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DESCOLONTZAçAO
MENTAL
E O NOSSOPROBLEMA
ACTUAL
rt... embora Moçambique seia livre, há ainda rnoçamblcanos
por tibertar. Descolónização menlal é o nosso problena actual.
LiOertar do passado colonial que continua a dominá-los, que os
inibe de seiem cidadãos moçambicanos activos. O compromisso
do paôsado impede o 'compÍomisso com o presente e coÍn o
íuturo - impede o compromisso com a Pátria libertada' com a
Nação moçartricanaD, disse o Presidente Samora Machel no
inÍcio da reunião com os moçambicanos comprometidos durante
o período colonial com o aparefho repressivo. O inicio do êncontrc,
ao princípio da manhã de ontem Íoi marcado por um discurso
do Cheíe do Estado moçambicano,que aqul publicamosna íntegra,
Camaradas membros da Direcção do Partido,
Senhores membros do Governo da R.P.M.,
Camaradas militantes e compatriotas moçambicanos,
Estão aqui representântesda Direcção do Partido Frelimo e
do nosso Estado;estão membros do Bureau Político e do Comité
Central do Partido Frelimo; estão aqui membros da Comissão Permanenteda AssembleiaPopular,Deputados,Ministrose outros responsáveis.Tanta concentraÇãode estruturaspara quê? Todas estas
estruturas são o resultado da vitória do Povo Moçambicano. São
e produto da vitória. São a razãa da nossa luta tal como vocês
também o são.
viemos para nos encontrarmos convosco, rnoçambicanosque
estiveram comprometidos com o coloniali$mo português: que estiveram comprometidos com o aparelho político, militar, administrativo, repressivo e ideológico do colonialismo; que estiveram
comprometidos com organizações fantoches que o colonialismo
agonizante tentou instituir.
Vocês, os que estão presentes nesta reunião, são apenas os
que residem na nossa bela capital, Maputo. Mas atravésde vocês
estamos a Íalar para todos os moçambicanosque, como vocês,
estão comprometidos.
São antigosagentesda PIDE,ANP, tropas,Madrinhasde guerra,
OPV, Cornandos. qE, GEP, Flechas, Administradores,Régulos,
Sipaios, agentes da Psico-Social,membros de partidos Íantoches.
Trata-se daquele, moçambicarìoscuias ÍotograÍias mandámos
aÍixar quando, em 1r de Novembro de 1978, procedemosao encerramento da Campanha Nacional de Estruturaçãodo Partido,
Muitos se pe?guniarim à ìaaao desta medida. Uns nâo compreenderam o seu objectivo. Outros diziam gue o passado era
passado,que não havia necessidadede o relembrar.
Mas só revendo o passado, conhaceremos o presente. SÓ
conhecendo o presente teremos a perspçetiva do Íuturo. São três
elementosfundamentaisde uma sociedbde: o passado, o presente
s e frrturo.São páginas da história, contra a qual não podemos ir.
Dissemos então que esta medida se destinava a pefmitir que
o Povo exercesse uma vigilância rigorosa e êÍicaz'sobre vocês.
Dissemos que sD conhecendo, controlando e acompanhando
de perto a vossa vija, se podèriam criar condições para e vossa
libertaçãodo compromissocom o inimigo e reintegraçãona sociedade mocambicana.
Muitos de vocês procurararndesculpar-sedizendo ..mas eu
não operei", *mas eu não denunCietninguém", "lrÌâS eu não
prendi ninguém', <mas eu não torturei ninguém", <mas eu não
matei ninguém'.
Outros desculpa'am-sedizendoque foram forçados'Ë verdade,
sobretudono exército.Mas depois assumiamo papel de opressor.
Porquê? Queriam dar provas de fidelidade. Entravam como forÇados, mas depois assumiam o papel de caçadores de turras.
Qualquer que tenha sido o gíau ou a motivaçãodo vosso
envolvimento, vocês eram solidários cotrÌ, o sistema que lutava
conlra a nossa inclependência,que tinha como obiectivo evitar
que o Sol da Liberdadenascesse.
Vocês íoram as peças do sislemaque ocupava'a nossa Pábia,
gue explorava as nossas riqueza;', que humilhava, brutalizava,
assassinavao nosso Povo. Vocês foram peÇas da máquina do
colonialismo.
