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cÂcabámos com os bilheteiros porque já não lemos a qca.
dernotaD. (Cademeta indigênaD. E' erdm bs bilheteiros quem
passava as cadeÍnetas aos Indlgenas, aos autóciones, aos nsli.
vos... Será possívet que esles forrnenores não Íiqueá gÍ€vados
nas vossas mêmórias?D peÍgúntou o presidenle
Samòra Ma.
chel quando duÍante a reunÍãõ com os comprometidcs dialo.
gava com um (ANpr).
Ao Íongo dos dois dias primelra paÌle desta rcunlão, que
etn breve prosseguirá, surgiam a todo o momenlo porm€norês
como esle. O Cheíe do Estado seguia o r€lato dâ tÍaiectória
de compromisso de cada um, reccrnstruía o ambiente em qu€
essa lraieclória
se desênyolveu, por vezes queslionava
sobÍê
um ou outro aspecto aparenlemenle
sem importância
e que o
compÍomelido
não havla menclonado,
o Íelato e Borria, O coniunto
doe
. . .FìnalÍn€nte, inlerrompia
detalhes meÍamenle Íacluais apre3enlados pefo comprometido,
ou que, Samora Machel, com breves perguntas exlgira, surgia
agoÍa como um lodo.
O quê o comprometido hayiã dilo dâ sua trajectórla, corn
tranqueza ou desonestÍdade, com consciência. ou íi;norânóia do
6ig.niÍícado_do dêtalhe qoe relatava ou camuflava era ínterpre.
tado pelo Chetê do Estado.
O que até ai con,stituira uma tastidiosa exposição de tactos
poÌ p.rte do comprometido, ou inleressante apenas pelo que
eÍa tinha de incrivel e curioso, lransÍorínava-sê pela iniervenião
do Píesidênte da República nüma alÍtude de saiisíacáo por ier.
mos compÍeendido não apenas aquelâ traiectória especiiica do
compromisso, Ínas também e sobÍêtudo por aCquirirmos uma
nova perspectiva, mais proiundâ e Íeal da irossa piópria históíia.
O Chefe do Estado interrompla o relato, soiria'e
mostrava
onde começava Íêalmente o compromisso. Os müilos íactos dee
ligados.surgiam
agora ccmo as peças de um puzzie encaÍxsdas
apÍesentando unt quadío hisiórico preclso,
Alguns dos comprometidos ao vêÍem a sua trajectória apÍê
.
sentada a nu, sem as roupagens das iustilicaçôes, úesitavam'em
aceitá-la lal como era, preso! ainda pelos meimos esqueÍnas dE
Fensamento que o$ llnhâ conduzido à traíção.

Outros agradeclam
ella
interprelação.
acrescenlavan
mais
um ou oulro âspeclo. Íeyêlando um salto qualilatlyo nâ tomada
de consciêncla nececsárla para a cua libeitação,
O destllar
quâdros histórìcos bem
-d€stes
irecisos dava um8
forma e conteúdo real ao quê em cada um'dos
intervêniênles
línha conduzído ao compromísso. A assímífação, a amblçào,
a
discriminação, a humllhaçâo e mullas outras íaêtas da sociedade
colonial deixavam de ser conceltos teóricos que delinem uma
siluâção política ê sócio.cullurat.
Na vivência do cidadão que Íoi bilheleiro vlmos como âlravés
da ncadernela indigenal ele humilhava os seus compalÍtotas
ê era
numilnacro petos colonizadores, para ele, ser bilheteiro, íol epenas
um acidenle.-sem lmpor!áncia na sua traieclória.
O -que fhe inleressava era o Íaclo ãe o aenhor Souza que
era goês e funclonário das Finanças lhe le, proposto a Inscrlção
na ANP. Aparenlemente eslava a queÍer *,
slntero.
Ignorava- (?) porém, que erâ a sua posição de bilhetelro o
clê luncionáÌio público na adminislração'civìì
que the dava o
pa,ssapoÍle necessário . para poder ent€ndeÍ-se
damigavêlmente)
com o Souza das Fìnancas.
que a íacilidade como aceíta tal compÍomtsso
, -lgnorava
fhs
advém da sua posição Internédia entÍê o colonizadoi e o
colonizado,, posição êm quê não deixa de ser humilhado, mas tambèm
humilha. O cartão dâ ANp suÍge.thè assim como o passrpoÍ!ê
para sê aÍaslaÍ de uns e se aproximar de
outros.
-_ -No diáfogo que leva a esla conclusão o presidenle Samora
Machel mostraìhe gue o prineiro passo Oõ compromisso começa
de facto quando ele assume as íünções dê bllheteiÍo.
O carlão
da ANP é apenas a consequência.
Ao longo dos doís dias de reunlão rìêpetêÍn.se guase tãntas
vezês. quantos os eomprofietidos
que inlervêm a capacidade do
Presidente Samora Mâch€l de, através do dláloEo
oôi verdadelra.
menle a nü a traiectóÍia Íeal.
O pormenor de um preto, como Fumane, recebeÌ dolg mil
êscttdos nos Ílnais dos anos S0, se não íossê a
obs€rvação do
Cheíe do Estado passaÍia como umâ situação de sorie. porém

