
\r o D\ActO"
ffi n::::*r

'3.A.P\ rl0 PrA.&0r, S.JANH\OJW4

O sernan6rio <Expressr--> de 17
ce Dezcmbro -- e nesla mat6ria
treia-se sem dovida de jornal in-
suspeito - noticiou que o quadro
que se  v ive  na  orov inc ia  de
lnhambane, no sul de Moeambi-
que, 6 de centenas de criangas
subnutr idas, mulheres esquel6t i-
cos e de oltros beqos e hcmens
qr-je h6 moscs rrilo conseoUem
encoil trar al inlentos para as faml-
lias e onCe a fome fez j6 7500 vt-
tirnas ffiortais {sete mil e qui-
nhr:ntas) S.5 em Agosto passado,
2C ( ' . , inte) pcssoas morrlam em
micl ia oor dia A fome em duas
provincies do sul de fulogambique
- lnlrarnbane e Gaza.

Se 6 por unr lado na verdade
u:..1 quadro somb(ic e desolador,
nEc deixa por oulro de ser tarn-
b6m oerfeitamente revollante, so-
breludo para quem corno rr6s t i-
nha vivido a real idade rnocambi-
cana antes e CelJois da indepen-
C0:c ia .
- Sabe-se per feitamente que a re-
gi5o ao sui do r io Save, com os
seus ('scassos e m6dios 500 mili-
rnetro5 Bnuers do chuve,con$itui
uma ?ona seml-6rida, n3o s6 pela
dinrinute quantidade de chuva
cEida, como tambdm oela $u6 ic
lagularldade, forte aveDoraq5o o
es0ac3mento das chuvadas. Dai
que os resultados da agricultura
de sequeii 'o al i  prat icada, possam
expressar-se do modo seguinte:
539i, dos anos s6o de fonre; 25%
de colheitas escassas; e 22o/o de
coihei ias boas Mas tanto ouanto
se corrhece toi scmpre a-ssim e
porientc! nao e s6 de agora tal si-
tuacAo. pelo que a administraqdo
pcriugrtesa proJectou e consirutu
naqueto zona, a.;  barragens do rro
Limpopo e do r io Elefantes, para

alem de v6rias outras obras de
menor vulto, com vista a minimi-
zar na egricultura e oecuSria as
c o n s e q u € n c i a s  n e g a t i v a s  d o
cl ima.

Com tais realizag6es se objec-
tr\ou uma agricultura enraizada no
regadio, para pretos e para bran-
cos e nela havendo lugar para to-
dos lrabalharom l!'aternelments.
como ai i6s j6 d data da indepen-
dencia acontecia, com olcno €xito
no vale do Lirnpopo.

As (calarnidades naturaisr que
sisternaticamente t6m vindo a ser
invocadas desde a independ€ncia,
n6o s5o mais do que um <bluf l
para justificar o descalabro e o to-
tal fracasso da pol l t ica econ6mica
seguida, que de algum rnodo tem
conseguido comover o mundo
ocidentol que. ing6nua e irrespon-
saveimente com as suas ajudas
econ6micas (e o bloco de Leste
com as suas arnras), sd lem servi-
do p6ra consolidar um sistema
poli l ico que arrastou um terr i t6r io
rico e uma populagSo de doze mi-
lhoes cle pessoas para um estado
de aut0rrt ica pentir ia e angusti€n.
te miseria.

Nunca em vinte e um anos de
pormanencia em MOg€mbiquo de"
mos eoRte de que alguma v€r te.
nha ocorrido uma situogdo de fo-
me corno aqueta que desde a in-
dependdncia se tem vindo a viver
e sucesstvamente a agravar at6 ao
quadro actual que nds pessoal-
mente temos vindo a observar e
oue o <Expresso> sd agora refere.

N a  c a m p a n h a  a g r i c o l a  d e
19r-5/16 procluziram se na regido
ao sul do r io Savc um total de
68 tl00 toneladas de arroz em
agricultura de regadio e distr ibui-
das pela forma seguinte: ex-Colo-

nato cto Lirnpopo. 60 0C0; Chibu-
to, Manjacaze e Xai-Xai, 5000; Sa-
bi6, Maputo e Incom6ti, 2000 e
lnhambane, 

'1000. Na campanha
passada de 82/83 tudo se resu-
miu a escassas 21 00C toneladas

. no ex.Coloneto do Limpolro, ou
seja menos de um terqo. Por cau-
sa da seca? Necessariamenle que

n6c, Dois o arroz cultiva-se de re-
gadio nestas zonas com 6gua clos
respecti\os rios, que embora te'
nham na verdade registado cau-

, dais reduzidos, Polo m€nos nos
0ltimog tr6s enos, sempro toddvis
t€m sido os suficientes Para ndo
a{ectar significativamente a oultu-
ra do arroz-

As causas de tal fracasso resi-
dem fundamentalmente na oPCAo
feita pelo Partido Frelimo nos do-
mtnios da pol l t ica agrlcola, em
que o Estado como patrao e em-
pres6rio 6 absoluiamente inoPe-
rante e ineficaz e as Pr6Prias Po-

pulaQdes 9e encontram absoluta-
mente desnroti'radas pelo siite-.
ma.

E nem se invoque sequet a
6ue'r?ltna 

-como 
uma daT-cddsas

Ja mis6ria e da fome que se vi-
vem em Mocambique, Pois tam-
b6m a administraqSo Pcrtugtresa
enfrentou durante lC anos a Per'
manentg guerrilha da Frelimo e
nunca ninguem por isso morreu
de fome, como agota est6 a econ-
tec€r.

Dai o nosso estado de revolta
por este oeitgwl sstsdo de mi66rls
a que chegou a desgracada e in'
fel iz populaq6o mocambicana.
ndo por via de quaisquer calami-
dades naturais. mas teo somente
por causa de uma grande calami-
dade ideol6gica.
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