Vocês completavam-separa o correcto Íuncionamento dessa
máquina. As vossas tareÍas e acções eram complementares €
concorriam.para o mesmo obiectivo: impedir a independência'
negar Moçambique.
l N ã o v a m o s e s q u e c e Ío t e m p o q u e p a s s o u " ' )
Vocês, os agentes da PIDE, torturavamos patriotasque os
informadorestinham assinaladoe que os Comandostinham pren-

Oidõ,locês, Comandos. actuavam apoiàdos poi Madrinhas de
guerra que se esforçavampor manier elevado o vosso moral para
novas Íaçanhas,para novos massacres.
Vocès, GE, GEP, com as inÍormaÇõescolhidas dos Administradores, que eram por sua vez informados pelos PI.DE:s,ou por
vocês, OPV. realizavamas operações de repressão, morte'e destruiÇãocontÍa as populaçõesque apoiavama Luta r.rmada.
Vocês, ANP, com a Psico-Social,e em colaboração com as
Madrinhas de guerra. Íaziam o trabalho de mobilização da retaguarda e davam o suporte ideológico necessário à acção dos
Comandos, GE, GEP, PIDE. OFV, na repressão. Eram vocês que
enalteciame premiaVame (bravuraDdos assassinosdo nosso Povo.
VoGês, serventes, telefoniétas, escriturários da PIDE, com o
vosso trabalho contribuíram para a prisâo, tortura e assassinato
de patriotas. Foi com o vosso apoio indispensávelque actuaram
os inspectores,os ctreÍes de Brigada, os ínformadores.
Não há ANP, não há polÍcia, não há'tropa espêcial, não há
administrativo,não há colaboradordo colonialismoque se possa
considerardissociad';dos crimes hediondosdo colonialismo.
Não há soldado do exército colonial que se possa sentir alheio
à repressão e à barbárie do regime.
O exército coloniaÍ era a força viva, a força operativa do
inimigo que oprimia o nosso Povo e ocupava e nossa Pátria
Moçambicana.
Ter pertencido ao exército coloniaf português, apesar do
carácter compulsivo da incorporação, tem um signiÍicado. E é
importante gue os milhares de moçambicanosque nele estiveram,
como amanuenses,como quarteleiros, como Íaxinas, na logística,
nos transportesou nas comunicaçÕes,como atiradores, artilheiros,
sapadores e noutras Íunções, tomem consciêhcia de que a sua
acÇão estava orientada para um objectivo:
-

combater a liberdade do Povo Moçambicano e a Independência da nossa Pátria.

Um carro anda porque tem motor, tem rodas, tem chassís.
Num carrb, as peÇas tazem parte de um todo para cujo Íuncionamento perfeito todas elas concorrem.
Só o normal Íuncionarnentode cada peça do conjunio é que
pérmite que o carro ande bem,
E vocês semprô tiveram consciência disso.
A, dêrrota do cofonialismo e o desmantelamentodo sistema
foram saudadoscom alegria por todos os moçambicanos..
Não,sei
-sJvocGs
também sauoái@ãregrh
oo povoz
Em liberdade proclamámos â nossa Independ6ncia.Com orgulho
afirmamonos moçambicanos. Hoje, eÍn toda. a parto do ,mundo
ïemos orgulho de per moçambicanos.Mas vocês,não podiam compartilhar dê toda esta,alegria. Vocês, passâram a vivcr intranquilos,
Sentiam que, a todo o rnornento.alguém se poderia erguer e
apontar: "este foi PIDE", (este foi ANP', "eSta Íoi do Movimento
Nacional Feminino", (este foi OPV".
Estavam sempr: à espera disso: "Agora gue o nosso poder
caiu que será de nós?" Mas vocês são uma minoria: De 12 milhões
de Moçambicanosquantos PIDE's, OPV's e todos os outros existiam? Não creio que chegassêm a.200 nril... Os comprometidos
eram'uma minoria, se não, não teria sido possíüeta vitória,
A vossa intranquilidade resultava das vossas próprias acções,
das vossas atitudes, dos vossos .eompromissoscom'o aparelho de
repressãocolonial. Essa a razão da intranQuilidade.
Acções, atitudes
e compromissoscontra o Povo, E que, portanto, o Povo conhece.
