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Grande Entrevista com Afonso Dhlakama

“O País não é
do Guebuza
e dos seus
capangas”
As Forças de Defesa e Segurança
“não podem continuar partidarizadas”
Dhlakama quer que nas FADM se
volte ao modelo inicial do pós-Roma
“Nem quero ouvir falar de Governo
de Reconciliação ou de Unidade
Nacional. Moçambique não é
o Zimbabwe nem o Quénia”
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“As Forças de Defesa e Segurança não
podem continuar partidarizadas”
– Afonso Dhlakama, presidente da Renamo, em entrevista exclusiva ao Canal de Moçambique
Fernando Veloso
O presidente da Renamo, presentemente instalado na região
centro do país em parte incerta
e a ser perseguido por Forças de
Defesa e Segurança que diz estarem “partidarizadas e ao serviço
de Guebuza e seus capangas”,
concedeu na passada segunda-feira (21 de Abril de 2014) uma
entrevista exclusiva ao Canal de
Moçambique. Nesta entrevista,
Dhlakama frisou que o que agora está a exigir é apenas a aplicação do que foi acordado em
Roma sobre as Forças Armadas
e tudo pode ser resolvido com a
reintegração dos homens da Renamo, que, depois de integrarem
as FADM, passaram a ser excluídos a partir do ano de 2000. Quer
também mais respeito pelos que
ainda lá estão, mas sem tarefas.
Dhlakama assegura que ainda
se está a tempo de haver eleições
na data aprazada e manifesta a
opinião de que o recenseamento pode ser prolongado sem se
prejudicar o calendário eleitoral.
Afonso Dhlakama diz que
ainda não é candidato à Presidência da República pela Renamo e dá a entender que nada
impede que venha a ser indicado outro candidato, como teria
sido necessário caso o tivessem
assassinado no ataque de 21 de
Outubro de 2013 a Sadjundjira.
O líder da Renamo quer que todas as forças militares e paramilitares do país sejam despartidarizadas para que se possa chegar a
um acordo sobre o actual conflito.
Quer um novo Serviço de Informação e Segurança do Estado.
Compromete-se a desarmar
os seus homens caso a despartidarização das Forças de Defesa e Segurança se concretize
com a integração de homens da
Renano em todos os ramos militares e paramilitares do país.
Diz que não admitirá eleições
gerais sem o concurso da Renamo, mas diz estar muito satisfeito com a nova Lei Eleitoral.
Refere que um acordo para
pôr fim às actuais hostilidades
não terá de ser assinado por ele
e por Armando Guebuza, podendo isso ser feito por mandatados
das partes, porque o que é realmente importante é o conteúdo.

Quando interrogado se ele e
Guebuza estariam secretamente
a preparar um Governo de Reconciliação Nacional ou de Unidade Nacional, disse que não,
e que nem queria ouvir falar
disso, porque Moçambique não
é o Zimbabwe nem o Quénia.
Dhlakama
garantiu
também que não foi a Renamo que atacou os comboios
da “Vale” na Linha de Sena.
Sobre a intenção da Frelimo de
usar a maioria qualificada para
forçar uma mudança substancial
na Constituição, recomenda que
é bom nem se brincar com isso.
Mas leia, em discurso directo, a entrevista na íntegra.
Canal de Moçambique (Canal) – O que nos tem a dizer
agora, depois da nossa última
Grande Entrevista, em Dezembro último?
Afonso Dhlakama (Dhlakama) – Agora vamos falar da
prática de Defesa e Segurança
em Moçambique. Da última vez,
falámos muito da Lei Eleitoral, e
essa batalha já foi vencida. Era
para permitir que os moçambicanos fossem votar por uma lei
que mais ou menos assegurasse transparência nas eleições.
Canal – Está satisfeito com a
nova Lei Eleitoral?

