Notícias, Maputo, 28 de Maio de 1982
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"ffiü8sEres"
dw consciênciode si
por Miguêis Lopes Júníor
Nìassa, 1965, em plena guerra cJe libertaçáo nacional, Urna
companhia de guerrilheiros das FPLM recebe a missão de, a partir
de Catur, Íurar a fronteira, nas montanhas de Mecanhelas e reÍorçaÍ as unidad€s que acÌuavam na Zambézìa. Devido à denúncia
dp régulos e sipais, a cornpanhraé detectâda e cercada pela tropa
colonìal. O cercc proionga-se, debaixo de chuvas torrenciais.
A companhia da FRELllvÌO esgota os mantimentos e murrrÇões.
Os soldados portugueses, em superioridede numérica. pâssam ao
assalto final. Parte dos guerrilheiros é dìzimada.. Ourros são Íeìtos
prisioneiros. Outros ainda. conseguem fugir para o Malawi, de onde
só regrêssariarn mais rarde, depois de negociacôes entÍe a
FRELIMO e o Governo de Hastings Banda e quando este últirno se
preparava já para dar ordem para os enÍorcarem ou entregarem
às autQíidades portuguesas em Mocambique. Dos guerrilheiros
Íeitos prisioneiros pela tropa colonial um, de norne Tomás Macuá
cua, trai. Após aÍgumas prêssões acaba por conduzir os soldados
ãté à população que apoìava a FRELIMO, mostrar bases, eÌc.
outro, um socorrista de nome vicente valoy, vai ter comportamento
bêm diÍèrente. Levado para interrogatório, é espancaclo e torturado
dias a Íio. Nas sessões, apenas interrompe o seu rnutismo parâ,
no íinal, erguer o punlro fechado e clamar: Viva a FBELIMO; Viva
o Poyo mocambicano unido do Rovuma ao Maputo; Independência
ou molte. \,ence(emos! Frustrada nos seus intentos de obier
ìnformações a lropa colonial, ao Íim de inúmeras tentativas, acaba
por matá-lo.
Este um dos vários episódios reiatados pelo Presidênte Samora
drrrante as reuniôes com os comprometidos. Episódio escutado
com emoção por todos os prãsenles, na medida em que surgiu
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como a revelaÇão de um Íragmento da nosse história a moÇarnbicanos a quem o 'colonial-fascismo desDersonalizou e "Íormou"
precisamente na ignorància da história do seu povo. História ondê
entra o heroísmo e a traiçáo, a vacìlacâo e â Íirmeza, a abnegação
e o oportunismo, porque todas essas componentes ìnfÌuêm nas
coniradiÇões que opõem os homens que Íazem essa mesma história.
fulesmo entre homens com intêresses nacionais e de classe
ãparentêmente idênticos as circunstâncías podem despoletar a divisória êntre o herói e o traidor, o vacilante o determinado, entre
ovalenteercobaroe.
O ponto de partida dessa linha dívisória é. de Íacto, o grau
de interiorizacão, a prática da escolha enÌre a deÍesa do povo
ou a dos seus carrascos
[ndo buscar o exenrplo aos próprios combatentes da FRELIMO
Samora Machei pretendê êsclarecer indirectamente os comprometidos acerca do caminho a seguir para sua reabilitaÇão:a análise
de urna vida através das escolhas que nela se foram Íazendo, lsìto
depois das primeiras intervenções terem revelado quer atitudes
de pretenso minìmizar do compÍoÍnetímento como algo de somenos
lmportância. guer de autoÍlagêlaÇão em moldes religiosos. Em
ambos os casos Íalsidade perânte os outros e perante si oróorio,
Falsidade quê, por si só, fornecia dados sobre a alienação de
alguns dos comprometidos que ali Íalavam. A prática da hipocrisia,
Íaz parle da cullura do colonizador, recordarlã o presídenre. práticâ incentivada desde logo por esse sustentáculo ideolócrico do
fascismo português que Íoi a lgreia Catóiica. pareciam aireditar
em gualguer viÍtude mágica das palavras ao assumirem naquela
reirnião a mesma atitúde que tomavam nas igrejas: ÇonÍessar ao

pâdre, pâÍâ em segulda pralícaÍ dê novo o mèsmo pecado.
