes de toneladas, 'IdO dlgo
milhares, digo milhOes. 'Milhoes de toneiddas
de arrOl. Portugal nao necessital No dc.miRio
da pecu~ria, 0 Pais tem condi,oes raras, pri·
vilegiadas do ponto de vista agricola, indus..

est.

r

frial, florestal, pecuario e de pesca. Portugall
Deixem la de falar muifo. Venham aqui tra·
balhar. Declara~oes, detlara~oes, venham mas
e aqui trabalhar. Quando Portugal compreen·
dera que comum Pals com quem se fem rela~oes diplomaticas nao se deve permihr qUI
Dutro pals sirva de base para a reac~l), cen·
fro de despresfigio. centro de propaganda,
centro de mH61 Portugal, neste momeoio tsfa,
nesta situa~iio. Tem toda ·a quinquilhana (N. da
R. - Entre essa quinquilharia fala.se, em
Mo~ambique, de Domingos Arouca e M
aximo
Dias, que aqui desenvolvem actividades conlra
a R. P. M.).
EXPRESSO: - Guando e que 0 Sr. PreJt·
dente Ybita Portugal!
'PRESIDENTE: - Como 6 que tu queres qUI
eu va a Portugal, com fodas essas qllinqui·
Iharias contra a RepUblica Popular de MO~im
biquel Agora Ramalho Eanes pade v.r a Mo~ambique. Aqui nao' h6 bases para ~ubverter
Portugal. Voces sjo bases para subverter Mo~mbique e orgulham-se disso. Nos dizemos
alguma. coisa contra Portugall Entao ,'esolvam
esses problemas e depois vem ca pergunfar·
·me quando e que eu yOU a Portugal. '