Dhlakama – Estou. Foi uma
vitória. Significa obrigar o regime
a entrar numa outra vida. Foi uma
revolução, porque era impensável, de facto, convencer a Frelimo a mudar a lei que aprovaram o
ano passado. Foi uma vitória, não
para a Renamo, nem para mim,
nem para os partidos, mas para
todo o povo moçambicano e para
as gerações que virão, porque esta
nova lei cria já a base sólida para a
democratização do país. Agora os
partidos podem meter nos órgãos
eleitorais os seus membros, os
técnicos, assim como as pessoas
podem votar a contar com transparência. Estou por isso muito,
muito mesmo, não posso esconder, muito satisfeito com esta lei.
Canal – Mas garante que vai
haver eleições este ano?
Dhlakama – Se houver boa
vontade do outro lado, digo-lhe
meu amigo, vai haver eleições.
Nós estamos preparados, embora
a Frelimo e os guardas da Renamo ainda andem aos tiros, mas
isto é uma coisa que pode ser resolvida dentro de semanas. Com
cessar-fogo e a Frelimo a aceitar
o que estamos a dizer, poderá haver então um acordo apadrinhado
pela comunidade internacional.
A Frelimo aceitaria então aquilo
que combinámos em Roma, que

é juntarmos as forças de defesa e
segurança nas FADM, na Polícia,
no SISE, mesmo na FIR... Aí já
não haveríamos de nos considerarmos inimigos. Essas instituições do Estado, que são as Forças de Defesa e Segurança, não
podem continuar partidarizadas.
Mesmo a tal guarda da Renamo
e do Dhlakama passará para essas
Forças. E nessa altura a Renamo
não terá receio dos ataques da
Frelimo, porque os seus homens
estarão bem enquadrados nessas
Forças de Defesa e Segurança.
Canal – Em Roma, também
foi feito um acordo, houve a
integração dos guerrilheiros
da Renamo nas FADM, mas
depois mandaram-vos embora
ou puseram-vos na prateleira,
digamos assim... E chegamos
de novo a este ponto de conflito.
Dhlakama – Sim. É por isso
mesmo que a Renamo está a exigir
isso mesmo. Até as Nações Unidas sabem que era preciso criar
um exército apartidário e profissional em Moçambique, 50%
da Renamo e 50% da Frelimo.
Canal – Mas isso foi feito...
Dhlakama – Não! É preciso explicar. Não foi feito nesses
termos de 50% por 50%, porque,
depois das eleições, o Chissa-

no disse que não havia dinheiro.
Entraram, sim... Onde havia um
comandante que veio da Renamo, o adjunto era um que veio
da Frelimo. Onde o comandante
veio da Frelimo, o adjunto veio
da Renamo. Ficou bonito em
1994/95/96/97 até 2000. Depois
a Frelimo começou a desmontar
isso e a tirar mesmo para fora das
FADM homens que eram da Renamo, alegando coisas que não
tinham cabimento. Os que ficaram lá nas FADM, os coronéis e
os generais que vieram da Renamo, hoje não fazem nada. Estão
só como assessores. Só recebem
dinheiro. Até alguns estão a dar
aulas. São discriminados. Não
são promovidos. Aos da Frelimo
mandam-nos estudar no estrangeiro, nos Estados Unidos, em
Portugal, na França, na China, no
Brasil. Nenhum que veio da Renamo está a estudar fora. Os que
eram da Renamo estão nas FADM
encostados como se fossem prisioneiros. Por isso, já que todo o
mundo se preocupa... – esta parte,
meu amigo, tem de ouvir bem –
todo o mundo acusa a Renamo
de ser um partido armado porque
a Renamo tem os seus guardas,
mas isso está muito mal explicado. Resulta da própria propaganda da Frelimo. Então, para esta
propaganda acabar de uma vez
para sempre e garantirmos que
não pode haver nenhum partido
armado em Moçambique, desses
que fizeram a guerra, Frelimo e
Renamo, só tem de haver instituições do Estado. Vamos fazer
as FADM, que é o Exército, como
instituição mesmo do Estado sem
se encostar a qualquer partido
político. A Polícia também tem
de ser neutra, sem fazer política.
A Intervenção Rápida, FIR,
tropas da Guarda Fronteira, todo
aquele que é considerado como
um militar não pode ser privatizado nas mãos de alguém, tem de
ser mesmo instituição do Estado.
Então, para que isto corra sem
problemas, é preciso que definitivamente a gente elimine as
causas de ataques e essas coisas
todas entre a Renamo e a Frelimo.
Então vamos juntar-nos. Embora
a Frelimo não queira, tem de ser
obrigada internacionalmente a
(Continua na página seguinte)
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juntar-se. Não podemos andar
sempre a incubar a guerra. Temos
de levar os que fizeram a guerra
pela Renamo com aqueles que
fizeram a guerra pela Frelimo e
juntá-los para podermos chamar
a isso reconciliação nacional
como aquilo que Mandela e De
Klerk fizeram na África do Sul.
Na África do Sul, hoje estão
juntos os que eram do apartheid,
brancos, com os do ANC, e todos
os outros estão lá. Por que é que
isso não pode acontecer aqui?
Então nós estamos aqui para
acabar aquela propaganda de
que a Renamo tem armas. Sim,
a Renamo tem a sua guarda, que
foi negociada em Roma, como
forma de se proteger. Admitimos
que essa guarda não pode ser permanente, mas, se essa guarda até
agora existe, vinte anos depois
do Acordo de Roma, é porque a
Frelimo não quis cumprir com o
Acordo de Roma. Se a Frelimo
tivesse cumprido nas FADM,
na Polícia, se tivesse renovado
a Polícia, para esta deixar de ser
uma polícia partidária e passar a
ser uma polícia apartidária, uma
polícia mesmo de segurança pública, sem discriminação, já teríamos acabado com isto há muito
tempo. A Renamo não precisava
de andar com armas. Assim nós
temos de nos proteger. Veja, amigo, esse ataque em Sadjundjira!
Se eu não tivesse esses guardas,
eu seria morto, ou teria sido
capturado ou estaria na cadeia.
Assim não conseguiram. Foram
esmagados. É por isso e para
isso que nós temos protecção.
A própria Frelimo usou um
instrumento do Estado para atacar um cidadão. Por isso, para

