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A Semana de Defesa Popular que se inicia hoje
e urn periodo de organizacao de compreensao do pro
blema de defesa popular generalizada que 0 MPLA
atraves dos seus organismos tern estado a proclamar
desde algum tempo. Essa defesa com a resistencia do
nosso povo a agressao extern a, a agressao imperia
Iista, nao e senao uma consequencia dessa mesma agres
sao. 0 nosso Povo, 0 Povo angolano, e urn povo
disperso por urn vasto terr itorio que se costuma defi
nir de Cabinda ao Cunene, e urn Povo que preza,
que ama a sua independencia.

A pouco mais de dois meses do periodo formal
para a independencia do colonialismo portugues nos
nao podemos pensar senao numa independencia total,
numa independencia completa que nos liberte, nao so
do colonialismo portugues mas tambem, de todas as
outras formas de opressao. E assim nos somos contra
o imperialismo. E, hoje nos vemos em diversas areas
do mundo que depois se VaGconcentrar em dois po
los - 0 Zaire e a Africa do Sul - uma pretensao de
organizar forc;as, forc;as estranhas, forc;as mercenartas
para manterem em Angola a dominacao estrangeira.
( ... ) Como acontece nos dois exemplos que agora
podemos apresentar publicamente, de Zairenses que se
apresentaram, apesar da sua camufulagem toda, em
Luanda e em Cabinda, zairenses que vieram contribuir

Cumaradas:
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nosso movimento, mas 'em todo 0 pais, nos contamos
com 0 firme apoio do povo angolano, na ideia de
formar de facto aqui em Angola uma nacao {mica
~ independente. Nos somos pela unidade e pela inde
pendencia. E e prosseguindo esta ideia, prosseguindo
este proposito de fazer de Angola uma nacfio unica e
ir.dependente, fazer deste pais uma Angola progres
sista, uma Angola democratica em que todos nos seja
mos, pertencoentes desta ou daquela classe, partici
pantes do processo de descolonizacao, participantes do
processo de renascimento do nosso pais, que nos con
tinuamos a agir. Nos nao somos de maneira nenhuma
uma organizaeao que por estar na vanguard a do povo
angolano pretends, introduzir aqui no nosso terrttorio,
no nosso povo qualquer ideia de filiacfio em tenden
cias que apenas podem interessar a determinadas
correntes no mundo internacional .. Nos somos neu
trais na alianca dos conflitos internacionais e, se nos
desejamos estabelecer relacfies com todos os paises do
mundo nos nao viremos aqui defender este ou aquele
pais. Nos, nao nascemos, como organizacao, para de
fender esta ou aquela tendencia politica ou ideclogica
daqueles que desejam ter maior influencia no mundo.
Nos nao nascemos para defender este ou aquele ele
mento que esta a desenvolver a sua actividade para
demonstrar que 0 mundo ocidental e melhor que 0

mundo socialista. A nossa defesa nao se faz no sentido
d(~saber se 0 sovietico e melhor que 0 chines. Quer
dizer que nos recusamo-rios em entrar nesse tipo doe
discussfio para que a nossa politica possa ser, real
mente, uma politica que nos sempre temos defenido
como a politica de independencia, E, defendendo 0

pcder popular em Angola, defendendo a organizacao
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democratica em Angola, verdadeiramente democratica,
defendendo as classes mais exploradas em Angola nos
nao defendemos, de qualquer maneira, uma corrente de
opiniao que seja contra este, ou contra aquele pais.
Nao nos enfileiraremos contra a China ou contra a
Unifio Sovietica e nao faremos cruzadas contra outros
paises. Nos queremos simplesmente que 0 nosso povo
tenha expressao como nacao, como unidade, para
defender os seus interesses mais sentidos, as suas
aspiracoes, as necessidades que tem demonstrado ne
cessario defender durante tantos seculos.

