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MENSAGEM DE CONDOLÊNCIAS PELA MORTE DE SIR KETUMILE MASIRE,
ANTIGO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO BOTSWANA

Senhor Presidente e Caro Irmão,

Foi com grande sentido de choque que tomei conhecimento do
desaparecimento físico de Sir Ketumile Masire, Antigo Presidente da República
do Botswana, na sequência da hospitalização na Unidade de Cuidados Intensivos
no Hospital Bakamoso,em Gaborone, Botswana.

Em nome do Povo, do Governo de Moçambique e no meu próprio, transmito,
através de Vossa Excelência, ao Povo do Botswana e à família enlutada as
nossas mais sentidas condolências.

A morte do Presidente Masire é uma perda irreparável, não só para a sua
família e Povo Tswana, mas também para o próprio Povo Moçambicano e para
toda a família da SADC, bem como os Africanos e os povos amantes da paz do
mundo.

O Presente Masire foi um verdadeiro amigo de Moçambique e o seu papel no
aprofundamento das nossas relações de amizade, solidariedade e cooperação
não podia passar despercebido. Foi um seguidor fiel dos fundadores dos nossos
países, os Saudosos Presidente SeretseKhama e o Presidente Samora Machel
que teceram estes fortes laços entre o Botswana e Moçambique.

Sua Excelência
Tenete General Dr. SeretseKhama Ian Khama
Presidente da Repúblicado Botswana
GABORONE



O Presidente Masire foi fundamental na prestação do tão necessário apoio
solidário, em momentos tortuosos da trajectória de construção da nação em
Moçambique, sobretudo quando o nosso país esteve profundamente afectado
por um conflito armado e desestabilização política dirigidos pelos regimes
minoritários da antiga Rodésia do Sul e da África do Sul do apartheid.

Quando os protagonistas do processo de paz em Moçambique vacilavam, foi o
Presidente Masire que estendeu a mão para ajudar. Mais uma vez quando a
nossa paz foi testada nos últimos dois anos, na sequência da discórdia suscitada
pelos resultados das eleições de 2014, em Moçambique e, mediante convite
para facilitar o diálogo entre o Governo e a Renamo, o Presidente Masire
mostrou-se prontamente disponível a prestar a sua ajuda.

O legado e o empenho do Presidente Masire para com o processo de integração
política e socioeconómica da Comunidade para o Desenvolvimento da África
Austral (SADC), onde desempenhou um papel transcendental em várias
qualidades, seja como Chefe de Estado e de Governo de um país membro, quer
como Presidente, ou ainda como Facilitador, pode encher volumes de páginas.

A vida e obra do Presidente Masire permanecerão indeléveis nos anais da
história do Botswana, de Moçambique, da África Austral e de todo o Continente
Africano.

Ao inclinarmo-nos numa vénia de reconhecimento a este Grande Estadista, os
nossos pensamentos estão com a família Masire e com o Povo do Botswana.

Presidente Sir Ketumile Masire, Descanse em Paz Eterna!

Filipe Jacinto Nyusi

Presidenteda Repúblicade Moçambique