que a Frelimo não venha a fazer
mais disto no futuro, propomos
que todos aqueles que foram corridos das FADM voltem para as
FADM. Aqueles que estão acantonados lá nas FADM sejam recuperados, um da Frelimo, um
da Renamo. A partir de generais
até companhias, brigadas, tudo,
a todos os níveis. Pedir ajuda aos
nossos irmãos da África do Sul,
portugueses, italianos, todos esses que querem vir ajudar-nos.
Na Polícia tem de ser a mesma
coisa. Na FIR também tem de ser
50% por 50%. No SISE, depende. Podemos reformar aqueles
velhos todos. Reformar aqueles
que andam aí a perseguir o povo.
Temos de criar um novo serviço
de informação e segurança do
Estado. Não pode continuar assim, em que até o servente tem
de ser Frelimo para espiar e andar
a fazer propaganda e a desinformar o próprio Guebuza e tudo.
Temos de renovar isto tudo, se é
que de facto o Guebuza e a Frelimo estão dispostos a renovar
as coisas para termos de facto
um Estado de Direito, um país
democrático, estável, que possa
garantir paz entre os moçambicanos. Nós para isso temos de
entrar no Exército com paridade:
comandante da Frelimo, adjunto
da Renamo. Estado-Maior da Renamo, adjunto da Frelimo... desde
o topo à base, sucessivamente.
Assim, vamos trabalhar como
irmãos e deixarmos a política para
os políticos. Os militares serem
profissionais, os polícias serem
profissionais e o SISE ser profissional. Se conseguirmos isto,
todos vão apreciar o exemplo de
Moçambique. Esta é a minha am-

Sem a Renamo concorrer
não vai haver eleições
Canal – Mas, presidente, o
que se está a dizer é que o recenseamento está para acabar e
o senhor ainda não se recenseou
e assim não poderá candidatar-se. A Frelimo já disse que haverá eleições, quer a Renamo
concorra quer não concorra.
O que tem a dizer sobre isto?
Dhlakama – Eles estão a brincar. Sem a Renamo concorrer não
vai haver eleições. Eu asseguro.
Canal – Mas o senhor também dizia que não ia haver
eleições autárquicas e houve...
Dhlakama – Houve porque deixámos. As autárquicas
deixámos. Eles não podem fazer brincadeiras com as presidenciais e legislativas. Não
podem pensar que podem.
Isso eu garanto: não vai haver.