Eu penso que, camaradas, estas consideracfies bre
ves que acabo de fazer sobre a nossa vida nacional deve
Ievar-nos a reflectir, nao somente sobre 0 [ogo de f'orcas
que hoje se apresenta sobre 0 terrttorio angolano mas
tarnbem para a nossa responsabilidade, a nossa res
ponsabilidade como angolanos, como homens exist en
tes em Africa e no Mundo. Nos temos uma respon
sabilidade e essa e de produzir, no dia 11 de Novem
bro de 75, uma na!;ao valida, Para que nos possamos
produzir essa nacao valida, no dia 11 de Novembro,
neccessitamos de fazer esforco e esse esforco tem de
ser necessariamente, contra os inimigos do nosso povo,
tem de ser contra 0 impertalismo, contra 0 imperia
Iismo que nos ataca, contra 0 imperialismo que, a
cada momento, pretende destruir a nossa unidade como
organizaeao, a nossa unidade como pais, a nossa uni
dade como nacao. 0 perigo de cecessao esta ai, nos
o vemos. Tanto da fronteira norte como da fronteira
sui os inimigos do nosso povo, os inimigos da
nossa unidade estao avancando enos temos a res
ponsabilidade de defender 0 nosso terr itorio, defender
a nossa nacao, defender 0 nosso pais. Facamos portanto,
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camaradas, aquilo que e 0 nosso devsr. Vamos, por \
todos os meios possiveis, utilizando todas as nossas
er.ergias fisicas e morais, utilizando toda a nossa capa-
cidade politica e ideologica, resistir, resistir contra {
a accao do inimigo.

Eu creio que nos ainda possuimos, em nos, aquela
pcssibilidade de rechassar tanto de urn lade como do
outre, tanto do norte como do sul a agressao inimiga.

Nos somos, neste momento, objecto da observacao
de urn determinado mundo e, nos temos de fazer
acreditar a esse mundo que 0 povo angolano que fez
o 4 de Fevereiro depois de tantas outras datas his- I
toricas que escuso de mencionar, que fez outros actos
depois do 31 de Janeiro, datas que nos levaram as si- [
tuacces politicas que foram apreciadas em todo 0 mun- (
do, este mesmo povo, vai ainda rnais uma vez demons-
trar, atraves da defesa popular generalizada que 0 seu I
objective nao foi esquecido e que 0 povo organizado,
o povo ligado 'entre si por laces organicos bern deter
minados, este povo podera resistir podera continuar
o seu combate pela independencia, pela democracia,
pela instauracao em Angola de urn poder popular ver
dadeiro, Nos todos acreditamos que a nossa vitoria
e eerta.



( 10-9-75 )

Discurso na aberlura
do I Enconlro Renional
da JMPIA



E com imensa alegria que nos, 0 «Bureau> Poli
tico do MPLA soubemos da realizacfio deste I Encontro
Regional. Esta e uma das iniciativas que nos espera
vamos, desde ha alguns meses, iniciativa que vai .de
sencadear certamente novas iniciativas no sentido de
Iigar, organicamente, toda a juventude do nosso pais,
toda a juventude combatente.

Quero dizer que essa iniciativa, esse trabalho de
5 dias que os camaradas vao fazer aqui, marcani,
certamente, 0 infcio da preparacao do Encontro Nacio
nal da Juventude. E com essa esperanca que nos
olhamos este Encontro e e com essa esperanca que
nos vemos nesta sala faces cheias de esperanca, cheias
de firmeza, dos representantes da juventude de Luanda.

E evidente, que nesta situacao que estamos a viver,
na situacao a que 0 nosso inimigo nos forcou, nos
temos de ter plena consciencia do que devemos fazer:
quero dizer que devemos saber exactamente como
proceder e quais sao os objectivos e fins a atingir.

E natural que para os jovens haja necessidades
comuns ou necessidades gerais, que sao universais,
que dizem respeito a toda e qualquer situacao. 0 jovem
e urn ser humane que tern diante de si ainda uma
longa vida, tern necessidade de se realizar em deter
minados dominies e, por isso, tern de defender os

cCamaradas [ovens do Movimento Popular de Li
bertacao de Angola:
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seus direitos para a realizacao das suas aspiracdes e
para a realizacjio plena dos seus direitos. 0 jovem tem
de ter direito a saude, tem de ter direito ao estudo, ao
trabalho, ao recreio, desporto, a participar de mani
festacOes a'rtfsticas; tem direito ao casamento, cons
tihlir familia. Todos esses direitos, que sao universais,
sio tambem as aspiracoes da juventude de Luanda.

No entanto a par dessas neeessidades gerais, ha
vera que mencionar as outras necessidades que deri
vam da situacao especial que 0 nosso pais esta a
atravessar.

Neste momento, todos nos sabemos, 0 pais esta a
ser ameacado de balcanizacao, A FNLA representando
a forca invasora vinda do Zaire, e incluindo zairenses
e mercenaries doutras nacionalidades, fixou-se numa
pequena parte do nosso territorio, a Noroeste, e dai
pretende alar gar 0 seu dominic em Angola.

Nos niio podemos aceitar como angolanos, como pa
triotas, 0 roubo de uma parte do nosso territorio
nem a divisao do nosso povo.

A UNITA e as forcas reaccionarias da Africa do
SuI pretend em chamar a uma grande parte do nosso
pais czona de sua influencias, e utilizando tambem as
armas, impedir a unidade dessa parte do nosso pais
ao resto de Angola.