Mandámoscolocar as vossas fotografias nas vitrinas, Exígimos
as vossas biogratias.
Fizemo.loparadenunciarovoSsocom,promisso'
Fizemo-lo para que cada cidadão vos pudesse identificar e
conhecer.
Fizemo-lo para que o Povo pudesse exercer vigílância sobre
vocês.
Foi um acto de justiça revoiucionária.
Noutros países teriam sido arrastados para os tribunais, ou
Íuzilados.Sabem disso? Teriam sido Íuzilados em público. Existem
Íilhos órÍãos e mães viúvas, cujos pais e marídos caíram nas mãos
da PIDE, ou Íoram gueimados pelos Comandos... Ainda há lulo
no nosso País. Contudo não vos Íizemos isso. Colocámos ap€nas
as vossas Íotos. Os que Íoram pâra os centros de reeducação iá
estão a trabalhar ê também libertos Mas lembrem-se do que o
Povo Íez com o Xico-Íeio. Malou-o...
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Há sindâ uma t€íc6ira p06ição:a dâquolgsqua êatâo Ìl6lca' molequsgu6 o cotoniâli5monêles inculcavs.
Ín3ntô connosco,mas o inimigo aindâ €6tá acampadonas suas
Comei:avarna imitar i a mãcaquàr a burguesia cotoniat.
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soÍês das ideiasantipairiólicas..
A carâderistica prlncipal_deslegrupo é a recusa do oosso dlz;r. .A minhamãa morreu,ãquàfãcomìuem eu vivo,á sm caaâ
podêr, á a recusa do Pod€Í Popular
é qmpregadado mgu pai..
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tot como so lhes tives€ benelÍGios
P9lo sEmostirado o papá.
Eicos das pequsnlnâsd-istinções
-qu€Jecebiam
seu servilismo,das migalhase Ìeslosqus I€: -o"Ïl'-, - , ,__-..^Estamosperanie uma sltuação dê tal ignorância€ Íâltâ d€
ô lrreveÍ- consoiéncia,que s€ clnfund€ a luz com â escuridão,
paÍ8 eles
Essesainda não viram qug a nosaa Inoe-peno€ncla_
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Ê capaz de compaÍârser livre com sei colo- -- dominaçãocolonlat.
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methoÍssr'cotonizado.Nós dúemos:antes u-marróra inaéfenteìtã
boÍrbo, âssiÍì como bÍindavamde cada vêz qu€ o smltn no! que 100 anos de escravatuÌâ;ant€s morrer com o peito cheio e
atâcava,
cabeça erguìdado qus viver 100 ams ajoelhado.
onde toi smith? Nasceuum zimbabwêl-91",".$-"l,l1T:*:.:
Estes senhoíesnão rém n€nhumseniido do quô é persona.
uma itincheiÍa Íitmê da lib€rdâda.{!:lo_ -!"s,.T9_-Tl"t^::,t]"j
lidade moçâmbicana,não sê podem identiÍicarptenamenrecomo
cionádos, t€nham oÍgulho nìsso'. c"9r1nG'.-l1utT::_l1tat1T
cioaoaoso, por is6o, não participamaclivam€ntena reconsiÍução
aonde?No caixotedo lixo da hislóíia.AgoÍavocës',moçâm!t-c,!l]!]'nacionat,na ieÍesa do país,na iritegridaàetsÍritorial,na sob€ranla,
sãg respeitâdosem todo o mundo,como heÍÓisintôÍnaclonallstas'na Revoiução.Nao tem noiao do qiueé sobeÍaniâ.As noÇôesds
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erã! iuìtarn-se a outÍos.ouvint€s!" ,v9i^91.9-Yitlli-b^"-t^1o:Ë;ú;, de patriotismo,p€Ímanecem.naasras caoeças tidãaãs Á
e êxisténciaíle uma m€trópole.De Íacto, náo vivem conèeúo
propagador$ dos boatos e das.ansdotasconra-r8volucEnanss
o
de
Íacistas,aos ÍomeÍìlador6sdo dgrK)r|Emo.