Canal – Mas esse processo de integração da Renamo
nas Forças de Defesa e Segurança terá de ser antes das
eleições, ou pode ser depois?
Dhlakama – Depende! O tempo é pouco. O mais importante é
que haja um acordo, o modelo de
Forças de Defesa e Segurança.
Canal – Senhor presidente, acha
que é possível ainda um acordo de
modo a que não seja prejudicado o
calendário eleitoral?
Dhlakama – Eu acredito que
sim. Eu e a Renano temos demonstrado boa vontade. Se a Frelimo
já tivesse aceite o que estamos a
propor, já teríamos cessado fogo
há muito tempo. Aliás, nós já cessámos fogo. Nós já não estamos
a atacar ninguém. Só nos defendemos quando somos atacados.

bição. É preciso que todos saibam
que o Dhlakama não está a pedir o
impossível. O Dhlakama não está
a pedir nada contra a Constituição. Nós só estamos a pedir, vinte
anos depois, aquilo que foi acordado em Roma e testemunhado
pelos italianos, pelo próprio antigo Secretário-geral das Nações
Unidos Bouthros Bouthros Gali,
o que assinámos eu e o ex-presidente Joaquim Chissano. Toda a
gente sabe que, se nós deixarmos
a Frelimo a controlar o Exército,
não podemos esconder que temos
receio. Depois das eleições, a Renamo pode formar um Governo

e depois eles vão golpear como
está a acontecer na Guiné-Bissau.
Escrevam que o Dhlakama
não está a pedir o impossível. O
que estou a pedir é reconciliação
nacional para que as forças e armas em Moçambique não sejam
usadas contra irmãos, não sejam
usadas para desestabilizar o país.
As forças devem ser de defesa
nacional e ficarem nos quartéis
só saindo para ajudar quando
houver cheias e calamidades,
quando não há guerra. Quando
há guerra, então saem para atacar quando há invasão do país.
Nunca se deve usar o Exército

para ir matar irmãos por discórdia de opinião. Isto não podemos
admitir! É uma pouca vergonha!
Eu não sou comunista! Não quero
chegar à Ponta Vermelho por um
golpe de Estado. Se eu quisesse,
teria feito isso há vinte anos atrás.
Quero ser presidente eleito por
vontade da maioria. Por isso queremos estar no Exército, na própria Polícia, no SISE, fazermos
um acordo que não seja secreto.
Queremos um acordo público,
testemunhado pelas Nações Unidas.
Temos de fazer eleições sem
problemas.

“Não precisávamos de atacar os
comboios. Era só preciso proibir”
Canal – Esses ataques aos
comboios da “Vale”, foi a Renamo que fez?
Dhlakama – Desminto cem
por cento, cem por cento. Não
houve nenhum ataque por parte da Renamo. A Renamo nem
precisava de atacar. Era só desmontar os carris do caminho-de-ferro. Vocês sabem qual
é a capacidade da Renamo.

Nós só iríamos dizer à “Vale”:
“Ninguém passa aqui”. A Renamo controla tudo, do Dondo
a Moatize. Não precisávamos
de atacar. Era só preciso proibir.
Canal – Então quem atacou
os comboios?
Dhlakama – Não sei! Tantas
vezes... Quantas vezes a Frelimo atacou coisas e matou pes-

soas em nome da Renamo!?
Por que é que iríamos atacar
os comboios hoje, se já cessámos fogo há muito tempo?
Mesmo naquela altura que nos
vieram atacar em Sadjundjira,
a Renamo podia ter-se vingado e destruído tudo. Não quisemos. Porque sabemos que
o conflito Frelimo-Renamo
não pode paralisar o desenvolvimento de Moçambique.

O conflito em Moçambique é
Frelimo-Renamo
Canal – Quer dizer que o
seu conflito e da Renamo não
é com Moçambique, mas sim
com a Frelimo?
Dhlakama – O nosso conflito,
com certeza, é com a Frelimo.
Canal – Mas os senhores
estão em conversações e negociações com o Governo,
não estão a conversar com a
Frelimo...

