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lj, 'O Presidente Semora Ma-

i e,.chel rsuniu na passada segun-

;,l*da e .teça-Íeira com cerca de
jã m[ corÍìpíomstidos coÍì o re-

l!,,git" colonial-Íascista portu-
';' grús. A reunião processou-se

?o'no patão de fesìas da Escola
: . Secundária Josina Machel e
' 

estovam também presentes
' membros dirigentes do Pani-
: do Frelimo e Estado.
ì'.
-' Poa razões de programag
n'" irudiáveis do Ebtado esta rou-
i. nigo Íoi interrompida na pas-

l cade terça-Íeira e irá continuar
: dentio de algumas semanas.
ì . . .
i PorÉm, estes dois dias, em
f, que o Dirigente da Revolução
f"; lfoçambicana,ouv i u vários
&:, _coínÍrrometidoô, dão iá a di-
S;. mensão do processo alienató-
íá Íio e repressivo da grande má-
?:. quina montada pelo colonia-
ii lismo.
ts,.

-" 
' 

Presentes antigos Pides/
ï" /DGS, ANPs, GEs e GEPs, Co-

I ìl mandos, Fleshas, membros dos
'- . grupelhos íantoches apareci-
;"1 dos após o golpe de Estado'i 

-em Portugal e outros compro-
" metidos.

A traiectória da vida de uns,
ainda vincadamente marcados

. pola alienação e de outros, já
' conscientes da traição come-

t ida 'e do caminho que os le-
. You atë 16, tem sido uma ver-
, dadeira lição política que os
. moçambicanos têm de apren-

der.

tTentámos conhecer a tra-
jectória de cada um de nós, o
carnirüo què cada um da
nos percorreu na certeza ab.

. soluta Çe que seremos aquilo
que não Íõmos capazes de ser.

Na téntativa de despirmos a
carga impura; rejeitarmos ars
ideias derrotistas e reaccioná-
rias; na tentativa de revigorar-
mos o nosso espírito para fu.
ttros combates, para Íuturas
batalhas, quer dizer, estamos

.a organizr a futura batalha,
a nossa futura vitóriau - frisou

- o Preskjente Samora Machel'na 
síntese da terça-íeira últi.

ma.

O Dirigente da Revolução
Moçambicana Írisou bem este

: pontg chave da reunião, di-
. zendo:

rrEstanos a organizar-nos

de Íorma pofÍtíea, de Íorma
económíca, de forma militar,
Íundamentalmerite de forma
ídeológica, para foriar a coÍìs-
ciência dos homens, produzir-
rÍxls o homem novo, o honrem
capaz de representar o génio
do nosso Povo. A nossa hís-
tória é longa e, são lições que
qui estanos a rcceber, ó adu-

cação pofítica. É urna experiên-
cia rara, é uma ocasião rara.
Este encontro ficrá marcado
na história da nossa vida, na
hrstória da pátria' moçambi-
cana. O quë r{ós queremos é
que salarnos daq.ui paüiotas
com sentido agudo do ptb'
üsmo; sentido agudo de rsô-
porn$nidado e sobrsüdo

quando sstaÍnos nos Íreseos
soctoÍes respectivos, sotr€ü*
do quando redizaÍnoe tarcÍas
nos EectoÍos económicos e m
apareho de Estado, 0m qual-
quer actividade económica se-
janos responsáveisn.

Efectivamente, esta impor-
tania reunião da Direcçpo do

Partido Frelimo coÍn os coÍn-
prometidos tem por objectivo
a restituição da personalidade
moçambicana, a ïbertação de-
íinitiva ddpassado de compro.
rnetimento com a ideologia e
repressão colonialista.

Agìndo como é üadição na
FRELIMO, esta reunião é franca
o aberta permitindo escalpeli-
zar com profundidade o pas-
sado de alienação e traição de
modo a ganhur-se gara o país
mais patriotas.

tos nossos anbpassados
Íáo tiúaÍri espslho. Vesüam-
.se de peles e depois cmsul-
tavam-se uns 8os otÍÍos. Não
devemos ter medo da crttica
o autocríticìa. QuaÍdo vÍrnos
a espelho ó para a crltica A
criüca constróÈiros; fufu
t nossa moral; Íortaleco o iros-
Eo pensamento, fortalecg a noÊ
sa personafidade, consoliü o
nosso orgtúro, o orgdho pa_
tióücor -frisou o Presidente
Samora Machel num dos pas-
sos da sua análise sobre a rcu-
nião.

Todavia, corno anafisou o
L'rler Moçambicano mirguém
nõ;c€u perfeito nirgnróm cres-
can perfeito, crescemos todos
corn vícios e defeitos. Porúm
os homens não são irnutáveis.
no pr(rcesso das nossas rti-
vidades, no processodo nosso
trabalho transÍormamo-Íros.n

Através das várias naÍrati-
var dos comprometidos, prin-
cipalmente daquetes que di-
recta e francamente fizeram o
relato da trajectória das suas
vida viu-se corn clareza até
que ponto o colonialismo lhes
destruiu a personalidade, mas,
tal como afirmou o CheÍe do
Êstado. ,nnão vos fizeram por-
tugueses, vocês permanecem
moçambicanos. É essa perso-
nalidade que deve ser resti-
tuída. É essa honra que deve
ser restituída a todos os mo-
çarnbicanos do Rôvuma ao
Maputo.l

O que se ouviu na reunião
da Escola Josina Machel são
trajectórias de afienação, re-
pressão e servilismo, mas são
trajectórias que, tal como o
PartUo Frelimo tem vindo a
Íazer e demonstrar, podem ser
transformadas nesta escola
nova de aprendizagem para ô
v i d a. São trajectórias que.
transformadas, Ía;ão a rìecons-
trução do próprio homem.Aspccto gerat do sda onde deconeu a rcunião com cornlnontetidos quc lol dlriglda pelo Prcsldcntc Sanoro LtaMr:;,
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