eÍa é imediaiamenle tigada a oulros pormênoÍes e sêrïe dê ponta
para se desmonlar loda uma teia de compromissoe
SeÍ-se da ANP e membío do chamado Conselho Económico
e Social enlÍs os anos 64 e 67 pouco nos diz. Conludo, ao ouyir
esla- bÍeve -passagem do íelalo de um dos compronÌelidos, o
Presídenle Samora Mâchef inteÍÍompe e observat
(Essê periodo Íoi de intensa aclividade
anti.Frellmo. Nesses

ao envoMmenlo de alguns moçambicanos enlre oi quafs o com.
promêlldo em causa.
Dâdo o elevâdo número, é lmpossivel e dEsnecessária uma
cilaçáo exaustiva dos exemplos que poderiamos exlrair da reu.
nião dos compÍomelidos
para lÍansmitiÍ o modo como ela con+
lituiu umã llção em que se ganhou uma perspectiva mals roal e
concrela da nossa históÍla. Uma história ÍeÍta por homens, não
apenas corno os quê estavam naquela sala, mas por lodoi ol
homens.
Os exemplos dados moslíam'nos no entanlo afgo maft do
que a realídade da históÌia, subiacente a conceitos leóricos que
deÍinem de modo abslÍacto síluaçóes potíticas e sócío-culturais
vividas por todo o Poyo moçambicano.
E esse algo mais é o qu€ nos parece declslvo nesta llção
de história, TÍata.se das condlções que toÍnam possível um dlálogo consequents para a elaboração de quadros hlstórlcos precisog em gue sob um complexo iogo de ÍoÍças se desenvolve a
?ÌaieclóÍia de cada um, seia ela de tÍaição ou de heroísrro.
Se ao diafogar com os compromelldos
o PÍêsldente SamoÍr
Machel os pôde aiudar â compÍeendeÍ a sua verdadelra traiectória
deye.sê ao seu profundo conheclmenlo e vlvêncía da hlstórla do
nosso PoYo,
E lsto apenas é posslvel com uma prolunda senslbilídadE
p8tâ a ccntÍadlção colonizado-colonizador e a evolução desta
contradlção, Apenas um conhecimênto
rigoroso do desenvolvlrnenlo da Lula de Libertação Naclonal torna possivel compreendêÍ
o senlÌdo exacto de uma cerla atitude do colonizador, Apênas
um complelo domlnio dos mecanismos da alienação permlle de.
leclaÍ as íoÍças que movem o colonlzado paía o comproml,sso.
E se os díáÍogo6 permilem põr a nu a lrajectória do compromlsso, é pelo conhecimento da nossa históría. Mais do que aiudar
os compÍometidos
a lomarem consciênclâ dos seus reais compromissos paÍa assim so libêrtarem, o PÍesidenlè Samora Machel
deu uma líção da imporiância de conhecermos I nossa história.

anos crfam-se emissoÍas especilicamente
destlnadas d lalr;l a
pÍopaganda contÍa a lula de liberlaçãon.
Prossegue ê dêÍinê uma série dê caraclerlsllcas
das lorcas
Em iogo nesse período. Mostra assim a responsablHdade deàse
compronnelido. Leya-o a tomar consciêncla não apenas do seu
rêal compÍometimento, como também da láctica coloniat que levou

E eela Íição é lanlo mais lmportantê porque se dlrlge não
apênas aos qse estavam ná pfatela daquetâ sâla, mas lambém t
lodos nós que vivemos situações politicas e sóclo.crrllurais cui86
consequências ao nivel das nossa,s próprias mentalidades têm
d6 seÍ dellnidas com preclsão. E isso só s€ conseguê com um
conhecimento rigoroso da nossa história que nos habilite a rnseriímo-nos com rigor em cada momento do processo dê tÍanstorma.
ção da sociedade para que possamos conhecer quem somos.