Dhlakama – É o sistema.
Governo ou Frelimo, é o sistema. Governo ou a Frelimo, é a
mesma história. Não há nenhuma diferença. O problema é
que em Moçambique não temos
Estado. Em Moçambique não
temos administração pública.
Tudo é a mesma coisa: Estado-Governo-Frelimo-Empresas,
é tudo a mesma coisa. Não há
separação de poderes. Se houvesse, o Guebuza não havia de

mandar atacar o líder da oposição, Afonso Dhlakama, sem
pedir autorização à Assembleia
da República e esta aprovar a
declaração de Estado de Sítio.
Isto prova que não há Estado.
É tudo Frelimo. Por isso estou
a dizer: o conflito da Renamo
não é com o país, mas sim com
a Frelimo. É com o regime
do Guebuza. Ele quer acabar
com a oposição. Não podemos prejudicar Moçambique.

Os problemas do recenseamento
são artificiais
Canal – As eleições estão
marcadas para 15 de Outubro
deste ano. Acha que é mesmo possível haver eleições?
Dhlakama – Penso que sim.
Cessámos fogo porque num
contexto geral as coisas estão a
andar, embora o recenseamento
não esteja a andar bem por causa
daquele problema já conhecido, de sempre... Não sei quem
ganha com aquilo, as avarias
das máquinas que interessam

muito à Frelimo porque ganham
muito dinheiro com isso, ganham
dinheiro dos nossos impostos.
Havia muitas manobras, os
nossos homens só agora estão a
tonar posse nos órgãos eleitorais.
Fizeram manobras para as pessoas só poucas se recensearem,
para além dos problemas das
máquinas. Se a máquina funciona, não há combustível, se há as
duas coisas a impressora não imprime. Há sempre uma coisa...
Também, às vezes, o pessoal do

STAE queixa-se de que não
tem subsídio financeiro. Estão
sempre a inventar dificuldades.
O recenseamento está cheio
de problemas. São os problemas
de sempre. São problemas artificiais. São problemas inventados pela Frelimo contra o povo.
Apesar de tudo, o recenseamento, se houver boa vontade,
pode permitir ainda que que
as eleições sejam realizadas.
(Continua na página seguinte)
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Canal – Na sociedade, nos corredores, dizem que o presidente
Guebuza e o presidente Dhlakama estão a fazer tudo para que
não haja eleições, para que seja
criado um Governo de Unidade
Nacional. Isso tem fundamento?
Dhlakama – Não! Você já me
conhece. Eu sou prático. Não
quero coisas escondidas. Não
há essa estratégia. Nem estamos
a precisar de um Governo de
Transição ou de Unidade Nacional. Isto não é o Zimbabwe, não
é o Quénia, não há nada disso.
Canal – O senhor não quer
um Governo de Transição nem
de Unidade Nacional?
Dhlakama – Não!!! E nem
quero ouvir falar disso. Eu quero
eleições. Se eu quisesse um Governo de Transição ou de Unidade
Nacional teria querido isso em 93
ou 94, naquela altura de Roma,
para trabalharmos juntos durante
cinco anos, para criarmos infraestruturas, resolvermos problemas,
nos conhecermos melhor. Não
fizemos isso. Agora, depois de
20 anos de paz, paz entre aspas,
porque sempre a Frelimo andou a
atacar-nos, depois de quatro elei-

ções, em 94, em 99, em 2004 e
2009, só agora é que vamos falar
de Governo de Transição ou Governo de Unidade Nacional? Isto
não é o Zimbabwe nem o Quénia.
Canal – Outra questão que
está aqui a correr é que a Frelimo quer que a Renano entre nas
legislativas, mas está a fazer tudo
para que o presidente Dhlakama não se candidate à Presidência da República porque não se
recenseou. Acha que é possível
a Renamo entrar e o senhor
não ser o candidato da Renamo a Presidente da República?
Dhlakama – Eu isso já não
posso dizer, porque se eu disser
que “Bom, a Renamo não entra,
porque eu não vou entrar”, daria
a entender que o Dhlakama está
todos estes anos a lutar para ser
presidente. Ser Presidente da República é a última coisa... Eu quero a democracia no meu país. De
facto, estrategicamente, o partido
Renano, se eu não me recensear,
saberá arranjar-se, saberá quem é
o líder que poderá concorrer pela
Renamo. Eu sou o líder da Renamo, mas não sou ainda candidato
da Renamo. Ser líder do partido e
ser candidato do partido são duas

