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E urgentealertarcontraesteestadode coisaso
pois,
se nlo, sujeitamo-nosa criar geragOerdc congci0ncis
embutida.E quandoa maioria (crianCaou rdolesccnte de hoje) crrsc*i xsim formada, o que serAo dia de
amanhl? Um ponto de reflex[o que exige,scm dirvida. uma auto-anAlise
de cadaum dosmeiosde ComunicagfloSocial, dado o papel por elesrepresentadona
esratificaglo dasconsci0ncias.

Das conspf,rng6es

aosateuede.d#s
,ff't,
O precisomomento;:r;riquea Rep0blicada Africa do Sul invarieAri lla, combatendoem inti'
ma ligaqto com a UNITA, levanta-seuma
grandeceleurnaem ]:ortugala prop6sitoda conspirag6c vOperaqdoKubango>reportadapelo EXPREStamb€mno nossopais.
SO e cuja trama se desenrola
O EXPRESSOpublicouurnaparteda documentaglo que possuie conseguiuinvestigar,sujeitando-a
ao juizo criticodos seusleitores.Como continuaria
fazerdaqui para a frente. Nessadocumentagio,que
nossentimosconi obrigaqf,ode dar a conhecer- pois
alguda 6reaconspirativa,
elaenvolvepersonalidades
masdasquais,aliAs,conhecidas
da policiae do pr6prio Govern;:(leia-sede algunsmembrosdo Governo) - exist,:mpontosobscurosque n5o sf,osuficienplenamente
tes para iniirmar as nossasconclusOeg,
corroboradaspela invaslo macigada Africa do Sul.
Dissemo-lono primeirodia da publicagloe voltamos
a reafirmA-loagora.
S orgtrosde Comunicagtro
Sociale mesmoo Governo, que imediatamentesairam A liga com
provasconcludesmentidos,
n6o apresentaram
dentes e fizeram-no levados r;,,rispor motivos politicos. Ao EXPRESSO interessatf,o-s6 o aspectojornalistico. Pretendeucontar a hist6ria de um acontecimento, embora ela possaservir a determinadasforgas
politicas. Hist6rias como estas servem a quem servem, conforme a natureza das mesmas.O importante
para n6s € que essa natureza seja convenientemente
*inuestigada, seguindo a metodologia do historiador
isento e imparcial. Tamb6m como o historiador isento e imparcial estA o EXPRESSO disposto a revelar
os seuspr6prios erros aos leitores, sempreque for caso d i sso .
a invasdo da Africa do Sul ai est6
- DNTRETANTO,
-conrtodo-o-seu
cortejo de violagOescontra os
E
direitos legitimos dos povos. Uma Africa do
Sul que age no continente negro como Israel no M6dio Oriente. Uma Africa do Sul que desencadeiaopcrag6es no exterior com a finalidade primordial de
preservar o seu sistema racista, condenado unanimemente pela comunidade internacional.
-at€ avanDe mesmo a impress{o que pode
gar com a maior das impunidades, como ontem o fez
Israel no Libano. A comunidade internacional que a
condena limitar-se-A a discursos de intenglo e ficar-se-Apelas atitudes chamadasde dignidade.

I impressionante
assistir,durantediase dias,ao
inttil e trdgicopraticadono Libano,
massacre
por via dasimagensquea Televislonosia apresentando, com populaqdesinteiras a seremdizimadas
e uma cidade a cair aos montO€s- tudo misturado
com o Dallas ou a Vila Faia, um filrne de <cowboys>t,
ou urna fita policial. O pubiico jA vd e assimila sem
distinguir uma coisa da outra. Como se tudo fosseda
me sman at ur ez a.

il ;'AIS atentadosvlo acontecendopdo Mundo.
LYI, Dois delcsdizem-nosparticularmcnterespeito.
Um praticadoaqui mesmo,quascem frente ao
EXPRESSO, na Avenida da Liberdade, contra at
companhiasde aviagflooeste-alemfl
e francesa,jl reivindicadopor um comandosionista.Reivindicagf,o,
nc entanto,de veracidademuito dificil de scr apura.
da. Na intengio dessecomando estaria o castigo e
aplicari AlemanhaFederale i Frang8,Grrlresultado
das posigdesenOrgicas
tomadaspor estesdois prlses
ccntraa acglo de Israelno Libano.
O outro atentadofoi em Mogambique.Vitimou
uma militantedo ANC e atingiu,entreoutros,um c<>
laboradordo EXPRESSOe grandeamigo de Portugal, o prof. Aquino de Braganga,directordo Centro
de EstudosAfricanos, da UniversidadeMondlane,
no Maputo. A avaliarpelosdadosquc temosem m{o
e peranteas apar€ncias(faliveis,por conscguinte)oo
dois atentadosrelevamde um paralelismoevidente:
de um lado, o sionismo;do outro, na mesmadirccCf,o,o racismo(dadoque tudo apontanesscsentidoo
atentadoque vitimou Ruth First).
(Nio 6 com stcnlrdos destes>r,
diria Aquino de Bngangano hospitalondeseencontrainternado,que o
rtcismo conseguirlimpor ss suut lcls>.
<Trats-se- acentuou,- de um acto de terrorlrmo
a que os intelectualsda Alricr Austral nlo podem flcer alheiose 6 preclsoalergrr o debateaos Intelectuaisque queiramdiscutlresteslsteme>i,
sendonecessArio,acrescentou<<genslbillzu
todoe prn estefen6meno,nestrzonr do Globo>.(Yer pAg.l).
Por outro lado, em homenagema Ruth First,
acrescentou
Aquino de Braganga:ela <nlo ecredltrvr
em jacobinos, querla scmpnectcglr to fundo drr
guestdese consideravlque o merxlsmonio se devb
impor comocglecismo>>.
STAS palavrasde homenagema Ruth First levam-nosa penetrarum pouco mais al6m no
dramaque sedesenrolana Africa Austral. Nlo
interessa'aoterrorismo, que cegamentedefende o racismo como um dos seusbiagos armados, medonhos
e desestabilizantes,oue sejam criadas zonas de abertura nos sistemas politicos'cl6ssicos, sistemas que
acabam, afinal, por dividir o mundo em blocos. Na
Africa Austral tenta-se essa experi€ncia. O racismo,
por6m, tem de a cortar pela raiz: tornando-sb vigorosa, atrai aliados no Ocidente, nAo restando, depois,
ao <apartheid> rnotivos para fazer aliados nessazona
sob o pretexto de que alguns paisesvizinhos estlo crrfeudados ao marxismo tipo so',i€tico que os confinaria, portanto, ao respectivo blc;co. Neste momento,
mesmo ao nivel dos ate;:iaCcr, estamos a assistir A
conflu€ncia de intengOe:;r; Frolrisitcs entre o sionismo e o (apartheid>. E e prlcisi .luc todos, dos meios
de Comunicaqdo Social ac, rnrr:'rCointelectual e do
trabalho, sem excluir o e::rpic,;iri:do, se debrucem
sobre este fen6rneno. Co:;l( cr'.; ::;io da paz e do desenvolvimento.

