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Compreendemos que a.Renamo
levanta sdrias quest6es

- Oual o comsntAllo que faz
sobre o processo negocfal em
Floma, enlanlo que flder de um
p a r t l d o ?  . , . . . , 1
:' -  A ref lexlo que a FUMO tem

sobre Roma 6 muilo simples. O pro-
ce$so, quanlo a nds, esl6 demasia-
do fongo. Jd devia ter terminado.
Mas compreendemos lamb6m quo a
Renamo levanla s6rias quest6es.

Eu considero que muilas delas
s6o perlinenlss. Vou dar um exem-
plo:  Aquela exig6ncia da le i  dos
partidos, da Frelimo, que para se
legalizar um parlido era preciso com
assinaluras por cada provlncia, dos-
tinava-se ap€nas a dil icultar o apr-.
recimenlo de novas lormaq6es polf-
t icas, o seu registo e consequonle
legalizaqSo.

- Porque n5o se perceb€ por que 6
qus um partido precisa de cem assi-
naturas em cada provfncia. Dizem

_ eles que 6 para evitaro regionalismo
e julgo que isso n6o corresponde A
verdade. Eu penso que basta que o
programa dos partidos seja nacional
e nlo regional.

A Renhmo n6o acei tou essa
condigSo e eu af acho muho bem. Af,
concerleza que me solidarizo com a
Renamo. Porque essaexig6ncia era
descabida.' 

Outra coisa descabida decidkja
pela Frefimo 6 a de que os signat6ri-
og da p€tqeo para rogrsto e legafi-
rag6o do partfdo l6m que funlar o
cer t i f i cado de  reg is to  c r im ina l ,
alestado de resid6ncia e mais n6o
sei  qu6.

Veja s6, caro irrnalista, se um
lfder 6 capaz de chegar a lrlogambi-
quo e numa semans mobitirar as

possoas e fazer um congresso e
reunir os requisitos lodos, entSo que
avanc€- lsso de lanta burocracla
deslina-se a sufocar os l lderes que
eslSo no eslrargeiro.

A Renamo nio aceitou islo, e 6
correclo. Que os novos parlidos
apar€qam o com pujanga.

Sio esles pornronores que t6m
dilicuhado o curso das conversaqOes
em Floma.

As discuss6es de Roma com o
Governo do Maputo nho tern decor-
rido rro rngsmo clirna om qrle decor-
reram as que foram prolagonizadas
pelo MPLA e a UNIIA. E que em
relag5o a osses n6s sablamos qual
era a agenda das conversaqAes de-
les.

Quanlo a Roma, n6o se sabe de
nada, ou enlSo s6 quando hA uma
fuga de informagSo; logo, tudo 6 A
base de especulag6es.

De vez em quando 6 que aparece
uma declaragio,a dizer que n6o
queromos mil, mas dez mil: csm por
provfncia e etc. Mas praticamsnle
ningu6m sabe o que se discute lA.

Penso que deve haver por lA
tamb6m exig6ncias inopor lunas.
Talvez at6 de parle a parte. Digo isso
porqu€ nada juslifica mais um arp
de conversagdes. Porque eu acho
que quando ctrmegou a guerra loda
a genle sabia o que queria.

A Frelimo tem mais a perder com
o prolorryamenlo da guerra do que a
Renamo. O Ex6rcfto lem de eslar
sempre alerta s de prevengf,o,
mesmo quando a Renamo n6o ala-
ca. Na guerri lha, h6 uma vanlagem:
6 que quem alaca s6 o laz quando
quer.

Eolo dosgasla perrnanenle do

Cioverno leva a quo o Governo de
ttloqambique se mostre mais insis-
lenle €m que as convorsag6es che-
guem a bom lermo e rapidamenle.

Daln6s vermos as pr€ocupaq6es
dos Eslados Unkios agora, Uni6o
Sovi6tica, Governo portugu6s; anda
tudo a mexsr-so.

A situagSo econ6mica em Mo-
qambique 6 desastrosa s r€comen-
da que as convsrsaq6es cheguem a
bom lermo rapidamenle, a vor sg se
consegus compor ou roclmpor o
pals.

[ {6,  a inda, a legis laroulras raz6es
eslral6gicas por detr6s de ludo isso:
nio 6 que a Frelimo e a Renamo
arraslem as conversag6es intencio-
nalmenle. N6o 6 isso, mas podem
lazer pouco eslorgo para que as
conversag6es sejam rApridas. E por-
qu6? Porque a Frelimo pode p€nsar
da seguinle maneira: dentro de pouco
lempo Mandela terA o poder, e
quando Mandela estiver no poder 6
mais l6cilsufocar a Renamo, porque
esta deixa de ter o apoio da Af rica do
Sul.

Mas a Renamo tamMm 6 capaz
de estar a cogitar que se a guerra
conlinua e as conversag6es nAo
alirgem sucessos, entSo h6 maior
desgaste pare a Frelimo. Nlo s6, a
Ronamo poderA p€nsar quc a de-
mora nesle processod6tempo a que
ela ce vA impondo internaeional-
menle. Mata-se a lmagem de que a
Renamo matou criangas, velhos. Dal
lamMm o p6riplo qus o Afonso estA
a lazer. Ouer dizer, h6 estes dssen-
voJvimenlos por detrAs, que n6o s6o
de maneira alguma para desprezar.
Sio imporlanlo$.


