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A mais hábil empresa de exploração da história. 

    

 
 
Por:  AHMED-BABA MISKÊ 
 
Nada revelo ao afirmar que através da cooperação não são as nações industrializadas que ajudam os países 
subdesenvolvidos, mas o inverso. Aquilo a que se chama o “auxilio” ao desenvolvimento não passa de um 
mecanismo complexo que leva à empresa de exploração mais gigante e mais hábil que a história da 
humanidade já conheceu. 
Este “auxílio” é a parte do orçamento despendido pelo sistema capitalista para sustentar uma parte dos 
mecanismos necessários à exploração: governos dóceis, implantados por ele, infra-estruturas rodoviárias, 
portuárias, etc., necessárias para o encaminhamento das matérias-primas pilhadas, formação de agentes 
indígenas, etc. 
Exactamente o género de despesas que toda uma firma que se “preze” prevê para manter a amizade de políticos 
do seu próprio pais cuja influência lhe trará vinte vezes mais sob a forma de contracto de favor, para pagar um 
serviço de ordem privado e sindicatos “colaborantes”, cuja presença lhe garante a “paz social”, e mesmo para 
“participar” os operários dos lucros de empresas, na esperança de travar a luta de classes, na esperança de travar 
a luta de classes. È verdade que, também lá, se apresenta a operação como um acto de generosidade para com os 
trabalhadores, aos quais se restitui uma parcela do fruto do seu trabalho. 
O exemplo mais perfeito desta lógica capitalista é a campanha infame levada a cabo no final de 1972 em torno do 
bilião de “dívidas” a que uma França teria renunciado a favor dos países Africanos. Não se trata apenas de a 
“Percentagem” quase nada ao lado dos lucros registados; trata-se também, alem disso, de uma “divida” muito 
peculiar. Ela foi, como nos dizem de uma maneira oficial, contraída por esses países antes da sua independência… 
Como é que eles podiam… antes de existir? È muito simples: a França (metrópole) emprestava á França 
(administração colonial) dinheiro para construir infoestruturas, sem as quais a França não podia explorar as 
riquezas coloniais. E em vez inscrever esses empréstimos (todavia largamente amortizados pelos lucros) na coluna 
que normalmente lhe estava destinada, “Despesas Gerais”, fazem-nos passar para uma outra: “Divida da colónia à 
metrópole”. 
Na verdade, é o que continua a passar-se: obriga-se a endossar às neocolónias os empréstimos utilizados em 
proveitos dos trust que as exploram. A única diferença é que, agora, governos “nacionais” testemunham aos 
olhos do mundo que esta exploração é doravante “Legal” e até benéfica. 
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Não somos na verdade contra as trocas entre povos e entre civilizações, nem mesmo contra a entreajuda e a 
cooperação. 
Mas será cooperação a guerra contra os patriotas chadianos? Será cooperação a escola neocolonial que sufoca as 
línguas, as culturas nacionais, que fabrica inúmeros desempregados desenraizados e que forma a conta gotas uma 
elite que tem o francês como única língua de cultura, manejando facilmente o imperfeito do conjuntivo, mas 
separada do seu povo, das suas realidades, dos seus problemas? 
A cooperação, são os “cooperadores” climatizados, servidos, enriquecidos nos nossos países, montras prósperas 
do ocidente, mantido com as nossas riquezas, regendo a nossa economia, a nossa vida pública e formando nossas 
elites á sua imagem, enquanto os nossos morrem de fome e um numero cada vez mais maior de camponeses, de 
operários, e até de “quadros” africanos, estão condenados a expatriar-se, a vir a conhecer na Europa a vida de 
escravos do sec. XX e XXI esvaziando os suportados caixotes do lixo da sociedade de consumo que nos explora? 
A cooperação, dizem-nos, é por exemplo o grande ardor de solidariedade para com os povos da África ocidental 
ameaçados pela fome. Uma parte da imprensa progressista indignou-se, com muita razão, ao ver os americanos 
escandalizados neste aspecto pelos truques pré-eleitorais pouco brilhantes do seu presidente, ao mesmo tempo 
que assistem, impávidos, aos massacres perpetuados em seu nome na Indochina ou noutras partes. 
Mas quem levanta este outro símbolo da hipocrisia imperialista, as lágrimas de crocodilo que deslizam nos ecrãs 
dos nossos exploradores a propósito de uma fome que eles são muito mais responsáveis que as condições 
climáticas. 
Quem impede, com efeito, os nossos países de consagrarem os seus recursos materiais e humanos a construir 
uma economia conforme as suas necessidades, a prever, pois, os efeitos da seca? 
Aqueles mesmos que hoje brincam aos benfeitores, esperando, assim, acalmar a cólera popular que ameaça o seu 
domínio. Não se trata de rejeitar a solidariedade internacional, normal e necessária, em particular para ajudar os 
países vítimas de grandes catástrofes. Trata-se simplesmente de apurar as responsabilidades. De dizer também 
que, para suprimir os efeitos, devem atacar-se as causas. Os “auxílios” seja qual for a sua importância, e mesmo 
que uma parte deles consiga atingir os seus destinatários, através da rede fechada dos oportunistas “nacionais” e 
internacionais, não impedirão as fomes periódicas e a subnutrição permanente de continuar a matar populações 
dominadas. 
Depara-se-lhes aí uma atitude tradicional do senhor que cuida com “coração”, com “dedicação”, o seu escravo 
esgotado do trabalho. Em Maio de 1968, uma grande sociedade instalada na Mauritânia achou-se na 
“necessidade” de mandar dispara sobre os operários em greve (Contra as condições de trabalho e de vida 
inumanas e contra uma humilhante segregação racial). No dia seguinte, num “gesto de apaziguamento”, o director 
ofereceu às famílias, de graça, lindas mortalhas para enterrarem os seus mortos. 
 



