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MPLA-Partido do Trabalho
rnarxista-lenirusta, 0
Povo Angolano, esta disposto a construir 0 socialismo cientifico
em Angola. E uma opcao, Eu aqui nao estou a. explicar-me. Estou
a esclarecer. a informar conveniente e claramente. Nos optamos
pelo socialismo.
Nos, em Angola, somos socialistas e independentes.
Somos contra urn capitalismo explorador, contra 0 imperialismo e
contra a exploracao a que 0 neocolonialismo submete alguns
Estados africanos. contra a vontade dos respectivos povos.
Somente reconhecendo esta base ideol6gica e politica, podemos
coexistir. E base desta realidade que necessitamos de encontrar
t) que ha de eomum entre nos. E entre nos existe, primeiramente.
o interesse dos peves africanos.
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CAMARADA PRESIDENTE AGOSTINHO NETO

Senhor Presidente,
Estimados Colegas,
Camaradasde Luta :
_
Tenho a elevadahonra, de no nome do Povo independente
e revolucionario de Angola, em nome do MPLA-Partido do Trabalho e do Governo da Republica Popular de Angola, exprimir
a vossas excelencias,Chefesde Estado e de Governo, representantes da Africa libertada, 0 meu mais profundo sentimento de
respeito pelos principios nobres e justos que norteiam a nossa
Organiza~aounitaria.
A RepublicaPopularde Angola, nao pode deixar de exprimir
o seu profundo reconhecimentoao Povo Sudanese ao seu Chefe,
o Presidente Gaafar Nimeiry, pelo acolhimento fraternal, entusiasta e militante, reservado a deleqacaoangolanae pelas enormes facilidades concedidas para que, confortavelmente, participernosdos debatesdesta XV sessaoordinaria da Organiza~aode
UnidadeAfricana.
Estando aqui, no Sudao, nao posso deixar de mencionar
quanto 0 Povo. Anqolano, 0 MPLA-Partido do Trabalho eu
proprio, estamos gratos ao Povo sudanes e ao seu Governo,
pela grande ajuda dada durante a luta de libertacao nacional.
Armas, alimentacao,·animais de transporte, facilidades de transito, apoio politico e diplomatico, Angola encontrou sempre no
Sudao. E aqui foram formados na ultima etapa da luta, alguns
dos oficlais :anqolanos que hoje pertencem ao Estado-Maior-Geraldas nossas ForcasArmadas. Por este facto quero exprimir
a sua excelencia 0 PresidenteNimeiry, a nossa gratidao. Quero
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ainda agradecer, a todos os paises que nos ajudaram durante
. a nossa tuta de fibertacao, E, nao desejo ignorar os primeiros.
Aqueles que em 1960 e 1961 nos deram ajuda fundamental
para 0 iniicio da nossa luta armada de ·Iibertac;ao nacional contra
o colonialismo portuques, Quero referir-me especialmente ao
Ghana, ao Marrocos e Argelia. Quero especial mente referir-me
que foi no Marrocos que se formou militarmente uma parte dos
nossos oficiais e soldados que iniciaram a mais seria of ensiva
contra 0 colonialismo. na parte ·norte do nosso Pais.
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Foi' ainda do Marrocos, que recebemos as primeiras vinte
toneladas de armas e municoes. Sejam quais forem as nao-coincldencias politicas -e ocasionais no presente ou no futuro, nao
poderemos nunca, na consciencia revolucionarla angolana, asquecer 0,5 factos que deram origem a umnovo Pais independente
em Africa, desejoso de desempenhar 0 seu papel para que sa
encontrem as condlcoes de paz de progresso.
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Do mesmo modo, agradecemos Argelia combatente, em
cujo territorio nossos combatentes participaram para aprender
junto dos bravos soldados argelinos, em emboscadas contra os
cotonialistas franceses,
Qu-eroagradecer a todos os paises africanos que coerentemente se mantiveram contra 0 coloniallsmo portugues e ajudaram 0 nosso povo a chegar independencia.
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Senhor Presidente,
Estimados Colegas,
Camaradas de Luta :
A QUA foi constituida para satisfazer a uma aspiracao
dos povos do nosso Continente a independencia. E,. pela acc;ao
dos povos, pela unidade mantida, estamos todos nos a fazer
esforcos para que os ultimos bastioes dos racistas e dos colonialistas sejam destruidos.
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o ideal da liberta~ao, 1em' side concretlzado earn maior ou
menor vigor, para dar lugar, agora, a cenffltos relativamente faceis
de resolver, no ambito das organ;i~a~:O~s
lnternacionais,
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iii(.na~ anualque exista uma motl-

