Editorial de Agosto

PAZ

Acompanhamos diferentes actividades para que a
se estabeleça no nosso País!
Reuniões, cartas abertas, marchas, encontros e outros lobbing....
Tempo atrás elaborei esta carta que segue. Nem sei se foi recebida e publicada.
Ao menos, através do nosso WEB Site... pode ser que haja vontade de pesquisa por parte
dos "Grandes...." Assim vou publicá-la para conhecimento de todos! O Google, às vezes,
faz milagres de comunicação.

Estimados Senhores Presidentes
Sr. Armando Emílio Guebuza....
Sr. Afonso Marceta Manacasso Dlakama.....
Maputo
Ainda não parece verdade, mas ha pouco tempo morreu o Sr. Nelson Mandela!
Inúmeras são as mensagens que Ele nos deixou, mas a mais importante, se considerarmos
o momento histórico que o nosso País atravessa, é o conceito e a aplicação da
TOLERÂNCIA!
O Povo Moçambicano está sofrendo muito pela falta de PAZ. Ha mortes todos os dias
e tanta gente que chora!
Adiam continuamente uma solução definitiva de Paz e, no entanto, a pobreza aumenta no
seio do Povo.
Cada um de vocês tem uma montanha de razões para fazer valer a própria posição...
Mas, precisa pôr termo a esta busca de saber quem tem razão! A gente está farta de
razões políticas e quer a PAZ, a convivência pacífica entre todos os Moçambicanos.
Chega de conselheiros que fazem adiar este processo!
Precisa assumir o conceito de “TOLERÂNCIA”...sem limites.
Precisa rapidamente encontrar-se, aceitar os limites de ambas as partes, abraçar-se, como
aconteceu em Roma e encontrar soluções reais e concretas, sempre em vista dum futuro
melhor do Moçambique.
Se o Nelson Mandela estivesse vivo, como Mediador entre vocês, iria pedir somente
isso.... TOLERÂNCIA... e de imediato planificar os passos a dar para fortalecer a
PAZ.... engolindo todos os outros interesses partidários.
Lembrem que a vida de cada um de vocês é curta e um dia volta para a terra, ficando
na história somente quanto de bom fizemos!
Por favor, procurem deixar na história de Moçambique um facto que possa ficar na mente
de cada um de nós e dos nossos filhos!
Um acto que, tolerando as divergências, põe termos às lutas e contradições, e garante
uma nova situação de PAZ, para o bem do Povo moçambicano!

Que Deus vos abençoe nessa tomada de decisão!!!!!!

