
"A honra que não mereço"
pot António souto tJoía*a nfoS/rz

-Muito obrigado por este Íavol, por esta honra... Honra que
eu não mereço. Mas estou velho e dentÍo de pouco tempo vou
mcÍíer' Anles disso guero pedir-vos apenas uma cofsa: perdoem-
me. - '  Estas algumas das palavras do septuagenário Enoque Ll-
bombo durante a reunião de ontem entre a Direcção do Part ido
e Estado e os_ cidadãos comprometidos com o aparelho repressivo
co lon ia l .

Duranle o dia de ontem aìém do discurso de abertura do Presi-
dente Samora Machel a reunião centrou as suas atenções na análiss
dos cor$promissos de alguns dos membros da <<Acção Nacional
Popular>>' A ANP, tal como a DGS e outras inst i tuições foram
novos nornes gue Marcelo Caetano deu aos mesmos organismos
fascistas criados por Salazar, nomeadamente" neste caso a União
Nacíonal e PIDE.

Os membros da ANP mereceram, porém" especial e prioritárta
atenção relat ivamente aos PlDEs. Comandos. GEs. GEPs, admi-
nisiradores, OPVs e outros. O Presidente Samora Machel explicou
esta prioriciacíe" af irmancio que a ANP eía como a cabeea do
cofpo Íascista. As restantes inst i tuições eram orqanismos execu-
ìores.

Enoque Libombo. antigo membro da ANP" eÍa uma das mals
proeminentes Í iguras no meío dos assimilados instrumentalízados
pelo poder col,cnial,  Fundador do antigo Centro Associat ivo dos
Negros da Colonia de Moçambique. o que lhe deu uma certa
posição social em alguns meios este comprometido veio a ser
mais tarde um dos instrumentos da propaganda colonial na tecla
de uma <<sociedade mult irraciai>'

Além de várias <<viagens à metropole> e a outros paÍses
europeus. f inanciadas pelo Governo colonial a Í igura de Enoque
Libombo é por demais conhecida e rêcordada quando da varanda
cJa ex-Câmara Municipal de Lourenço Marques discursava sobre
<<a integridade da pátria lusíada> e dava entrevistas à Informação
fascista sobre <<o bern-estar da população autoctone>>.

Quando na ONU e noutras instâncias internacionais a polí t ica
cofonial portuguesa era alvo de vìolentas condenações estes e cutros
assimilacjos eram figuras de destaque nas <<esponÌâneas nianiíes-
tações de desagravo> orquestradas pela ANP.

Ao talar ontem, especialmente com estes comprometidos, o
Presidente Samora Machel prestou part icutar atenção a Enogue
Libombo. pelo que ele representou na potít icâ de instrumental iza-
ção dos conrprometidos com o regime coloniat.

Chamou-o à tr lbuna de honra, apeltou-lhe a mão e mirou-o.
por alguns momentos. O Chefe de Estado sorr iu com certa ironia.
Enoque Libombo quis dizer algo, mas a voz embargou-se-lhe. De
seguida o Presidente mandou-o sentar-se de novo no seu lugar.
Porém, f inalmente. aquele comprometido agradeceu o gesio o
conseguiu pedir que o deixasse dizer <duas palavras>; ao gue Samori l
Machel acedeu. Enoque desceu hesitante as escadas de acesso à
tribuna cle honra e dirigiu-se aos microfones, diante de todos os
outros cerca de mil  comprometidos.

As suas palavras surgiram primeiro numa voz embargâda,
Mas" depois do seu pedÍdo de perdâo, imediatamente aceite pelo
Chefe do Estado e seguido de uma longa salva de palmas, Fnoque
Libombo, apesar da sua idade avançada revelou belos dons de
oratoria.

Contou várias passagêns da sua vida de que ret ivemos uma
historia sobre um caso que lhe aconteceu quando de passagem
pela Afr ica do Sul. Aí, num autocarro, um ne$ro sul-aÍr icano que
vendia peúgas. ao saber que ele era de Moçambiqueo disse-lhe:
<<Oh...  You are a coÍnmun man) e virou-lhe as costas. Esta frase
que no seio da população negra sul-aÍrÌcana é um insulto por
desprezo e signífica <<tu és reles>> chocou profundamente Enoque
Libombo.

<<Eu que em Moçambique tinha aparência de ser uma pessoâ
lmportante, que me julgava superior, afinal, nem dentro daquela
cornunidade negra cabia>, disse Enoque recordando a reflexão
proporcionada por esta atitude de desprezo de que Íol alvo como
moçambicano'

<Quer aqueles que desejavam o tr iunÍo da Frel imo, quer
os gue viviarn subjugâdos pelo colonial ismo, guêr os que como
eu eram mimados pelo colonial ismo. todos nós>>, disse nouÌra pas-
sagem da sua intervenção, <<não temos palàvras para dizer como
nos sentimos Íel izes. É que hoje temo$ urn l /oçambique que é
nosso)).

O CheÍe do Estado ouviu-o com atenÇão. mas a dada altura
interrompeu para recordar a Enoque que qüdndo foram os Acordos
de Lusaka ele ficou em casa <muito doente>>. Porém, togo de
seguida" corn a tentativa de um contragolpe por paíte dos ultra.
-reaccionários. Libombo saiu imediatamente à rua de ànïmo levan-
taclo.

Esta cl ialéct ica de recordaÇÕes teve como techo o subl inhar
pelo Presidente Samora Machel do princípio com que a Frel imo
nos educou: , . ;Respeitamos as vidas das pessoas, dó ser humano.
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o valor da generosidade. A Frel imo ensinou-nos gue só os homens
pequenos Íazem vinganças>>.

Contudo, disse também que o arrependimento não são ape-
nas palavras. mas acções.
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Enoque Libombo. depcis de o Chefe do Estado
( . . .es la  honra  .  " .Honra  que

São pois estas acções reÍlectidas na consciência de cacia
um que conduzem à transÍormação rpal de cidadãos cuia l iberr
tação do passado lhes exige agora um esÍorço redobrado através
da sua part icipação na Reconstrução Nacional.

lhe ape rì.ar a mãçr peci iu r:ara dizer "duar pSlavras', .  E disse:
não Íï Ìct 'CIÇo,,.  (Fcto dc l-uís souto)
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