Mas para que representantes t!~s

mente, como acontece agora, e necessaria
vacao forte e clara.
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A Unidacle Africana foi realizada em torno da liberta~ao. Foi
realizada contra 0 colonlalismo., o '~~,~QlpnJal,~srt:'o;
,'~:~: imperialismo. Enfim, pela independencia n~Gional.' ," " :'.." ..' " ''','
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Contudo, ja se sentem as hesit~~oes em relacao a l.iberta~ao
de alguns paises, como as Comores, a ,~,e(JniaQ,
.a prqpria Africa
do Sui, porque os dezoito anos d~,'){,l~~I?~~d~~c~~'r~h~~,lheceram
ideias e atitudes, para, em certos ca$o$/o¢:~ub$~itQir,:pelaacomoda~ao, pela diplomacia e pelo com~rdb., .; "', '>.:,,:,":
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Sera portanto, necessario concetrar, tambem a nossa aten..
~o em outras areas de accao, ar~~S"neces'sarias:,:jmediatas e
concretas, onde defenderemos ain'dara':,m,e$ma
ideiada libertaeao
e da lndependencia,
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. U,ma delas, a !"'lals Importante)l~~~~.':~,o,r~u~ry~~'~>~",a
ec~nomica, e base material que une os homens, 'enqt;Jap,t~,q'ue,a area
idealista divide os homens e as naQoes.",','
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Se todos n6s nos unimos, estivemos un~i:tp$~'
.'no01 determinado periodo pela liberta~ao ~politica ,e'n~c,essario./que.ho]e rios
unamos ainda para completar essa .libe'rtil~ao;,,~nj'f()rJ19':'~alibertacao econ6mica.
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o nosso colega e amigo, Camarada.Presldente lScekou Toure
exprimiu ,muito concretamente, a ideia da.6tg~niiaQ~0 .do nosso
Mercado Comum Africano. Aplaudo a '.ideia., Estou absolutamente de acordo com ele.
',"
:.' , ;,"
~
Esse mercado comum, servira para evitar os contratos bilaterais entre paises africanos e de outros continentes, com desvantagens para a Africa.
'
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As trocas comerciais tem sido feitas actualmente ern d-esvantagens para a Africa que e detentora de uma muito grande
parte das materias-primas,
.
No entanto, a nossa capacidade comercial nao deve limitarde oportunidades aos diferentes paises de im-:
portar de Africa os materiais crus. .
.
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a concessao

Para que haja uma efectiva independencia da Africa e de
cada pais, e necessario que os pianos de industrializacao plan ificada sejam feitos ao nivel da QUA.
A industriallzaeao planificada podera ser a base para que um
Mercado Oomum exista, para que possamos comerciar, de igual
para igual, com os paises desenvolvldos,
As razoes tecnlcas, as raz5es tecnol6gicas e ate as preo ..
cupacoes de gestao, podem ser ultrapassadas com a cooperaeao
intemacional que, estou seguro, obteremos facilmente. Ate porque essa e"uma das bases mais importantes de colabora~ao no
plano internacional mundial.
.
As fontes enerqeticas de materias transformaveis
abundantefflente no nosso continente.

existem

A lndustriallzacao planificada sera a base para uma coopera~50 interessada entre os Estados africanos e par~ a Unidade
Politica que desejamos.
.
Hoje, Africa parece um corpo inerte, onde cada abutre vem
debicar 0 seu pedaco, As materias-primas servem a exportacao,
enquanto que 0 nosso interesse fundamental e a transtormacao.
Espero que esta ideia, modestamente proposta seja retida
por sua Excelenc!a, 0 Presidente em exercicio da QUA.
Direi agora breves palavras sobre Angola.
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Fizemoscatorze anos de luta armada contra 0 colonialisrno
portuques. E gra~as iJ accao conjunta dos povos da Guine, Mocambique, S. Tome e Principe, de Cabo -Verde e de Angola, e
ainda gra~as a luta antifascista do Povo Portuques atinqimos a
independencia.

Neste momenta a nossa independenciae ameacadapor forcas estranhas que invadiram 0 nosso pais, esperando cada uma
dominar a vida politica angolana.
Como a QUA sabe, as tropas regulares da Africa do Sui
invadiram Angola. Penetraram pelo -sui e chegaram a cerca de
150 quil6metro:s da nossa capital, Luanda.
Por outro lado, 0 exercito regular zairense, chegou a cerca
. de 60 quil6metros da nossa capital, Luanda. A Africa do Suidesejava por a Unita em Angola. E agora compreendemos que
foi de acordo com as maiores potencies imperialistas. E oZaire
desejava impor 0 seu proteqido de sempre.
Eu estava em Luanda nessa altura e, quando as zero horas
do dia 11 de Novembro Ii a proclamaeao da lndependencia. os
obuses de morteiro, rebentavam a algumas dezenasde quil6metros. E ali compreendeu 0 Mundo inteiro que 0 Povo angolano
nunca se submeteraa forcas estranhas.

o nosso Povo resistiu. Feza sua op~ao e n6s estamos hoje.
como era previsto, _caminhando rumo a sociedade-socialista.
"Nessa-altura,a forca militar saida da guerrilha nao era capaz
de fazer face s6zinho a ofensiva de dois exercitos regulares.
Eu tive de pedir auxilio aos paises amigos. E ele foi concedido
pelos paises socialistas da Europa e da America Latina.
A Jugoslavia,A Uniao Sovietica e Cubaenviaram-nosarmas,
oficiais e soldados. IE\ foi essa '3 principal forca que nos
ajudou a resistir contra a ofensiva sul-africana, essencialmente.
E hoje, nos conservamos os amigos que vieram defender 0 Povo

angolano e ajuda-Io a conquistar a independencia. Hoje, todos
estao em Angola.
Alguns paises africanos tambem nos ajudarani.
Quais sao os paises africanos que nos ajudaram ?