Nao sei em que tratados de Direito e que se in
ventou esta fomula nova, para que, sob 0 pretexto da
exlstencia de czonas de influencias dividir 0 pais e
dividir 0 povo, a base da lingua comum, a base duma
origem tribal comum, a base enfim da existencia so
bre uma regtao.
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o MPLA nlio pode aceitar esta tese das «zonas
de influenciass e a tinica tese que nos aceitaremos e
a tese da unidade nacional

Angola e lim so pais, os angolanos slio lim so povo
e nao podemos consentir, seja por meio de forcas
invasoras ou seus agentes no interior do pais, que a
nossa nacao Angolana seja dividida em-varias nac;Oes,
e que 0 nosso pais seja fraccionado em varias regides
com Iimites intransponiveis.

Aqui esta uma situacao, portanto, que nos tern
obrigado a fazer de novo a luta armada, uma outra
luta de Iibertacao.

Os camaradas que vivem aqui, em Luanda, tiveram
com certeza ontem momentos de alegria quando sou
beram que Caxito tinha side libertada. Caxito e apenas
urn episodic nesta gr-ande luta que estamos a travar
e outras situacfies semelhantes vao ainda acontecer
dentro dos proximos meses,

Nos teremos a todo 0 custo de refazer a' unidade
do nosso terrrtorio, sejam quais forem as dificuldades
que se nos puserem pela frente. Nos pensamos que
a juventude nao pode esquecer este facto que e
essencial para 0 futuro da nossa Angola.

Oertamente, que neste Encontro, essa preocupa
~ao vira ao de cima e ver-se-ao entao as diversas
formas de resistencia ao inimigo, que a juventude
pcdera oferecer. 0 nosso Movimento preconiza a Re
sistencia Popular Generalizada. Essa Besistencia Ge
neralizada e, naturalmente, multiforme: nlio e sO a
resistencia por meio das armas para a defesa do ter
ritorio ; e tambem uma resistencia para superarmos as
dificuldades econornicas no pais; e tambem a resis-



'ieDcia para nos podermos manter 0 nivel de ensino,
para, que 0 estudo daqueles que necessitam de estudar,
nae pare; e sim uma resistencia no sentido da defesa
da nossa cultura. Se nos querem tornar zairenses,
nos vamos resistir para continuarmos a ser angolanos ;
se nos quiserem fazer sul-africanos, nos vamos resistir
para continuarmos a ser angolanos, ou mesmo se nos
quiserem fazer americanos, nos vamos resistir para
continuar a ser angolanos.

Portanto esta Resistencia Popular e multiforme e
ela deve ser compreendida em toda a sua extensao.
Nao podemos so localizar a resistencia na organizacao
de comites de defesa, nem na organizacao simples de
comites de vigilancia.

Nao sao somente as forcas armadas, aqueles que
sao chamados para resistir ao inirnigo, sao todos os
sectores da vida do nosso pais. Portanto, esta con
sequencia logica da situacao que estamos a viver
E' que obrigara a tomar uma posicao, e urn factor que,
eertamente, vai provocar neste Encontro uma situa
(;3.0 em que os camaradas jovens tratarao certamente
da Unidade. Da unidade dentro do Movimento, da
unidade do povo, da unidade organica aqui em Luanda,
da unidade organica com outras regifies que porventu
ra nao estejam aqui representadas, para nos podermos
funeicnar como organizacao, disciplinadamente, para
atingir 0 fim que nos desejamos que e a Independencia
Nacional, a unidade nacional, a democracia e 0 pro
gresso economico para 0 nosso povo.

Nao deixarao certamente de invocar aqui 0 pro
blema da disciplina; a disciplina que e necessidade
para 0 militante poder contribuir duma maneira eficaz
para a luta de libertacao nacional.



Muitas tentativas foram feitas, anteriormente, para
diluir a linha politica do nosso Movimento, porque
alguns daqueles que sao menos conscientes ou que
sao mais reaccionarios, pretender am moderar a linha
do nosso Movimento. Pensavam-nos progressistas de
mais, e era portanto necessario que a Revolucao con
duzida pelo MPLA nao fosse tao longe com seus
objectives, fosse sim, uma Revolucao onde a propria
reaccao pudesse tambem encontrar lugar. E todos
os fenomenos que vivemos antes do 25 de Abril, fe
nomenos de fraccionismo dentro da organizaeao, todas
as tentativas para incluir na direccao do nosso Mo
viroento elementos moderadores, elementos que irialll
defender uma linha politica mcderada, toda a capa
cidade de intriga do imperialismo e todas as manobras
de corrupcao foram feitas para que a nessa linha

Essa disciplina deve manifestar-se em todos es
momentos da vida do militante e sera born que os
camaradas insistam nesse aspecto para que nos pos
samos contar com urn futuro em que a nossa Angola
tera cidadll.os que possam duma maneira consciente
servir dentro dos limites das leis, servir os interesses
de nosso pais.

