Notícias, Maputo, 12 de Maio de 1982
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Um jorrralista estrangeiro que
acompanha a presenle reunião
da direcção do partido com os
comprometidos conÍessou-me:
-Em mais nenhum oulro paÍs
é possível assistir a uma côisa
semelhantet
. Deixo_ de parte a tentação
chauvinista de hastear simpËsmente esta Írase no topo desta
crónica. Dedico-me a uma outra
obrigação: a de tentar explicar
esta impressão singular causada no jornalista estÍangeiro.
Em primeiro lugar, esla reu.
nião represenla um extraordinário exercicio de democracia
substituindo a administrativa
inslauração de processos. A
reunião não realiza averiguação
-in.
policial, não procede a úm
ventário de culpas. Os compromelidos íalam (poÍque são parle integrante do povo moçarirbicano, porque devem contribuir
para a sua própria libertação e
digniÍicaçãolr (cito patavràs do
Presidente Samora Machel).
Este jornalista tem a retina
do seu pensamento adaptada
ao convivio com certos mitos.
Ainda gue fascinado pela riqueza da reunião ele não enten.
de toda a sua lmportáncia. Não
entende que, conÍrontados com
problemas tão graves, dedique-

mos tanta imporlância a este
processo. nO pais avançallo diz
ele, se as estastisticas da eco.
nomia assim o revelarem. Não
compreendequeéoHomem
quem movimenla a Íria realidade
dos números, e que esse Homem é o território mais precioso no Pais que libertamos. E
que desse território que é a
consciência dos Homens há zonas ainda ocupadas pelo colonialismo.
Na realidade subiectiva da
Nação moçambicana há zonas
que não chegaram ainda ao 25
de Junho de 1975. Permanecem
portugueses, estão agarradas à
geograÍia do servilismo. Aí se
concebe ainda o mundo divldido em duas partes: a dos patrões e dos moleques. Como no
passado apenas a sua ambição
tem passaporte PâÍa transitar
entre estas duas Íronteiras.
Para quem vive nesta obscurldade não é possivel sentir ainda uma outra luz que nasce dos
homens e da terra liwe. Não
.há outra maneira de desamarrar
estas consciências que não seia a deste processo agora Iniciado.
Não há dâvida mas conquista
de um pensamenlo novo que
descobre nas mãos que ontem
trairam Íorça paÍa s3 transÍormar ê transÍormaÍonr-sê.
O colonialismo procuÍou nos
comprometidos não mais que
uma outra epiderme. No processo polÍtico que Íaz dos compromelidos compatrlotas dngaiados na Íeconsttução nacional
íormam-se Sujeitos apetrechados para se tornarem construtores da sua própria hislória,
corpo do corpo de um pais em
revolução.

