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tam coni'ra o Governo de Moçambique e sabe que eles desejam
manter conversações que a ocorrerem, trariam a paozao país.
O encontro entre Joaquim Chissano e Arap Moi resultou na assumpção oficial do papel de medianeiro, por parte do Presidente
queniano, e num acordo que visa
a, constituição de um grupo de

O Chefo do tstado queniamo,
Ilaniel Arap Md, assumiu oficialmonte o papel de medianeiro entre
o Governo moçnm[ieano e & chamads BDNAMO no encontro que
tevo com o Presidente Joaquim
Ghissano no dia 21, em Maputo.
Daniel Arap Moi vinha estabe
lecendo, em Nairobi, com a liderança dos bandidos armados contactos informais em que, segundo
disse à imprens& no üa 22 o Presidente' Joaquim Chissano, procura.va convencê-la a ser racional
nas suas atitudes. O Quénia manünha esses contactos sem que tiverise sido encarregue pelas autoridades moçambicanas, e m b o r a
ocorressem a, partir dos. princípios do Estado moçambicano.
O Presidente queniano disse, no
lnício das convers&ções com Joaquim Chissano no dia 21, que tem
infor-mações sobre aqueles que lu-
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O Chefe do Estado moçambicano recebendo o Presidente queniano no Aeroporto Internacional de Maputo. (Foto: Kok Nam)

dltlgtrçõor p.crldonchl3 do Oúénir e ds Moçrmbique, llderadrs por D.niôl Arrp Mol t Jo.qulm Chl$|m
pÌimêiro plsno), durgnters convcr3sçóes.(Foio: l(ok N!m)
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Arap Moi e Robert Mugabe vão
estudar as formas de envolvimento, no grupo de mediação, de outros paÍses, incluÍndo os da Linha
da Frente, una vez que têm intereffis em Moçambique, segundo
disse o Presidente Joaquim Chissano.
O facto de os bandidos armados
terem operado a partir da então
Rodésia do Sul, no início das suas
actuações violentas, e, consequentemente, as suas raízes serem conhecidas pelo líder zimbabweano,
justifica 4 integração de Robert

O Presidenteda Repúblicaanunciaa aceitação de Arap Moi em assumir oÍicialmeate o papel de medianeiro.(Foto: Kok

Nam)

Chefes de Estado africanos que
se vai envolver no processo de
busca da paz em Moçambique.
O Presidente Executivo õ Zimbabwe, Robert Mugabe, serâ o primeiro a juntar-se a Arap Moi. Um
encontro entre os dois estadistas
foi já combinado, desco-nhe-cendo-se apenas a ddta e o local onde
vai deconer.

Mugabe no grupo de mediaqeiros.
Considera-se ainda que Moçambique e Zimbabwe tÊm uma fronteirr comum e mantêm contqctos
regulares, tendo o último acontecido em princípios deste mês na
cidade da Beira.
O Presidente queniano trogxe
uma delegação de 58 membros,
dos quais se destaeava,m o Ministro dos Negócios Estrangeiros e
da Cooperação Internacional, R.
Ouko, o Ministro da Energia, Nicholas Biwott, e o Ministro do Turismo Noah Ngala.