Ha por vezes outro tipo de ameaeas que pendem
sobre 0 nosso Movimento, mas sao ameacas de outro
tipo; sao ameacas que pretend em dissolver a nossa
organizacao. Nos sabemos at raves da Historia que 0

MPLA foi objecto e tem side ate agora, de uma
grande ofensiva do imperialismo, ofensiva que hoje
se apresenta por urn lade com 0 aspecto de agressao
armada, mas tambem se apresenta muitas vezes com"
agressao ideologica, e como agressao politica,
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politica se desviasse daquilo que tinha sido tracado
no inicio.

Nos ate agora temos resistido, temos side fieis
a nossa linha de defesa intransigente dos interesses do
nGSSOpovo, especialmente das classes operaria e cam
ponesa.

Este aspecto, eu menciono-o aqui, porque a ju
ventude sera tambem e tern sido alvo de ataques
desse genero, Hfio-de aparecer aqueles que quererao
dividir a juventude, que quererao introduzir elementos
moderadores; hac-de aparecer aqueles que gritando
palavras de ordem extremistas, ou citando manuais
de classicos revolucionarios, vfio tentar simplesmente
criar ilhas, criar fraccfies dentro da organizacao da
juventude.

Era necessario alerta-Ios desse perigo, que 0 frac
cionismo e 0 principio do fim. Uma organizacao que
se fracciona, imediatamente funciona mal e pode ate
servir os objectives imperialistas, como por vezes
acontece,

Temos exemplos daqueles que, pensando estar
a fazer urna tentativa de eorreccao da linha politica
do nosso Movimento, de facto servem os interesse
do imperialismo. Portanto, na conjuntura actual, nos
o «Bureaus Politico do Movimento poe a sua esperan
ca na realizacao efectiva dos objectives deste Encontro
"e repito, que este encontro seja 0 inicio da preparagao
de novo e grande Encontro ao nivel nacional. Que
ele seja, portanto, urn Encontro em que 0 debate seja
serio, profundo, em que as analises nao toquem so
mente a superficie, em que as criticas nao sejam
simples formalidades mas sejam realmente criticas e
que terminem por autocriticas sas, autocriticas ver-
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dadeiras para correccao daquilo que suponho poder
existir, os erros de cada urn, os erros da propria or
ganizacao.

Finalmente, 0 que nos pretendemos e que dentro
de urn pais unido nos possamos construir urna Nacao
una, uma Na!;ao independente e uma Nacfio demo
cratica. Isso podemos nos faze-Io, se todos tivermos
esta consciencia bern clara, e dentro dessa Nacao os
interesses da juventude e dos outros, mais velhos,
os interesses dos representantes das diversas classes,
operariado, campesinato, a pequena burguesia, eles
todos terao 0 seu lugar para desenvolver as suas acti
vidades e para poder viver dentro de urna Angola
livre.

E tudo 0 que eu queria transmitir no Inicio deste
Encontro no nome do nosso «Bureau:. Politico, e digo
com satisfacfio, porque esta iniciativa mais urna vez
nos da a certeza de que a nossa tarefa vai continuar
ate «a vit6ria certas que teremos depois desta grande
luta que estamos a fazers.



Discupso nl SeSIHO \
do encerPIDlenlo do
I Enconlpo Renionll
dl JMPIA

(20-9-75 )





Tivemos agora a oportunidade de ouvir 0 nosso
camarada Mariano Mashinha, membro do Comite Cen
tral da Frelimo. Foi uma honra para nos - e urn
prazer que eu tenho-termos neste final do 1.0 En
contro da juventude, urn camarada nas mesmas fi
Ieiras do combate contra 0 imperialismo e contra 0

colonialismo.
o camarada Mariano Mashinha, alem de ser urn

dirigente da Frelimo, alem de ser um membro do
Governo da Republica Popular de Moc;ambique, e
tambem um nosso amigo desde ha muito tempo. Com
ele passamos periodos extremamente dificeis, passamos
pelas mesmas funcdes no exterior e no interior, e
portanto e urn camarada que conhece a nossa vida.
Conhece Angola como talvez muitos angolanos nao
ccnhecam, Por isso, as palavras que lhe dedico, sao
palavras de urn camarada que conscientemente conhe
ce 0 caminho que estamos a seguir, e conscientemente
pode dar opinifies sobre a nossa vida, que alias e uma
vida que se constroi semelhantemente a vida dos mo
c;ambicanos.

