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Pela causa independentista

Mondlane conseguiu unir
todos os moçambicanos
{' Janet falando da vida e obra de Mondlane na casa do art ista Kutenga

Jonel Mondfone, esposo
de Eduordo Mondlone,
primeiro presidente do
Frelimo, ossossinodo em
l9ó9, folou sóbodo último
no coso do ortÍsto no
Moto lo  ós  cr ionços e
iovens do vido e obro do
Dr.  Eduordo Chivombo
Mondlone, histórico lÍder
independent isto e
proeminenfe infelectuol

ofricono.
O obiectivo do converso,
de ocordo com Elviro
Viegos folondo ïombém
oos presentes ero de
estobelecer um elo de
comunicoçõo. Têr umo
@nueÍso obeilo com o
senhomJaFbfúondlo-
ne poÍo que possomos
conhecer tombêm o
ontÍo lodo de E&lodo

Mondlone, o seu lodo
sociol e ofectivo que
dnolde contos é menos
folodo mos guê nõo
deho de ser impoilonfe.
Soibom tombém que
Mondlone completorio
no próximo dio 20 do
conente mês mois um
oniversôrio notolício,
entõo este ê mois um
pretexto poro Íolormos
dele, referiu o conloro.
Jonet referiu que Mond-
lone ero portodor de volo-
res iniguolóveis e que ele
deve ser um modelo o ser
seguido pelos novos gero-
ções do sociedode mo-
çombicono. Os seus subli-
mes volores nõo podem
fer monido com ele, efes
sõo Ìombém o legodo
deixodo por si poro o povo
moçombicono,  deixou
tronsporecer o senhoro
Jonete Mondlone no sucl
converso com o iuventude
motolense.
A l igo de esculeiros
presenfe no locol elogiou



Mondlone enfoïizo ndo os
quo l idodes  como o
orqui tec lo do unidode
nocionol. Ele conseguiu
unir todos os mo-
çombiconos de dife-
rentes tribos, cnenços,
religiões e orcos do
Rovumo olÉ oo ítnçuüo
no hrüo do conquisüo do
iÍtdepeÍtdêncb nocilnd,
referem os escuÌeiros.
Jonef Mondlone fez um
hisforiol do vido do seu
folecido morido referindo
que ele Írosceu o 20 de
Junho de 1920, no pÍo-
víncio de Gozo, üendo
frcodo óÍfõo de poi oos
2 onos e de Ínõe oos 13
onos de idode, mos
Aesadessos dihqrldo-
des consegufu üozer-se
gronde homem, referiu
Jonete que continuou o
troçor o troiectório de
Mondlone o ropoziodo,
deslocondo o focto dele
ter ido estudor poro foro
do poís devido os difi-
culdodes impostos pefo

regime coloniol. Estudou
sucessivomenfe no Ãfrico
do sul, em Portugol e nos
EsÍodos Unidos do Améri-
co tendo logrodo olcon-
çor o grou de Doutor nos
óreos de soc io log io  e
onÌropologio.
Mondfone Ìrobofhou no
orgonizoçõo dos NoçÕes
unidos e em 195ó cosou-
se com Jonele Are
Jonhson com quem teve
três f i lhos nomeodo-
menÌe Jennifer Chude,
Nyelete Brooke Eduordo.
Segundo Jonel.  o seu
morido começou o inte-
ressor-se pelo polít ico
oindo no suo infôncio
quondo ouvio os mois
velhos, porliculormenïe o
suo mõe, o folorem dq
situoçõo opressivo em
que viviom. Seus imõos
fiìreÍün $.le se exilano
Ãfrho dosul pqo nõose
suieiloem oo trúoho
üorçodo gonhondo sd&
rios miseúrcb. Suo Ínõe
sempÍê dzb vuü oescolo

poro comprcenderes o
feitiçorio do homem
bronco poro ossim lutor
contro ele, disse Jonet no
ocosiõo.
O enconïro teve oindo o
po r t i c i poçõo  de  o lguns
grupos de conïo e donço
dos cidodes de Mopulo e
Motolo que opresenïoçõo
olguns dos seus doles em
molério'de conÌo e donço,
bem como  de  o l guns
expositores infontis cuios
ob ro s retro cto vo m o
s i tuoçõo do cr ionço
ofricono n o contexto octuol,
poro qlém de umo peço
teqtrol sobre o HIV/S|DA. N


