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Vlver o país de Íora, embora gratlflcante em
multos aspectos. tem na exíqua InÍormacão sobre o
seu quotldiano uhra das suaé malsconÍr'anoedoras
llmitántes. Em Portugal, por exempto, os-lornals
moçamblcanosconhecemcamlnhoSsinuosôs para
chegarem ao leitor interessado. Para uma vbsta
comunldade de mçambicanos em Portugal, uma
Íonte de jornals conslgnada, apenas,
à nossa
-naturalmente,
embaixada, naquele país, sabe,
a
muito pouco. Outras Íontes, porém, existem, como
é o caso das charmosas Assìstentes de Bordo das
Linhas
Aéreas de
Moçamblque, guê,
slmpatlcamente, quando as Cncontrámos, i as
conhecemos,lá nosvão delxando calrnas mãos um
ou outrolornal Indígena.Fol o que aconteceu,allás,
numa ocaslão, quando um conlunto de lornals
moçamblcanosmechegou às mãoseà vlsta. Foram
aqueles fornals que me falaram do vlrtuoslsmo de
uma mulher que dá pelo nome de EspeÌança Sambo,
no arrecadar da taca de bola ao cesto entre as
mulheres do ventre dÍrlcano.Foram eles, alnda,que
ms deleltaram a vlsta com a repetlcão da
Indumentárla eleltorallsta do Freildente
mogamblcano quando so desloca ao norte
maforltarlament'e muçulmano. Foram eles,
Íinalmentê, que me Íalaram de uma Assemblela da
Repúbllca tulbulenta, na sua última sessão, cufos
deputados, que já multo pouco representam em
termos de correntes de oplnlão, se aproveitaramde
um lapso do dlscurso do responsável pelo pelouro
das Flnanças, para Interpelár o goveino pedlndo
gue_ rglgssem as cabeças da corrupgão nas
lirstltuicões.
O qüe não me ocorre, agora, ó se terel
experlmentado, alguma ve:z,no decurso ou depols
da leltura, a sensação de espsranga em vêr, nas
edlções segulntes, uma vez quo se prometera uma
explanação do panorama corruptlvo, rolando as
c abeç as re s p o n s á v e l s p e l a d e l a p l dação dos
recursos do Estado mocambicano. Sela como Íor
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de sensação não é asslm tão lmportante como lsso,
mas talvez se apresente sempre profícuo que a
socledade não pare de dlscutir o problema, pols a
democracia que se corporlza somente nas elelções
ou nos períodos em que decorrem as sessões da
Assemblela da Repúblicaó uma democracia passlva.
Quero, no entanto, manifestar a oplnlão de que os
parlamentaresque tiveram a coragem de Ins-taras
autorldadesparadenunciar,oblectivamente,o crime
organizado, pese embora o aplauso que merecem
de todos nós, pecam sobremanelra porque não se
predispõem a dimensionar o problema no quadro
' de uma postura politica que caracterizaa governação
em Mocambique.E que, uma vez assim encaradoo
problema, penso ser Íácil compreender porque é
que o parlamento,aÍinaltambémos congressos,as
conÍerências,as campanhase oÍensivasde todos
os adjectivose predicadosque passarampor nós,
s ão um a re d u n d â n c i a .u m a re p e ti c ã oÍormal de
rituais que a nada levam,senâoá ituiao temporária
de se ter posto,... o (guizo g.o.gato", alem de
consumirem, sem lrazer beneÍícios à sociedade,
importantesrecursos Íinanceirose materiais.