Camaradas da Juventude do Movimento Popular
de Libertacao de Angola: nao sei se os deva felicitar
pela conclusao deste encontro, porque ainda nao Ii
os relat6rios finais. Gostaria de conhecer 0 conteudo
das vossas conclusdes, mas creio que para 0 numero
de folhas de papel, parece que ha alguma coisa Ia
dentro. Espero que na proxima semana os camaradas
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possam dar-me a ler, para conhecer as vossas decis5es.
Ha uma coisa, porem, que nao custa muito a ler, que
sao os nomes do corpo dirigente. Sao apenas onze,
que os camaradas agora escolheram para poder dirigir
a JMPLA de Luanda. Felicito os camaradas que foram
eleitos, alguns dos quais ja tern experiencia de direccao,
e espero que do seu trabalho e nesta altura resulte
em avanco consideravel da actividade da JMPLA.

Ultrapassa urn pouco 0 recreativo e 0 artistico,
para se lancar urn pouco mais no politico. Temos
apreciado imenso a contribuicao da Juventude na mo
bilizaC;aodo povo atraves das suas actividades. E em
toda a parte a Juventude tern actuado de maneira a
entusiasmar e a mobilizar 0 povo. Pela sua musica,
pelas suas palavras de ordem bern ditas, pela sua
simpatia natural, (visto que sao jovens), pelos seus
discursos e tambem pela sua actividade politica, que
nos desejariamos ver aumentada.

Os camaradas do Bureau Politico e do Governo
ruencionaram certos aspectos que nao caracterizaram
completamente, mas que me parece ser necessarro
caracterizar como actividades fraccionistas que exis
tem hoje no seio da nossa juventude.

Duma maneira toler ante, 0 camarada Mariano dis
se que isso era fruto da lmpaciencia, querer-se an
dar depressa 0 que e a mesma coisa. Por vezes as
palavras brandas convencem mais que as palavras du
ras. Eu prefiro usar hoje uma palavra dura - FRAC
CIONISMO.

Ha camaradas de facto que se aplicam a criar
grupos ou organismos paralelos dentro do MPLA. Por
que tern muito tempo para ler livros de autores revo
Iucionarios, conhecem muito de Lenine e de Marx, de
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Mao e de outros ; repetem constantemente frases des
ses livros sem querer saber da realidade angolana.

As vezes mandam umas cartinhas para me con
vencerem das suas razoes e de duas em duas linhas
tern que citar uma frase de urn grande revolucionario.

«Como disse fulanos, «como disse sicranos, e 0

que disse fulano e sicrano tern de ser a bibilia para
nos. Mas como 0 Bureau Politico do Movimento ja
tern uma certa experiencia, as coisas nao pegam
facilmente, e entlio arrajam grupinhos que deitam
panfletos que nao sao assinados, porque nao tern
ccragem para assinar os panfletos, e estes saem ano
nimos.

E as vezes sao camaradas que trabalham na nossa
radio, que fazem propaganda de todas as revolucdes
do mundo menos da revolucao de Angola. Falam de
todas as vanguardas do Mundo excepto do MPLA. E
~ assim que esses camaradas querem fazer a revolucao.
Q'Jer dizer, fazem a conspiraclio dentro do Movimento.
Isto nao esta correcto. Vamos discutir sim os nossos
problemas, vamos discutir os problemas ideologicos,
vamos discutir os problemas politicos, mas nos recin
tos : do MPLA, como aqui por exemplo. Mas nao vamos
fazer sair para a rua aquilo que pode ser interpretado
e tern sido assim pelo inimigo, como divergencias
fundamentais dentro do nosso Movimento. Nao nos
podemos dar ao luxo de procedermos assim. Porque
nils todos e principalmente a juventude, que vai con
tinuar esta revolueao, tern que ter em consideracao
o nosso povo, as camadas mais exploradas do nosso
povo, que nao estao de maneira nenhuma neste pro
CE&SO de conspiraeao para a organizacao de linhas pa
ralelas dentro do Movimento.

(

•

I



24

Vamos assumir as nossas responsabilidades de ma
neira a que nos possamos de facto oferecer ao nosso
povo uma independencia em que a unidade nacional
seja uma basse essencial para 0 progresso e que nos
todos nos dediquemos a defender a nossa integridade
territorial contra os inimigos do nosso pais.

