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Mogambique: impasse gera pressdes externas
O lmpssc cE gu, csrrert e8 lnlcta,tvea de pez pera Mogambtquo ,em Afonso Dhtrtrhr nunc. rrrntidu.m,.h-
caaado a auacrtst manitcstagdcg ln cr'reclonalg dc desagrado - ombore fao . ponlor 6t ncirir d.s propoit$ d. R..
drscrt,es - tunto do Govcrno dc Meputo. ?als grs,tos,-rs sug rnaJorra nlmo hi!.omo I r.altrd. drs trop.. zimb.b-
proaegontrados por parsrs ocldcotztg-, Em tambim aido acompanhedos ::rn$t I forrnrelo dc um tov.rno Provitd
ifc.prJssoc-s-com vJsis a uma eccier4'ao aai i}-oimzs pointcei c ccoio- l'ffi i.,:..:,"1*,i..,,r.i,i.h.?.tjlii;.Y,ii:micas cm Mqdmbtquo' cillrn.ntc Grrm .ncsred.r a! rnod.tid.d.. dc

splic.Clo d. tris principior. Tam rh passou
. t.icit.r ll|blnrrE.lt. o p.pcl hcgcm6nico
dr F climo.

De qualquer modo, o que tambdm { verda-
de d que h{ uma noglo internacionalmente
3cncnllzrdr de acordo com a qual-.as propos-
trs negocieis de Maputo slo muito estrcltrs
face I magnitude do conflito. Em linhas ge-
rais, a Frelimo nlo quer abrir mlo do mono-
p6llo do poder e limira-sc a aceitar (reinre-
Srar)) a RENAMO na sociedade, num gesto
de clcmlnclr.

_ A URSS, por exemplo, considera pouco
flexiveis (lnf. n.o 4, pdg. 7) as condigOei Uasi-
cas,de ncgociagio dc Maputo. E pafses como
a Afrlcr do Sul, lnghtern, ltllie, Frrngr c
EUA t€m uma visio semelhanre da queilo.
Considera-sc que o horizonte negociat aceite
por Maputo nilo d compatfvel com a rcprc.
s€nlrtlvidrdc da Renamo.

Em relagio aos paises ocidentais d no en-
tanto not6ria uma certa cruteh nas suas pres-
sdes sobre'Mogambique. lsto d uma consc-
qu0ncia de andlises segundo as quais C preciso
nlo forgar a ala nodendr da Frelimo (mais
identificada com uma soluglo politica para a
guerra) de modo a nilo provocar rupturas
com os ndicris.

RENAMO TAMBEM - As causas
da suspenslo do diClogo que a partir de 15 dc
A3osto foi estabelecido enrre as duas panes
slo igualmente rtrlbuidr A Renamo. Em fins
de Outubro, depois de algumas advert€ncias
nesse sentido ( lnf.  o.o 9, pdg. 7) o l ider da
organizagio, Afonso Dhhkrmr, abandonou
Nairobi de regresso ls bases da Renamo em
Moqambique. Na capiral queniana ficaram
no entanto Vicente Ululu e Joio Almirrntc.

As informagdes prevalecentes indicam que
Dhlakama estava ultimamente a revelar uma
rigidcz negocial contrastante com uma cerla
meleebilidrde inicial. FuncionArios mogambi-
canos que se deslocaram a Nairobi, em mea-
dos de Outubro, relataram depois que Dhla-
kama t inha feito <exig0ncias e:rcessivas>.
Tambdm o Bispo da Beira, D. Jrimc Gongrl-
ves (ao qual sio atribuidas simpatias pela Re-
namo), chegou a uma concluslo equivalcnte
I dos funcion{rios.

Nas riltimas semanas o Presidcnte Jorquim
Chlssrno tem-sc desdobrado em comicios pa-
re os quais leva um discurso-padrlo que se
ndguns aspcctos se destina a consumo lnler-
ro (p6r cm evidOncia o apoio popular A Freli-
mo, acicatu o repridio A Renamo), tambdm
visa emorleccr es press6es internacionais pro-
vocadas pela estagnaglo do processo de paz.

A <gaffe> de Joaquim Chissano, quando
em mcrdor de Outubro disse que o scu Go-
vcrno estavs Spto s combater a Renamo <atC
I vit6ria final> (lnf. n.o 9, p{9. 7) foi corrl3l-
dr duas scmanas depois, na Beira, quando ele
disse que na resoluglo do conflito (o lspccto
prlnclprl C o rspccto polftlco, o mllitrr d r-
cuodlrio>. O cenArio de uma vir6ria militar
rcbre a Renamo nlo C aceite Internrclond-
|nctrIC.