O que se pretende com estas reuniões é o assumir da resDonsabilidade de um compromisso através da sua análise. Como ponto
de paÍtida para a opção libertadora. Para a integração activa ns
sociedade moçambicana que o peso de um longo traiecto de despersonalização e alienação impede ainda hoje: queremos partilhaÍ
convosco essa yossã inÍelicidade, para em coniunto a vencetmos
e formarmOS o pensamênto comum, diria o Presìdente.
Só assim se podeila compreender o processo global que
levou moçambicanos a pegar em aÍmas e a lutarem contra o próprio povo, a deÍendet coÍrenleç, algemas, opressãg ê escÍayatura.
Por muita alegada impossibilidade de resistir ao compromisso,
por aparentemente mínimo que Íosse lal comprometimento, esÌão
criadas condições em Moçambìque para se anaÍisaÍ uma trajectória
do passado, com vista à recolocação dos pés na terrâ do presente
e à paíticipaçâo conjunta na luta pela felicidade do futuio.
Como também salientou diversas vezes o Presidente, os comorometidos não vinham ali reYelar nada de novo, ao nível do relato
Íactual do colaboracionismo do seu passado. A Direcção do Partido possui com eÍeito Íichas e registos das actividades de todos
eles, conhecs.as. Tratava-se eÍa de, através da exposição e do
diálogo, introduzir o assumir dos (po/quês' e <comosD com inteno peso da sua consciência.
ção de retirar ao comprometido
ConÍerir-lhe um estatuto, não de moÇambicanos, porque moçambicanos iá eles são, mas de suieitos das suàs vidâs ao invés dos
obiectos manlpulados à distância em que o coloniai-Íascismo os
havia transÍormado.
É esta consciência olena e assumida que dá s€ntido à vida

iie qualquer um, que o Íaz sentir parts dê um todo social € a
inseiir-se na dialéciica das suas contradiÇões, E não é necessário
ser-sê revolucjonário para o conseguir, nem isso é pré-determi.
nado à nascença. É algo que nasco do acumular da honestidade
dê intenções, da lìmpÌdez do espírito numa piática consequente.
Mais do que quaisquer outras palavras esclarece melhor este
aspecto uma intervençáo d€ Samora Machel citando um. discurso
pronunciado o ano passado por Fidel Câstro:
-Todo
o mundo Íala acerca do sacriíício de Crislo, que resis.
tÍu à íome e à toÍtura duranle três días. Três dlas de resístêncla,
que íicaram na História ... mas, que dlremog enlão de Bobby Sands,
dos naclonallslas da tflanda do Norle que Íicaram em greve de..
Íome, até à morlê ao longo de 50, 60 dias . j. Não eram revoluclo.
nárlos, não eíam comunislas, Mas rêsistiram alé à morle, porque
linham um sentÍdo agudo da independência, tinham consciêncla da
iusleza da causa da independência.
O comprometim€nto-a
vários níveis embora-é
comum a
muitos moçambicanos. Adquírir no tempo colonial um maço de
ciganos em cujo prêço se incluia a taxa para a .defesa nacional,
era também, em última análise, um comprometimento, tal como
pertencer à Mocidade Portuguesa ou mesmo à tropa regular.
Se aqueles comprometìdos Íoram destacádos esoecificamentê dê
tântos outros Íoi porque as instituições que servirâm, a sua acção
nelas, teve dìrecta ou indirectamente um peso polÍtico muito
superior nos crimes globais do colonialismo. Mas é necessário gu€
cada um dos comprometidos compreenda até qu€ ponto a suaconsciência Íicou separada dos seus actos e porquê. Este, talvez,
uma das marcas mais terríveis dâ assimilação: separar a consciência do ser, desenraizar o homem e fazê-lo participar no
esmagamento, na morte, na tortuÍa, no assassinato dos seus
compatriotas; fazer alguém eGquecer em aclos, na prática, os seus
eÍectivos interesses de classe.
Ê neste reencontro - do homem com a sua consciência ou
qu€ êstá
da consciència com o lapso que de si própria teve a chave'do reencontro pleno desses moçambicanos com os sêus
comDatriotas e com a sua Pátria.

