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par Miguéis tropes Júnior
Horas que em muito trltrapassaram
em carga humanaa convençãetempo gue o homem ínÍcïo do aproxÌmar de moçambicanos
passadas diversas e antagótambém estabeleceucontinuarama ser vividasontem no salão de Íestas da Escola Secundária opções
nicas: de um lado, os representantes
Josina Machel,pelos parlicipantesno encontroentre a direcçãomáximado Partidoe Estadoe da
dignidade e determinaçãohistórica
representantesde todos os cldadãosmoçambicanos
ligadospelo passadoao compromisso
com do povo. Do outro lado homens manportuguês,
tidos no desdobramento, em cada
o colonial-Íascisms
Em .sessões inicladas às nove horas e às qulnze horas e terminadas às 13.15h e 20.00h, respectlvamente prossegulu o desíolhar de páglnas da hlstória de Moçamblque. De manhã Íol eÍectuada a síntese geral das conclusões a
lirar dos relatos eÍectuados pelos ANP's. Passou-se depols aos PIDE's que, eÍectuaram cerca de uma dezena de intervenções que se prolongaram pela tarde. Encerrando os trabalhos, Samora Machel diria haver necessidade de eíectuar
mais sessões do género a Ílm de que compÍometidos com outras estruturas e organizações coloniais pudessêm exeÍcer o seu direito à palavra.
Embora por motivos de tarefas
inadiáveis do Partido 6 Governo, as
sessões tenham de ser interrompidas,
Samora Machel anuncíou gue as
nìesmas se reiniciariam dentro de
aproximadam€nteduas semanas.
Durante cerca d6 Ítove horas, d'ivididas em duas s€ssõ€s r€gisteu-ra
no salão, o prosseguimento de uma
prática democrátioa única e por isso
mesmo quas.ê impossível de traduzir,
quer por palavras, quer por imagens.
O catalisador permanente de tal
prática, o Presidentg Samora Machel,
resumiria o seu conteúdo como lição
6m todos os domínios do humano.
Lição-histórica, li,Çãoeconómica, lição
social e, sobretudo, lição ideológica.
Nos debates e Ínt6rusnç66r havi'
dos de manhã e de tarde, p€rpassava a história individual de mâis alguns dos comprometidos - no caso
de ontem os ex-PIDE's- mas mes-

nìo âssim mostrando as nÌâÍcâs de
todos os veículos ideológicos utilizados pelo colonialismo em Moçamoiqúe.
A trajectória de cads um daqueles cidadãos ligavrse ou cruzava-se
com outras histórias individuais. Situadas em pólos, guer opostos, quer
aproximados no desenvolver ternporal das principaÍs contradições que
atravessaram a longa noite çglenial.
No recordar do õhoque
-os dos caminhos da traição com
momentos
humanos d9 abnegação à causa do
povo, €ÍìtÍs a acção-de despersonaiizados e homens dispostoe ã Oar a
vída pelo drireito a umã personalidade
própria; esteve o delin'ear de contorrios da entidade histórica denomi
nad,a povo moçambicano.
Viveram-se como bêlamentê o
resumiria Samora Machel - affìoÍÌlêntos angustíantes, momentos emocio-

nantes, momentos dramáticos, páginas da nossa história, páginas fett3.
pelo Homem moçambicano".
Subjacente a todas as intervenÇões ds compatriotas marginalizados
oelo peso das próprias consciências,
esteve a coragem, a dignidhde, o soírimento que foi necessário o povr
.rssumir. Para VêÍìç6y as insidiosa'
irmâs dos que colocâram moçambi
ìanos s lutar 69ntrâ moçambicanos
l|oçarn6166nora oprlmir€ilFSs a s
íìesmos na denúncia, tortura e as
:assinato dos que, aÍinal, possibilita
,'âtn â própria libertação 6or laçaios
Na atitude daqueles a quem foi diri'jida esta úttima síntese do Presidente
da República, no clima extraordinaria.
mente emocionante que simultaneamente pesava e começava a libertar,
e aproximar num valor patriótico
comum. Numa base ténue gue necessita de ser mais trabathada, era o

cabeÇa, entre a consciência da culpa
e a ambição de privilégios, no trocar
do conÍorto individual ao câmbio
sinistro de alguns anos de sangu€
dos semelhantes.
Por o marxismo ser no Partido
Frefimo um guia parâ a acção, uma
Íilosofia universal já com raízes num
processo concreto e especificamente
moçambicano,é que na RPM se continua a crer na transÍormação do
homem.
São raros os paÍses onde se pode
rpreender em horas - como ontem
aconteceu - a beleza do hino ao
homem que em condições normais
só se perspectiva pela leitura ou narração de muitos séculos de história
Parecendo curta no tempo - disse
Samora Machel - a nossa históri
é longa, porque se liga ao momenlr
desse passado remoto em que, €
qualquer lugar, o homem teve conr
ciência da sua capacidade de s
transÍormar, transÍormando e dominan.
do a natureza de que faz parte.
O diálogo já mais Íranco e aberto
de ontem restituiu esta noção aos
compromêtidosao fazê-los levantar o
véu daquele anseio permanente. A
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princìpiara preenchero vazio ideoló
gico das vãs crenças e esperanças
alienadas de muítos dos presentes,
facto que quase se podia ler num
brilho diferente dos olhos, em rostos
quase levados da máscara imposta
pela má consciência.
Interrompido temporariamente por
necessidades e tarefas inadiáveis de
Estado este encontro dos reecontros
deixou já uma certêza. A de que, nâ
tranquilidadeque Íinalmente aÍlui ao
viver de tantos dos comprometidos,
germinará a reflexão necessária para
que, aquando do reinício das sessÕes,
estes moÇambicanosexpulsem de vez
o nevoeiro da traição que lhes obscurecia o Sol da liberdade.
Este o passo ideolfuico fundamental para que não continuem a existir
moçambicanosoprimidos ( por si próprios) neste País de moçambicanos
iivres - salientou o Presidente do
Partido Frelimo. Para que, em coniunto e com responsabifidade histórica catalisem as respectivasenergias,
rara todas as gigantescas batalhas
1ue decorrem: económicas, políticas,
Je defesa da soberania.
Para que o patriotismo assumido e
real galvanize todos e cada um para
êsse conjunto harmonioso do Íuturo
de felicidade pretendido na RPM:
"o'homem novo, o homem capaz de
representar o génìo do nosso povor.

