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a reErmRr csHga a adexaanrBa zatztw
Joaquim Chissano, presidenle de Moqambique, indi- babw6, Ouete Mazir, do Botswana, Kenneth Kaunda, da paz toi sugerida pelo mi;ristro sul-africano dos Negdcios

:Xu..q|]9^o seu Governo este disposto a reunir-se com a Zambia, e Julius Nyerere, ex-presidente tanzaniano e ac- Estrangeir-os, Pik 8otha. O presidente mocambica;o dis-
dENAMU' oesde que este movimento r€nuncie a viol6n- tual lider do partido no poder. Da Europa, participou nos se, na altura, que ainda n6o sabia qual a posiQeo dos Es-
cia. Chissano falava quinta'feira em Harare, no zimbab- trabalhos o primeiro.ministro sueco junta;ente com ou- iados Unidos; da Uniao Sovi6tica sobre'o as;unlo, mas
w6, no encorramento da contolencia da Int€rnacional So- tros representanlos de Partidos Sociaiistas. O encontro foi afirmou que o seu Governo estd disposto a encontiar-se
clalista, na qual apelaria ainda A comunidade internacio- realizado para "reforgar as relag6es de solidariedade en- com os rebeldes desde que eles renunciem a violCncia.nal a aiudar de emergancia Moqambique. tre os partidos sociaiislas da Europa e da Africa,. . Enquanlo chissano tazra eslas surpreendentes decla-

As afirmaC6es do presidente moeambicano. Joaouim O comunicado tinal condena o *sistema do aparttieid" ra96es em Harare, o seu Governo fazia em Maputo um
chissano, sobie eveniuais negociai6es a" pd. ^"-i"" € apela. "a^assistencia aos movimentos democraticos da apelo para a ajuda de emergcncia. Em coniugagao com
pais, prenderam as atenc6es di confer6n"li,i* ori"r,t" Africa do Sul e da Namibia e aos Estados da Linha da as Naq6es Unidas, Mo9ambique tez um apelo para uma
dois dias docorreu na capital zimoabwiani 

-- - -- - '- t'uturii""uno 
"ri,rou 

qua roi abordado pero coverno sur- ff:l"J::3"$"","1".T ::::i"tiiH::"i"#liT;lr ii-
- - - .9-" l " .o I , . t |9uniurepres6ntantes.devintecapi ta iseu.a l r icanoacercadeuma' in terveng6oconjuntadosEstadosth6esdemmb| iaropelas e amcanas. Entre os ch€fes de Eslado presentes Unidos e da Uniao Sovidtica para uma soluqao do conlli- tar ext€rna, "devido ao fact6 da guerri da Ren;mo ter des-na conteroncia enconlravam-se Robert Mugabe, do Zim- to em MoCambique. Chissano indicou que tat iniciativa de locado todos os agricultores O6 pais". , (cont. psg. io)

(cont.  da 1. '  pag.)
De sal ientat  que, al-

guns dias antes desta
tomada de posiqAo de
Joaquim Chissano, em
comunicado divulgado
segunda-feira i noite em
Lisboa. a Resist6ncia
Nacional Mogambicana
dizia que "aPaz em Mo-
gambique dePende 0ni-
ca e exclusivamente do
entendimento e com-
preens5o mutua entre a
Renamo e a Frel imo".

O comunicado da Re-
namo relere Que .a Afri-
ca do Sul nAo 6 o Pafs
mais indicado Para me-
diar negociag6es em
Moqambique".

"O apoio militar e lo-
gfstico que Pretoria tem
vindo a prestar ao gover-
no de MaPuto e as acu-
sag6es sistemdticas da
Africa do Sul e Mogam-
bique de que a Renamo
6 a 0nica resPonsdvel
pela guerra no Pafs'sdo
algumas das raz6es in-
vocadas pela Renamo
no referido comunicado
cp?rd n6o aceitar a me-
diaqSo sul-africana".

Sobre este tema cha-
mamos a atengSo dos
nossos leitores Para o
Editorial que Publicamos
na 0ltima pdgina desta
ediqSo.