PátÍia Moçambicana,
de amoÍ à PátÌia Moçambicana.
que
Alguns€srãoaqui connosco.Él€montos
eusí dizeÍ qus, €mboÍa Moçâmbiqui seja livÍe, há alnda
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poi libertar.osscolónizaçãomentaté o noeso pro.
ram em Íelaçâoao passado'El€m€ntosqu€ !i9 .19^:".tlIT:T
moçaínbicanos
lteira actuaÍ.Lib€Ítardo pâssadocolonialque continuâa dominácom a cqosolidqçãoda' iodepçndência.S 9
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ôles rtmo€m -loâ-que os inibgd€ s€remcidadãosmoçâmbicanos
É, no enlanto,quando libertános Moçambque'
aotivos.O comganhãia; uÍn" pátria:são hoj€ cidadãosde--um.paísindepend€ntepiãiniàeoao passadoimpede o coÍìpÌomissocom o presãntee
resp€itadona comunidadgIntoÌnaclo_nal
ã so,berano,
_--_L,^^-^^ òorno tuturo- impêdêo bompromissocom a Pátriatibertâda,com
Lib€Írámos o nosso pais para qu€ Íossem 9s .$9$nl:l*l::
a NaÇão MoçambÈana.
â decktk e d6t9ÍminâÍ sêmpr€ o3 seus d€3tioo_9-.Q_u-em_l€z-âsra o obJectí7oda nossa íeunião é r€solv* esta qússtão: como á
que vocêi se váo tib€.taÍdessepassadoa que co;finuam tigâdos.
tibôítação,qusm loÍiou a LibeÍdâd€'l.o.,rqto., !19.!19"_mïtT:]'
procanos, aqugl€sgue cons€ntiÍâmSacrifloio9'InclulÍloo o oa
óomo é que vocês vão ganhar à sentido e orgulho da cidãdaniâ
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vida.
moçambicana.Como é que vocés vão assumi. a pêrsonatidâdo
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No pas€ado€stiv€mosdivididos'.
moçambicane,
sem a quai não é posslvela dignidadè.Não é pos^--.Haviaos que, oÍganizados6 dlÍlgldoa p918.rtlt|--Yl-^"::'lY-1 sívol s€r-se um homem digno 9 mereceÍ-seo Íespeito e honra
riam contÍa o colonialismo,para pòr Íim.€o d9lll,-9^^€:f:s:t:: s€m sè t€r pêrsonatidãde.
Como é que vocês se podêmËontificar
no país-6ísm essosos h€íd€irosda ìradiçãode Í€sÉlenqâ-el^s completamente
a Pálrìa Moça;bicana, com o Povo MoÇamcom
do líovuma uo bicano.
do Povo Moçambacano
lesíìimos represe{ìtantês
Mapuìo.

A prátióá oa rneilúO, o"r"nuotvida desde o tempo da Luta
Armada de Libertação Naeional, ênsineu-nos.cfueo método coÍrscto
é falarmos directa e Írontalmente dos problemas, irmos às suas
raizes, analisar as consequências.É preciso não termos medo dos
probfemas para sermos capazes de os dominar e encontrar as
soluções correctas,
A vossa libertação deve ser totaf e completa. Temos tareÍas
gìgantescas na Reconstrução Nacional, para vêncer o subdssêtl.
volvimento, enquanto vocês constituem ainda uma parte marginalizada do nosso Povo.
O. vosso compromisso com o Povo e com a Pátria deve ser
sincero, assumido e vivido no nervo de cada um.
.
A vossa integraçãona sociedade moçambicanadeve ser plena.
E estamos a talar para todos e não apenas para vocês. Ela deve
signiÍicar cumprir os deveres e exercer os direitos de cidadãos
do vosso País.
Agora qúeremos ouvir-vos,
Queremos que sejam vocês a dizer qual Íoi o vosso papel,
qual foi a vossa tareÍa ao serviço do colonialismo.
Queremos conhecer o grau da vossa consciência em rêlação
a esse passado, o gue vocês p-ensamhoje dos compromissos que
ac-eitaram,
Atribuímos grande importância a este trabalho. lsto ó Íundamental e depende da vossa participação. Para que ela alcance
os objectivos deÍínidos,nós exigÍmose temos o direito de esperar,
de cada um de vós, seriedade, franqueza, obiectividade,sentido
de responsabilidade.
Fazemosum apelo para que todos assumamg valoí desta exi.
gência e a importânciadeste encontro.
, t

obrigado.
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