Estamos a aproximar-nos da data da independen
cio do nosso pais, e os camaradas sabem perfeitamente
que a situacao nao e Iacil, pois temos contra nos a
FNLA e a UNITA e e possivel que ainda aparecam
mais inimigos como por exemplo os sul africanos ou
outros. Tanto mais que Portugal e 0 seu Governo
hesitam sempre e falam na intervencao da ONU aqui
em Angola.

Nos temos portanto uma independencia certa, mas
nao temos ainda a certeza de como e que essa inde
pe.ndencia chegara as maos do povo Angolano. E por
isso nos temos que essencialmente neste momento
prepararmo-nos para essa fase.

A organizaeao de juventude, todos os organismos
de massas do MPLA, todo 0 nosso povo tem de pre
parar-se para suportar todas as dificuldades que hou
verem no momenta da independencia, porque vir-nos
-jio dizer que ha tres movimentos de Iibertacao e
portanto havendo tres movimentos de Iibertacao e di
ficll saber-se a quem transmitir 0 poder. Para nos,
sobre esse assunto nfio ha duvidas nenhumas. Em
Angola nao ha tres movimentos de Iibertacao, ha urn
iinico movimento de Iibertaeao que e 0 MPLA, e ha
agrupamentos fantoches que fazem a rebeliao. Fan
tcches que sao auxiliados pelos imperialistas para fa
zer a secessao de partes do territorio, que podem
pedir mercenaries de toda a parte para nos comba-



A fase de preparacao para a nossa independeneia,
exigiu que nos Iancassemos uma palavra de ordem :

Portanto, visto que existe esta situacao que ainda
oferece perigos, nos temos principalmente neste mo
mento de nas tarefas diarias e programas de traba
lho que preparar a nossa organizacao para 0 periodo
da independencia, Isto e 0 mais importante. Como
e que se vai assumir 0 poder, como e que vamos
fazer funcionar a maquina estatal, como e que nos
vamos defender dos nossos inimigos. Certamente os
camaradas estudaram este problema. Mas eu nfio quero
deixar de 0 mencionar para que a direccao da JMPLA
contacte 0 mais frequentemente possivel 0 Bureau
Politico para nos discutirmos os problemas do dia
a dia, para evitar este ou aquele inimigo.

terem, mas nos estamos conscientes de que so um
movimento de Iibertacao, 0 MPLA, e representativo
do povo Angolano e e ele portanto que deve assumir
1) responsabilidade de Angola, durante 0 periodo que se
seguira depois do 11 de Novembro. Nos MO podemos
aceitar uma outra formula. Vir-rios-jio amigos e ini
migos propor que facamos ainda mais concess5es a
UNITA, concess5es a FNLA para a constituicao de
um Governo de Coligacao. Para 0 Bureau Politico
aceitar estas propostas, a JMPLA nao sei como reagir ia,
Possivelmente diriam que nos eramos revisionist as,
ou qualquer coisa assim, nao sei se havera outros
adjectives a aplicar. E todo 0 nosso povo nao acei
taria. Nfio aceitaria que nos voltassemos a formulas
do Governo de 'I'ransicao iniciado em 31 de Janeiro.
As provas estao la e sao claras em como a UNITA e a
FNLA manifestaram-se inimigos do povo.
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Resistencia Popular Gener alizada. E preciso que nos
obriguemos 0 povo a fazer a defesa do pais. Defesa
por todos os meios, que esta a ser feita em Luanda
!;! noutras localidades, talvez sem a velocidade que
nos desejariamos, mas com resultados satisfatorios.

Aqui tambern tern havido algumas divergencias
por causa do desejo de alguns organismos quererem
ter 0 controle das milicias. 0 Bureau Politico pensa
que 0 controle de todas as forcas devem estar nas
maos de urn so organismo. Organismo dirigente
militar que sao as FAPLA. Sao as FAPLA quem
dirige as Ioreas regulares e dirigem tambem 0 co
mando da defesa popular.

De outra maneira podemos cair na anarquia. Na
anarquia pensei eu quando fizemos combates aqui
ern Luanda, e em que 0 controle da tropa era muito
dificil.

A organizacao da defesa popular generalizada,
deve tambern provocar a formacfio de destacamentos
femininos. Nao temos muitos destacamentos femininos.
E se a mulher ou rapariga se descrimina per si pro
pria, ou pelo homem, pode participar na defesa con
tribuindo com destacamentos femenincs. Deve provar
uma adesao da juventude aos crganismos da defesa
popular. Quer dizer que todos devemos considerar-nos
soldados, dispostos a pegar numa arma para combater
no momento oportuno.