coisas diferentes. Estou a responder à sua pergunta, quando diz se
é possível que a Renamo participe
nas eleições sem o seu líder. Pode
acontecer... Em caso de a Renamo querer que eu seja candidato...
Canal – Está a dizer que a Renamo pode arranjar um outro
candidato?
Dhlakama – Se houver um
problema, que fazer? A democracia não pode parar. Vamos supor,
se eu tivesse morrido no dia 21
de Outubro. A Renamo não havia
de acabar, tinha de arranjar um
outro líder. Isto para não assustar
as pessoas de que, se o Dhlakama
não concorrer, a Renamo não vai
concorrer. O partido Renamo não
é a minha empresa privada. Eu sou
um dos trabalhadores da Renamo.
Canal – Mas quem é que poderá ser o candidato da Renamo,
se não for o senhor Dhlakama?
Dhlakama – Não posso ser
eu a escolher. Só podem ser os
membros que podem escolher.
Se fosse a minha empresa, podia indicar o meu filho ou filha.
Como régulo podia, mas em
questões políticas não pode ser.

O que a Renano fará, se a Polícia voltar
a perturbar as eleições?
Canal – Vamos admitir que
no dia 15 de Outubro há-de
haver mesmo eleições e a Polícia volta a perturbar o normal
funcionamento das assembleias,
andando a prender os fiscais
da Renamo, andando a passear com urnas, como já fez, o
que vai fazer a Renamo nessas

circunstâncias, vai ficar calada?
Dhlakama – Não. A Renamo
vai defender que isso não aconteça.
Ainda bem que está a fazer-me uma
pergunta boa para o público poder
entender por que é que a Renamo
quer que os seus homens entrem
na Polícia tal como no Exército. É

exactamente para evitar isso. Já
ninguém vai querer receber ordens de um político para perturbar
o processo. Não podemos permitir
que, depois de mais de vinte anos
de paz e de eleições, a Frelimo
volte a fazer disso. Ninguém vai
querer que a Polícia da República vandalize o processo eleitoral.

Eu e Guebuza encontrarmo-nos para
dizermos o quê?
Canal – Um acordo terá de ser
assinado por si e pelo Presidente
da República?
Dhlakama – Não. Não é necessário que seja assinado pelo Presidente da República com o líder da
Renamo. Não necessariamente. Alguns podem pensar que têm de se
encontrar essas duas pessoas. Não
faz sentido. Encontrarmo-nos para
dizermos o quê? O acordo pode ser
assinado por um meu enviado e por
um enviado do Governo. Por exemplo, a Lei Eleitoral, não foi preciso

que eu e o Guebuza assinássemos.
Foi porque houve boa vontade dos
dois lados. Saiu uma lei normal.
Portanto um qualquer ministro
como um meu enviado, como o Macuiana, pode assinar com o Pacheco.
Se não forem esses, podem ser outros. O Bissopo pode assinar, ou um
outro qualquer chefe da Frelimo. É
preciso é que haja entendimento e se
saiba sobre o que é que há acordo.
Como esse acordo será redigido é
que é o mais importante. O conteúdo do acordo é que é importante.
Testemunhado pela comunidade

internacional. Quem assina não interessa. Eu assinei com o Chissano,
e mesmo assim destruíram tudo.
Canal – Quem é que destruiu?
Dhlakama – A Frelimo. Porque
é que até hoje estamos neste conflito? É por causa da Frelimo. Vamos
responsabilizar. Quem andou a roubar votos? Quem andou a atacar
a Renamo? Quem está a praticar a
política de exclusão social? Quem
está a fazer de escravos os moçambicanos? É o próprio Governo
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da Frelimo. É a própria Frelimo.
Se no próprio tempo do Chissano
eles tivessem cumprido com o que
acordámos em Roma, já não havia
mais problemas. De certeza que
hoje teríamos um país maravilhoso.
Com desenvolvimento. Com
uma democracia exemplar para
todo o continente africano. Sinto
pena dos irmãos da Frelimo que
assinaram o Acordo de Roma em
92 porque haviam perdido a guerra, mas não estavam predispostos a
praticar a democracia multipartiária.
Canal – Se o senhor não for o
candidato e for outro para que
haja eleições, depois o que é que o
senhor vai exigir mais? Fica separado dos seus colegas do partido?
Dhlakama – Não. Olhe meu amigo, veja lá, ser candidato não é ser
tudo no partido. Posso não ser candidato, mas continuarei a ser muito importante dentro do partido Renano.
Canal – A nova CNE, de acordo com a suas exigências e da
Renamo, está constituída, mas os
problemas de recenseamento con-