È por isso que a fome que atinge a África Ocidental levanta novamente o problema da liberdade nacional, anterior 
a qualquer esforço real de desenvolvimento económico. Estamos a assistir, aliás desde o começo desta década, a 
manobras que recordam estranhamente as que precederam as “independências” em cadeia nos anos 60. 
Nesta época, esta palavra mágica subjugara as massas, e muitos patriotas tinham-se deixado apanhar sem  
exploração e a miséria nunca foram tão graves, e a maioria dos regimes implantados há treze anos perderam todo 
o crédito. 

 
 
 

Apareceu então uma nova “teoria”. Em 1960, foi a independência política. Agora, vamos encontrar a 
“independência económica”. Como se uma independência “politica”, na dependência económica, pudesse ter o 
mínimo de sentido.                                        
 
Na verdade, a mascara que o novo colonialismo tinha posto bem, em 1960, já não ilude, e tenta pôr outra. È isso o 
“sopro novo” dado à cooperação. A diferença é que em 1960, perante movimentos anticolonialistas por vezes 
poderosos mas regra geral sem experiencia, sem formação politica. De Gaulle precedeu o acontecimento, 
oferecendo habilmente uma pretensa “independência total” que a relação de forças não o obrigava ainda a “dar”. 
Actualmente são os poderes locais, apoiados pela França, que, aterrados com a subida de cólera popular, são 
obrigados a forçar a mão ao seu protector e a reclamar a “revisão”, a “reformulação”, a “readaptação” dos 
acordos de cooperação. E não foi por acaso que os dois regimes que foram mais longe nesse sentido, os de 
Madagástar e Mauritania, foram os daqueles que enfrentaram os movimentos anticolonialistas e populares e mais 
poderosos. 
 
Para fazer frente ao Maio malgache (em Madagáscar), Paris deixou cair o velho e fiel Tsiranana e deixa que o 
general Ramanantsoa faça uma revisão total da política externa e algumas reformas nos outros domínios. 
 Em Nonakchott (capital da Mauritânia), chega-se a cunhar uma nova moeda. Será uma coisa diferente de um 
subfranco africano? Só se pode julgar em função da atitude do regime para os trusts que dominam o país. Que 
significaria, com efeito, uma “moeda nacional” que não fosse a expressão de uma economia independente? O 
imperador da Etiópia tem a sua moeda, como os coronéis negros, como os vice-reis das Republicas das Bananeiras 
da América, como os fantoches sanguinários da Indonésia e da Indochina… cujos países continuam no entanto 
submetidos à mais desenfreada pilhagem imperialista. 
Uma política julga-se pelos seus resultados, não pelos seus slogans. Que pensar de uma “politica de independen 
cia”, cujos rigores se exercem exclusivamente contra o povo “beneficiário” , e sobretudo contra as suas 
vanguardas operárias, sindicais e intelectuais? Que pensar da determinação anti-imperialista de um governo 
cujas prisões estivessem repletas apenas de patriotas anti-imperialistas e cujos partidários mais zelosos e 
estimados continuassem a ser os colaboradores, os aliados, os agentes do colonizador (antigo e novo)? 
 
Na verdade, estamos a assistir, segundo tudo leva a crer, a uma nova série de independências em cadeia, de 
“segundas independências”, que devem permitir que o imperialismo francês abandone a base para salvar, uma 
vez mais, o essencial. 
Perguntam-nos: Que podem fazer, neste contexto, os democratas, os anti-imperialistas franceses? 
Respondo sem hesitar: A melhor ajuda que podem dar-nos é pouparem-nos a vossa “ajuda”. Quero dizer: a que 
nos impõe o vosso governo. Suprimam o Ministério das Colónias que, não ousando já dizer o seu nome, se 
camuflou sob o nome de cooperação. Retirem as vossas tropas, os vossos conselheiros civis e militares de toda a 



espécie que nos “prestam assistência” mantendo no lugar regimes anti nacionais contra a vontade dos seus povos. 
Suprimam os subsídios que permitem que esses regimes sobrevivam justificando apenas a sua presença pela sua 
fidelidade à potência que os protege. 
Pelo resto, obrigado. Temos dignidade, força de trabalho e riquezas suficientes para não precisarmos de esmola. 
Que fique claro. Não procuro converter, já não sou ingénuo a esse ponto, os capitalistas que nos exploram nem 
convencer os governos imperialistas que são os seus portas vozes, os seus procuradores, a “descolonizar”. Nem 
mesmo pedir aos democratas franceses, se eles estivessem o poder nas suas mãos, que nos trouxessem a 
independência numa bandeja de prata. Os povos neo-colonizados sabem que só podem contar com as suas 
próprias forças para se libertarem na luta. 
 
DO LIVRO: Países Ricos e Países Pobres, publicações Dom Quixote 

 
          
 
                   
 
 
  
 