Portanto, fazer a preparacao fisica e psicologica
para participar no combate, e tambem um dever da
[uventude do nosso Movimento. Nao basta fazer ana
lises que muitas das vezes sao correct as. E precise
e po-Ias em pratica. E bom pensarmos e tomarmos
decisoes para ver qual 0 caminho a seguir, mas depois



disso e necessario que se passe a pratica, No que
respeita a Resistencia Popular Generalizada e preciso
que cada urn saiba manejar a sua arma, que saiba
atlrar e defender-so do inimigo, que saiba proteger
o povo, que saiba portanto defender 0 seu pais.

Estas sao algumas das preocupaefies do Bureau
Politico que eu transmito aos camaradas da JMPLA,
no momento em que se encerra 0 primeiro encontro
regional de Luanda. E espero que as varias iniciativas
que foram tomadas durante a semana, este encon
tro regional, a organizacao da defesa popular, 0 se
minario de Malanje das comissfies directivas, e bre
vemente creio eu 0 seminario da OMA, tudo isto se
inscreva no programa de prepara!;ao para a nossa in
dependencia. Que nos tomemos muito a serio esta
questao. Se nos demos urn grande esforco noutras
ocasifies para fazermos avancar a nossa luta, este e
o momento para colhermos os frutos dessa mesma
luta, fazendo urn pouco mais de esforco para que nao
caia nas rnaos de outrem.

o esforco e necessario faze-Io. Muito obrigado.
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Discurso no ColoQuio
sobre a II Semana de
Luta Belo Poder Po
Bular

( 30-9-75 )



31

«E com grande prazer que em nome do «Bureau»
Politico do nosso Movimento, saudo a realizacao da
Segunda Semana do Poder Popular em Luanda.

Nos apreciamos altamente 0 estorco que tern sido
feito pelos militantes em Luanda para consolidar a
organizacao do Poder Popular. Os organismos que tern
sido criados ate agora e que tern desenvolvido a ideia
da instalacao de uma democracia em Angola que tenha
urn conteudo popular sao 0 proprio esforco que 0

lV.tPLAtern desenvolvido desde 1956. Nao ha qualquer
ccntradicao, Ha, pelo contrario, urn cornplernentar de
esforcos, ha, pelo contrario, uma continuacao daquele
trabalho que muitos e rnuitos ja nao presentes no
ncsso meio, sacrificados pela luta de Iibertacao nacio
nal, seguirarn ate agora.

Creio portanto, que e justo louvar 0 estorco que
05 camaradas das corniss5es de bairro de Luanda tern
estado a desenvolver neste momento para que 0 Poder
Popular possa ser uma realidade em Angola.

Com efeito os nossos inimigos, os imperialistas
e os seus lacaios, continuam a manobrar contra os
interesses do nosso povo, e sobretudo contra os in
teresses das classes rnais exploradas do nosso povo.
0" imperialist as, mais uma vez como os camaradas
sabem, organizaram no Uganda, na cidade de Kampala,
uma conferencia de conciliacao, onde nos, 0 MPLA,
deveriamos tambem estar presentes para nos recon
ciliarmos com a UNITA e a FNLA. Os camaradas



32

sabem que a posicao do MPLA foi manisfestada desde
ha muito tempo: nos nao consideramos que a UNITA
ou a FNLA sejam Movimentos de Libertacao. Consi
deramos sim que sao Iorcas invasoras ao service do
imperialismo e com as quais nos nao temos mais nada
que tratar. Nos, 0 MPLA consideramos que 0 unico
Movimento de Libertacao em Angola e 0 Movimento
Popular de Libertacao de Angola.

Por isso, nao temos que nos sentar outra vez a
mesa de negociac;6es com a UNITA e com a FNLA.

No entanto, ontem it noite, 0 senhor general Amin,
telefonou-me para me pedir para estar hoje presente
en- Kampala. Nos temos profundo respeito pela OUA.
o general Amin e 0 presidente da OUA. Nos nao temos
n€nhuma intencao, nem como Movimento, nem, dentro
de poucas semanas como Estado, de nos opormos it
OUA. Nao temos qualquer pretensao de provocar hos
tilidades entre Angola e os outros paises africanos:
nos queremos estar no concerto das nac;6es african as.

Por isso mesmo, enviarnos uma delegacao do cBu
reaus Politico, que partiu hoje para Kampala, a fim
de explicar it comissao da OUA que esta ali reunida,
:1 nossa posicao - por que razao e que nao eritr amos
mais no jogo de manobras que foram feitas desde 0

inicio da nossa luta de libertacao e que consiste em
conciliar nos momentos agudos 0 MPLA, a FNLA, e
ultimamente a UNITA.

Portanto, os camaradas nao se admirem de ver
anunciada na Imprensa a presenc;a do camarada Dilo
lwa e do camarada Jose Eduardo em Kampala.