O Governo de Maputo tem atd agora con-
trdo com um apoio internacional - politico
e econ6mico - suficicntemente crprcsslvo
nlo s6 para conscguir minorar os efeitos da
3reve crise em gue o pafs estC mergulhado de-
vido ao colrpco da sua economia, como tam-
b€m para lhe dar vrotrtcns na luta contrs a
Renamo, cspccialmente no plano dlptomltl-
GO.

No entanto, r compreensilo e a gcncrosldr-
dc dos parceiros dc Mogambique r os que
lhe asseguram ts ajudas econ6rgicas c os
rpoios diplomdticos - comecamftar mos-
lras de nio scr deslnlcrcssrdes nem ilimitadas
no tcmpo. Antes, visam tambdm carrear in-
flu€ncias que permitam aos doadores retirar
dividendos, designadamente atravds da cria-
€o de interesses econ6micos no pais.

Isto explica que I arrastada rus€nclr de
perspcctivas de paz (sem a qual os projcctos
econ6micos nlo passam do plano das inten-
g6es) estcja 8 provocar ;inais cada vez mais
nftidos de lmprcifncb entre os doadores. Es-
te fen6meno jC tinha sido derecrado em Mr-
So ( lnf.  D.o 2, pdg. l l ) ,  numa altura en qu(:
tembdm foram conhecidas algumas press6cs
rcbrc Maputo, tendo em vista a resolugio po-
lltica do conflito.

Para o pr6ximo ano Mogambique solicitou
urn auxflio internacional de I 2$ milhdcs de
ddlares (900 milhOes para financiar importa'
gdes e 3fl1 milhdcs para o servigo da dfvida).
Numa confer0ncia que recentemente se reali-
zou em Prrls tendo em vista a montagem da
operagio, foram notdrias algumas rttlctnclrs
da partc de fontes tradicionais.

Nas conversas de corredor da confer€ncia
foram fcitos desabafos tais como o de que as
volumosas ajudas a Mogambique esteo afinal
a contrlbulr para prolongar rrtllichlmcnlc a
g,uerra. De resto, nos seus comfcios, Joaquim
Chissano insiste sempre no argumento de que
d a Renamo quc nlo estd interessada numa
solugio de paz.
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Embora scm que sejam conhecidas preci-
s6es, sabe-sc que na Africa do Sul, inclusiva-
mente em meios mllltrrcs, a aparente rigidez
negocial da Renamo provocou reaccdcs dcr-
frvorlvcls. Um aho funciondrio do MNE sul-
-africano, Vrn Hecrdeo, gue se encontrou em
Nairobi com Dhlakama, em Outubro, disse-
-lhe quc elc deveria tcr sido <mais colaboran-
tc>.

Este encontro foi precedido dc um epis6dio
relalivamente humilhrntc para Van Hecrdcn:
Dhlakama f€-lo esperar cerca de seis horas
ate o receber. Desde quc Frederik dc Xlcrk d
Presidente, os milirares sul-africanos tem vis-
to redobrar os obstlculos ao prosseguimento
das suas ligagdes e do seu apoio A Renamo.
Um <desk> que na Contrr-lntell3tncir Mlll-
hr se ocupava de tal matiria foi praticamente
dcsrctivedo.

A ESTRELA DE DHLAKAMA
- Ao longo dos cerca de dois meses que per-
maneceu em Nairobi, Dhlakama avistou-se
com um elevado nfmero de pcnonrlldeder
dc vArios paises. De uma maneira geral, as re-
acades dos interlocutores de Dhlakama tive-
ram um scntido valorizador da sua pcrsonell-
drdc e das suas ceprcidrdes de lideranga. lsto
constituiu uma negrgio do retrato nada abo-
nat6rio que a propaganda de Maputo traga
de Dhlakama.

O presidente Anp Moi, do Quenia, tem di-
to em privado que Dhlakama e um homem
muito mais v{lido c honeslo do que a Frelimo
o descreve. A mesma constatacio foi feita
por embaixadores e outros funcionirios go-
vernamentais (EUA, Porlugel, Inghlern.
Frrnge e ati a URSS) que com ele contacta-
ram. Os proprios dignitArios religiosos mo-
qambicanos que com ele se encontraram che-
8,aram i mesma conclusio.

Este facto levou naruralmente Dhlakama a
atribuir-se a ele pr6prio e A sue causa uma
importAncia rdiciond - aumentando assim a
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