Canal – Prolongar o recenseamento...

tinuam e não se ouve alguém que
foi indicado pela Renano para a
CNE a aparecer em público a denunciar os problemas que estão
a acontecer. Estava-se a pensar
que a CNE ia resolver tudo, mas
agora, afinal, não está a resolver
nada. O que é que se está a passar?
Dhlakama – Já disse aqui que,
de facto, a Lei Eleitoral foi aprovada nos moldes como queríamos,
embora não possa dizer que é uma
lei cem por cento. Não há leis cem
por cento. Sempre há-de haver lacunas que são controladas. Esta CNE
só apareceu agora, mas a CNE já
estava a funcionar nos moldes da
Frelimo. Sabemos que diminuíram
postos de recenseamento, criaram
brigadas móveis para obrigarem
as pessoas a andarem muito, com
distâncias até de 45 kms, fizeram
de propósito, mas fizeram antes de
a Renamo tomar posse. Mas agora,
com as brigadas que estão a mandar
em Nampula, Zambézia, Sofala,
Cabo Delgado, mesmo em Gaza
as coisas vão mudar. O Dr. Viana
de Magalhães já foi recebido por
duas vezes pelo presidente da CNE

a reclamar, e ele disse que as coisas
já se estragaram, mas agora vão
arranjar alternativas. As máquinas
que andavam a avariar agora já não
avariam tanto, há painéis solares
que estão a chegar aos postos, as
coisas estão a começar a melhorar.
Há reclamações, até por escrito,
em audiências feitas pelo director
do Gabinete Central de Eleições
da Renamo, o Dr. Magalhães. Há

imensos problemas do Rovuma ao
Maputo, já é tarde, vai haver lacunas no recenseamento, mas os nossos políticos em todo o país têm
estado a movimentar-se e a exigir
soluções. Estamos a reclamar muito.
Canal – Acha que um adiamento irá resolver esses problemas?
Dhlakama – Adiar o quê?

Dhlakama – Sim. Prolongar um
pouco para que tudo – e as máquinas
– comece a funcionar bem. Porque
este é um problema feito pelo humano, não é um problema natural.
Este problema é feito por alguém
que andou a fazer avariar as máquinas, não fornecer combustível para
as brigadas móveis funcionarem...
Há alguém a planificar os problemas
para estragar tudo, mas, se aumentarem os dias, pode ajudar
a resolver muitos problemas.
Se aumentarem mais algumas
semanas, pode-se aumentar muito a cobertura do recenseamento no interesse das populações.
Embora o recenseamento tenha
começado em Fevereiro, em Fevereiro não houve nenhum recenseamento, e mesmo em Março,
sobretudo no Centro e Norte, por
serem zonas onde chove muito,
não houve praticamente recenseamento. Praticamente só arrancou
agora em Abril. E se, de facto, fecha mesmo no dia 29 deste mês, o
recenseamento só teve trinta dias.

Mudar a Constituição? - “Nem podem experimentar fazer isso”
Canal – Outra questão. A legislatura está a chegar ao fim.
A Frelimo pode mudar a Constituição da República, porque
tem mais de dois terços dos lugares na Assembleia da República, pode fazer tudo sozinha.
Como é que a Renamo encara
a possibilidade de a Frelimo
vir a mudar a Constituição?

Dhlakama – Não pode! Não
pode! Nem podem experimentar
fazer isso. Aquilo fracassou. Seria arranjar um grave problema.
Porque a Constituição é um documento-mãe, regula a vida das
pessoas em cada país. As leis, as
normas, tudo vem da Constituição. Não é por ter a maioria por
enchimento de votos nas urnas,

não é por ter 191 deputados por
roubo de votos que fizeram, que a
Frelimo pode mudar a Constituição. Nem podem tentar fazer isso.
Vão arranjar problemas no país.
A Frelimo deve-se convencer
que não é possível isso. O país
é dos moçambicanos, não é do
Guebuza e dos seus capangas.
A maioria que a Frelimo tem no

parlamento é uma maioria falsa.
Quem não sabe que, em 2009, a
Frelimo roubou tudo? Do Rovuma ao Maputo, era só encher as
urnas, amarrar as pessoas, crianças eram apanhadas com sacos
de boletins para encher as urnas,
era só encher, os homens da Intervenção Rápida a proteger esses
miúdos. Se alguém dissesse que