Eles nao vao Ia para participar na conferencia de
conciliacao mas sim para explicar it OUA, e sobretudo
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au seu presidente, 0 general Amin a posicao do MPLA
em relacfio a essas duas organizacfies fantoches.

eCom mais este acto de Kampala, n6s podemos
verificar que os nossos inimigos, os imperialistas, que
tentaram dividir 0 nosso Movimento no passado, que
tentaram envolver-nos por forcas estranhas aos in
teresses do povo de Angola, continuam na sua accao
e continuarao. Nao pensamos que esta iniciativa da
OUA seja uma iniciativa bem intencionada, porque
for precedida por varias reunifies e encontros em que
u futuro de Angola foi tratado na nossa ausencia. E
0':; camaradas podem ver que se n6s eramos esperados
numa reuniao internacional, desde ha bastante tempo,
e estranho que s6 ontem a noite, portanto na vespera
da conferencia n6s tenhamos sido convidados por
telefone, sem nunca termos sido contactados desde
que a reunifio comecou a ser preparada.

clsso mostra que ha a intencao de nos par diante
de factos consumados, que n6s certamente nao pede
riamos aceitar.

Mas no interior, tambem, n6s temos a agressao
das forcas que trabalham para 0 imperialismo em
Angola: a FNLA no Norte e a UNITA no SuI. N6s
temos guerra neste momento, e e preciso que nao 0

esquecamos. Os momentos que aqui vivemos em
Luanda, momentos em que houve tiros, explos5es, per
seguicoes, desaparecimentos de muitos de nossos cama
radas, 0 mesmo esta a acontecer noutros locais. Creio
que as comiss5es de bairro tern seguido este problema,
estao conscientes daquilo que tern acontecido em Nova
Lisboa, pelas informacfies que vern dali. Sabem 0 que
tern acontecido em Carmona e noutras areas. Sabem
o esforco que OS nossos camaradas das FAPLA tern
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«Creio, portanto, que esta discussao durante a
Segunda Semana de Poder Popular nao deve esquecer,
nao deve ser completamente alheia, aquilo que aCOD
tece. E 0 facto de estarmos a pouco mais de urn mes
do 11 de Novembro, deve fazer-nos pensar na neces
sarra coesao das forcas progressistas para poderrnos
enfrentar os combates que ainda virao antes da in
dependencia, Ainda havera choques com 0 inimigo,
ainda teremos de resistir de uma maneira especial
aquelas investidas que 0 inimigo vai oferecer ao nosso
pcvo. Para isso, temos que estar preparados - pre
par ados moralmente, preparados politicamente e pre
parados sobretudo ideol6gicamente para sabermos
qu-em e de facto 0 nosso inimigo, quem e de facto 0

nosso aliado, quem e de facto 0 nosso amigo.
Por vezes fazem-se confusfies - e as confusfies

nao sao nada beneficas, Quando damos ouvidos aos
confusionistas, aos divisionistas, aqueles que preferem
fazer a luta domestics a fazer a luta pelo interesse
nacional, estamos a prejudicar a nossa pr6pria causa.
Em vez de nos unirmos como urn 56 homem para
atacar 0 inimigo, que neste momento e 0 imperialismo

feito para podermos opor urna resistencia capaz as
invasores no interior.

De facto, 0 nosso povo esta a desenvolver urn
esforco extraordinario para parar a agressao do estran
geiro, e esse facto nao deve ser esquecido pelos cama
radas das comissfies de bairro aqui em Luanda, onde
neste momento pelo menos, nao ha tantas agressfies
como houve no passado. Ha agressfies doutro tipo,
agressfies que n6s temos de parar, com a nossa deci
sao, mas que ainda nao conseguimos parar totalmen
tes.



representado pela FNLA e pela UNITA, distraimo-nos
com problemas bizantinos, com problemas que nem
sequer deveriam ser focados neste momento.

Portanto camaradas, em nome do nosso Bureau
Politico mais uma vez agradeco a Comissao do Bair
ru do Sambizanga que quis enviar-me 0 convite para
assistir a uma reunifio das divers as comissfies de bair
ro de Luanda, no momenta em que se continuam
a 2." Semana do Poder Popular.

Desejo que esta semana seja uma semana de con
sclidacao dos organismos do Poder Popular em Luan
da, que seja uma semana de planificacao da linha
politica a seguir, que seja uma semana em que as
tarefas das Comissdes de Bairro sejam completamente
definidas para que nao haja fraquezas aqui e vaci
Iacfies ali, por entre as diversas comissaes da nossa
capital.
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