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* Governo sul-africano rejeita alegações de Mandela
O Governo sul-aÍricano

rejeitou, como manobras

"políticas,, declarações do
presidente do ANC, Nelson
Mandela, de que o seu mG
vimento irá reabrir o inqué-
rito ao desastre de aviação
que vitimou o presidente
moçambicano Samora Ma-
chel, em 1986.

O ministro dos Transpor-
tes sul-aÍricano, Piet Wel-
gemoed, prontif icou-se,
neste domínio, a proporcio
nar ao ANC uma €presen-
tação compreensiva, da

investigação internacional
independente que na altu-
ra isentou Pretória de ale-
gadas resPonsabilidades
no acidente.

As suspeitas derivavam
da tensão prevalecente nas
relações entre o executivo
sul-aÍricano e os Países
recém-independentes, do'
minados por sistemas mo-
nopartidarios marxistas,
q ue proporcionavam apoios
directos e indirectos aos
movi mentos polÍticos ilega-
lizados por Pretória.

O avião que transportava
o malogrado presidente
moçambicano, sua delega-
ção e diversos acompa-
nhantes, incluindo jornalis-
tas e diplomatias, no regreg
so de uma reunião da Linha
da Frente, em Lusaka, aca-
bou por se despenhar em
território sul-af ricano, próxi-
mo de Mbuzini, por erros de
navegaçáo alimentados por
reÍerências externas erra-
das.

Para lá das autópsias à
tripulação soviética do
avião terem manifestado
elevado teor de álcool e de
que uma procura barata de
pontos políticos'.

"A investigação conduzi-
da mostrou claramente que
peritos de Aeronáutica te-
rem reconhecido erros ale-
mentares de pilotagem na
base do acidente, a leitura
da "caixa ÍÌêgÍân indicou a
interÍerência de um repeti-
dor, aparentemente coloca-
do em território sul-aÍrica-
no, que terá induzido em
erro o navegador do apare
lho.

Mandela afirmou agora
duvidar das conclusões do
inquérito, apesar de não
acusar qualquer entidade.
As suas declarações foram
classiÍicadas por Welge-
moed como onada mais
nenhum outro corpo de in-
vestigação poderia chegar
a outra conclusão senão a
de que a tripulação soviéti-
ca Íoi a responsável pelo
acidente,, sustentou o mi-
nistro sul-aÍricano, subli-
nhando que a equipa de
investigadores incluiu, na
altura, representantes da

URSS, Moçambique, Africa
do Sule da Organização In'
ternacional de Aviação
Civil.

Welgemoed frisou que as
conclusões do inquérito,
publicamente submetido ao
Tribunal Supremo de Rand,
revelaram cansaço da tripu-
lação e que o aparelho voa-
va com pouco combustível
e sêm possibilidade de mu-
dar a rota, quando se des-
penhou.

Sublinhou por outro lado,
que o relatório foiaberto ao
escrutínio mundial e que o
seu departamento se €en-
te insultado por a objectivi-
dade e neutralidade das
investigações estarem a ser
questionadas,.

Prcsidente do AÌ{C esteve
no local do acidente

O presidente do Congresso Nacional Africano
(ANC), Nelson Mandela, pediu um novo inquérito ao
acidente de aviação que vitimou, em Outubro de
1986, o primeiro presidente de Moçambiqge indepen'
dente, Samora Moisés Machel, anunciou a televisão
oficial sul-africana.

Segundo a mesma emissora, Mandela fez esta
declaração quando participava numa cerimónia alu'
siva à morte de Samora Machel, no local onde o avião
se despenhou, próximo de Komatipoort, localidade
situada na fronteira entre a Africa do Sul e Mo-
çambique.

Samora Machele dois colaboradores morreram
quando o avião em que viajavam, de Íabrico soviéti'
co, se despenhou perto de Komatipoort, a 19 de Ou-
tubro de 1986. As autoridades sul'aÍricanas Íoram
então acusadas de terem provocado o acidente.

Uma comissão de inquérito composta pela AÍri'
ca do Sul, Moçambique e pela ex-União das Repú'
blicas Socialistas Soviéticas concluiu que o acidente
se deveu a um erro de Pilotagem.

O acidente ocorreu após o fracasso do Acordo
de Paz de Nkomati, assinado em 1984 entre a AÍri'
ca do Sul e Moçambique.

O então presidente moçambicano era um dos
principais aliados do líder do Gongresso Nacional Afri'
cano, Nelson Mandela.