“este aqui está a meter votos nas
urnas”, pegavam naqueles que
denunciavam o ladrão de votos
e era posto na cadeia. É descabido que a Frelimo diga que tem
191 deputados e pode mudar a
Constituição. Não é possível.
Pode tentar fazer uma ditadura,
mas isso vai pôr o país em perigo. É inaceitável que tentem.

Apelo ao recenseamento
Canal – Tem mais alguma
mensagem para passar ao povo
moçambicano?
Dhlakama – Sim, tenho. Ao
povo moçambicano quero apelar que, nestes poucos dias que
ficaram, afluam às mesas de re-

censeamento. Embora haja problemas nas máquinas, faltas de
combustível e todos os demais
problemas criados pelos nossos
irmãos, nossos amigos e nossos
primos que estão do outro lado,
que são os mesmos problemas
de sempre quando há eleições,

quero apelar, mesmo que haja
distâncias de 45 quilómetros a
percorrer, quero apelar para que
compreendam que não temos outra maneira para mudar a situação
do país, é só com o voto. Ir votar
é preciso. Não é só disparar e matar alguém. Ter cartão de eleitor

é mais do que ter um B11. Ter
cartão de eleitor é mais do que ter
um blindado. Ter cartão de eleitor é mais do que ter uma AK47.
Porque, cada um com o seu cartão
de eleitor ir votar, muda o regime.
Ir votar dá para estabelecer um Governo democrático.

Quem tiver mais de 18 anos para
cima, os jovens, as senhoras, devem ir votar, porque são a maioria.
Eu vou fazer tudo por tudo
para me ir recensear, como
um direito que eu tenho consagrado na Constituição da
República de Moçambique.

Os ataques continuam
Canal – Para terminar, uma
última pergunta: os ataques
das Forças de Defesa e Segurança continuam?
Dhlakama – Continuam,
sim. Ainda hoje (NR: 21 de
Abril de 2014) têm planos para
bombardear Mucosa e também
Canda. Na quarta-feira, vieram
aqui, pode perguntar na vila da
Gorongosa, vieram aqui os “comands” que vieram de Maputo.
Eles chamam “comands”, como

se diz em inglês, porque foram
treinados fora. Vieram comandados por um coronel chamado Salazar, só que, felizmente, quando
chegou, ligou e ficou em Vila Paiva, vila da Gorongosa. Veio um
outro adjunto dele, um tenente, e
ficou aqui perto, no Vundúzi. Só
um major tentou entrar na zona
para atacar a nossa base, aqui perto, só que foram bem batidos e não
conseguiram fazer nada. Só queimaram as casas das populações e
tiveram cinco feridos. Levaram,

só com dois guardas da Renamo. Só dois. Não estou a fazer
propaganda. Só dois nossos conseguiram fazer fugir uma companhia de “comands” da Frelimo.
Quando estavam a sair de
Sadjundjira para a Beira, depois
de levarem porrada aqui naquela estrada para a Gorongosa,
iam a disparar pelo caminho e
quando iam a passar pelo posto
administrativo do Vundúzi mataram dois FIRs amigos deles.
Mais à frente, em Mu-

cosa,
dos”

foram
pelas

bem “baptizanossas forças.

Canal – E na zona de Inhaminga?
Dhlakama – A Frelimo tentou, mas perderam muitos homens. Perderam tenentes-coronéis, perderam muitos homens.
Canal – E no Búzi?
Dhlakama – Andam lá, como

aqui em toda a província de
Sofala, a tentar perturbar o recenseamento. Não atacam. Vandalizam as populações. Têm
andado a intimidar a população.
Eu tenho andado a dizer aos
nossos homens para não atacarem e por isso andam a mandar
de Maputo para aqui blindados,
canhões. Os nossos homens
querem atacar, mas eu digo-lhes para não o fazerem, porque esta guerra vai acabar agora. (Canal de Moçambique)