A Republica Democratica da Guine, com urn batalhao, armas e meios logisticos. Nos estamos muito gratos ao Presidente
Sekou Toure por esta ajuda.
A Republicada Guine-Bissau,com soldados,oficiais e meios
de defesa antiaerea, Estarpos muito gratos ao Presidente Luis
Cabral por esta ajuda.
M~ambique, Nigeria, Argelia, com meios militares. Pudemos assim atastar os inimigos, que foram inexoravelmentederrotados.
'
Os sul-africanos conheceram,pela primeira vez na historia,
uma derrota militar por um Povo africano. E em Angola sao definitivamente derrotados.
t'
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Mas-esta vitoria sobre a Africa do Sui nao nos faz esquecer
os problemas fundamentais.
Sim, nos derrotarnos militarmente a Africa do Sui, facto
inedito em Africa. Mas a ameacacontra Angola persiste.
No dia 4 de Maio pasado, perdemos mais de seiscentas
vidas de namibianose angolanos,em Kassinga, porque 0 nosso
sistema defensivo nao tinha tido ainda a adaptacao suficiente
para prevenir essa eventualidade.
'
Todos os dias, replto, todos os dias, ha aqressoescontra
o nosso pais. Existemameacas.Os Estados Unidos da America,
pela VOl do seu presidente Carter, dizem que querem organizar
em Angola urn Vietname para nos.

Ate agora nos ainda nao comecamos a reabiUtar a nossa
economia e necessitamos ainda de manter um minimo de tran-

quilidade para as populacoes pacificas do nosso pais, e temos
de continuar a recorrer it ajuda dos parsessocialistas.
,

Quero declarar aqui,que as tropas cubanas nao sairao de
Angola por minha ordem, enquanto persistir a agressaomilitar,
politica e diplomatlca contra -Angola.E estarao em Angoia enquanto persistir a agressao. Os seus efectivos provavelmente
aumentaraoem caso de necessidade.
Desejo dizer tambem que os meios tecnlcos militares VaG
aumentar, e dentro de algum tempo, estaremos em condicoes
de respondera qualqueraqressaoque venha do ceu ou do inferno, contra C) nosso pais. Por causa destas condleoesimpostas por aquelesque nao
gostam da nossa independencia,nos seremos provavelmente
um dos paises militarmente mais fortes da Africa Austral.
A escaladada guerra so fara de nos mais capazesde realizar a nossa ajuda internacionalista em rela~ao it' Namibia, ao
Zimbabwe e ao povo negro oprimido da -Africa do Sui. Temos
a reservaemocionale politica suficiente para comportar os anos
d~ luta que se seguirao.Senhor Presidente,
Estimados Colegas:

o MPLA-Partido do Trabalho e marxista-Ieninista.0 Povo
Angolano, esta disposto a construir 0 soclalisrno cientifico em
Angola. E uma opcao, Eu aqui nao estou a explicar-me. Estou
a esclarecer,a informar convenientee claramente.Nos optamos
pelo socialismo.
Nos, em Angola, somos socialistase independentes.Somos
contra um capitalismo explorador,contra 0 imperialismoe contra

a explora~ao a que 0 neocolonialismo submete alguns Estados

africanos, contra a vontade dos respectivos povos. Somente
reconhecendoesta base ldeoloqica e politica, podemos coexistir.
~ it base desta realidade que necessitamos de encontrar 0 que
ha de comum entre. n6s. E entre nos existe, primeiramente, 0
interesse dos povos africanos.
Gostaria de dizer a Vossas Excelenciasque neste momento
e necessarlo dar uma seria ajuda aos movimentos de libertacao.
A SWAPO, it Frente Patriotica, ao ANC da Africa do Sui, it Polisario que se debatem nas lutas politico-militares.
As projectadas forcas pan-africanas, sejam bem-vindas na
Namibia, no Zimbabwe ou naAfrica do Sui, quando for neces- .
sario. Mas nao para defenderregimes. Sera para defender povos..
de modo que estes nao se tornem intelizes.
Senhor Presidente,
Estimados Colegas:
Estou absolutamente convencido que as duas questoes
fundamentais neste momento sao:
Primeiro a libertacao completa do Sahara Ocidental, da Namibia e do Zimbabwe. Em segundo lugar a formacao do Mercado
Comum Africano, dependente duma lndustriallzaeao planificada
da Africa.
E, para terminar, gostaria de lembrar, ao Secretariado, que
a lingua portuguesa necessita tambem de ser considerada como
lingua de trabalhos nas preximas sessoes.
.~ A LUTA CONTINUA!
A VIT6RIA E CERTA!
Muito obrigado Senhor Presidente.·
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