Penso, também, que a Íalta de poder real que
caracterlzaos nossos jovens mlnlstros, minados à
nascença pela ortodoxia agonizante,ou mesmo os
fovens oÍiciaisdo exércitomocambicano,que andam
de "chapa-l00> quando o seu predecessorpossui
uma Írota no activo de viaturasdo próprio exército,
é o gr an d e o b i c e p a ra q u a l q u e r a c ção eÍi caz,
acabando,muitos deles, por aÍ se acomodarem,e
multas vezes também acumularemo seu pecúlio,
paranãosaircomÍamae... sem proveito,justamente
porterem, rapidamente,compreendidoque existem

os "gablnetes-sombtar, para onde se alocam, pol
exlgêncla e chantagem, avultadas somas
olgamentais, multas vezes aclma das que se
dlsponlbillzam para aqueles que devem trabalhar,
combater ou mesmo lmpor a ordem e sossego
socials. A dlÍlculdade começa aÍ e não no
parlamento, na polícla, no exérclto ou mesmo na
furlsprudôncla, Gomose tentá provar. A eÍicácia da
fustlça é também mlnada quando as altas
maglstraturas são tamtÉm altas esÍeras polítlco-partldárlas que, certamente, na defesa das cores
polítlcas, ou ató de quem lhes deu a oportunldade
de salr do aÍogo económlco e Ílnancelro, famals
eÍectuarão Incursões por aqueles patamares, onde,
como toda a gente sabe, reslde o cerne de todo o
problema.E o mals engraçadoó que mesmo aqueles
que perguntam pelos corruptos, em parlamento,
conhecern-nos de certeza, e, no entanto, soÍrem da
mesma lnsuÍiclôncia dos que exlgem que
apresentem as llstas do corroplo, quando não
estiveram, eles mesmos, no poder, em anos
recentes. E não consta que tivessem tido tamanha
coragem...
Temos que aceltar que a nossa hlstórla mostra
sempre um cresclmento progressivo.de perguntas
contra a estagnação das respostas. E uma histórla
de lablrlntos compllcados, em que todos prometem
respostas e ninguém se dispõe a consubstanciá-las. Sefa como Íor, e em últlma análise, Ítloçambique
é a Íorma mals acabada de um país onde só
perguntar é permltido, se permlttdo, é
absolutamentevedado a respostas,tal como, aÍlnal,
nunca ninguém quls dar o rotelro da morte de
Ílguras mçamblcanas que marcaram a sua hlstórla,
desde Mondlane, passando por Muthemba,
Kankomba e Magala,para não Íalar do alnda Íresco
e humilhante M'buzlnl, sem ol.vldar o sumiço de
prisloneiros polítlcos como N'Khavandame,
Slmango ou Joana Simeão. E também na mesma
estelra quê se deve enquadrar as Inacabadas
respostas sobre os ml l hões da S OC IE F que
sumiram, sobre a proveniência de milhões que
edlÍicam palacetesportodo o país e pelos mesmos,
sobre empresas que vão à Íalência, com o Estado a
reabilitá-laspara, depois, flcarem... com os
dlrectores, ÇSêrilmecanismos legais para assim se
proceder. E no mesmo quadro que devem ser
entendidasas negociatasnada ortodoxas ou até os
casamentos e Íestins privados que consomem o
erário público, quando há hospitais que não têm.
sequer, uma aspirina ou até água potável para
empurrarou paradi sÍarcaro amargodo qui ni no.or l
até que decorrema poucos metros de massacr es
horrendos.Temosque ter a ioragem de aceitarque
é questionando o poder e o seu próprio projecto
pol Íti ôoque pode:?moster ai nda a esperançadas
respostase nào repeti r.enganancl o-nosuns aos
outros, o ritual de exigências ao próprio poder.
lsso, no mínimo, é tentar reÍormulá-lopor dentro.
quando já se provou que nenhum pocler.na actual
real i dadee conÍi guraçàopol i ti casdo nosso paí s.
pode ser reÍormulado.Gorbatchiovque o diga!
Mas a corrupção tem outras vertentes, guê
tentareiabordarno proximo espaço.Mas é preciso
reter, desde já, que a diÍiculdade de mostrar a
proveni ênci ado cri nrerepresentar r.rl ti ma
Íase de
u m p o d e r s e m s o l u c o e s ,q u e e s t r r r t t r r a j u s t i c a
sem i ndependênci a,de modo a arnordaçá - la,a
espartilhá-lae sobretudo a vê-la trabalhando na
base de que o crime organizado é praticado por
ZORROS,por HOMENSSEM ROSTO.

