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O LÍDER 
O HOMEM EM BUSCA DO SONHO 

DE UMA NAÇÃO 
 

"Se quisermos, podemos" 

 
Karl Manuel Sarney Mponda nasceu a 17 de 

Setembro de 1969, na Região de Ambuila 

precisamente nas matas do norte de Angola. 

 Logo depois do seu nascimento, foi 

diagnosticado com asma, dado que o problema 

respiratório se agravava, aproveitando uma 

ordem de Misão para   regressar em Kinshasa, 

por motivos politicos  o  comandante Manuel 

Bernardo   teve de sair do interior de Angola para 

voltar ao Congo com a esposa e o recém nascido.  

Uma semana depois o recém e a sua mãe quais 

refugiados chegavam ao Hospital de Franquette 
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(Kingantoko), vindos directamente do interior de 

Angola onde o bebé fora hospitalizado por um 

mês, nos serviços de S.A.R.A. ( Serviços para 

Assistência de Refugiados Angolanos)o 

comandante Manuel Bernardo voltava assim à 

base de Kinkuzu.  

Volvidos dois meses, a esposa seguia em direção 

à base de Kinkuzu com o bebé.  

O recém nascido respondia pelo nome Rocha 

António Gabriel Manuel, até aos 14 anos de 

idade, chará do pai   da sua mãe. 

Sua mãe em passagem terrena era chamada por 

Maria Adriana Wehy Gabriel Manuel, natural do 

Bembe Província do Uige, nascida a 12 de 

Dezembro de 1947 por Maria Paulina Mpolo 

natural de Kipedro e de um notável pastor, um 

dos pioneiros da Igreja Baptista na região do 

Bembe, pastor António Gabriel muito conhecido 

na sua região por ser o único negro na época a 

ser aceite como secretário e Pastor pelos 

missionários ingleses da Missão BMS (Baptist 

Missionary Society) uma Organização missionária 

inglesa em Angola desde 1878; seu Avô 

participou da escritura do livro editado em 1976 

do escritor angolano André Ndomikolai Massaki 

sob o título LUNSANSU LUA MABUNDU 

MATUNGA BMS KU ANGOLA, este livro pode 
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actualmente ser encontrado na Universidade de 

YALE nos Estados Unidos da América onde pôde 

adquirir uma cópia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livro escrito pelo escritório angolano Ndomikolayi  Massaki onde participao 

Pastor António Gabriel no capítulo dez. E imagens do pastor Antyónio Gabriel na 

organização da Igreja de calça branca e casaco preto, e cartãoescolar deJosé 

Martins   primogênito do pastor António Gabriel no Bembe 
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Seu Pai Manuel Bernardo, natural de Inga, 

província do Uige, nascido a 31 de Março de 1939 

foi um dos primeiros pioneiros da UPA no norte 

de Angola, um dos três Comissários Políticos a 

realizar a revolução de 15 de Março de 1961 

conhecido pelos portugueses como o princípio do 

fim do império, depois de se desencadear a luta 

armada que durou 14 anos, em 1965 seu pai 

beneficiou de uma bolsa de estudos para a 

Tunísia onde fez formação militar e policial. Em 

1975, com os acontecimentos da independência, 

seu pai foi escolhido entre os comandantes do 

ELNA para abandonar o exército e integrar ao 

Governo de Transição, assim foi colocado em 

Luanda como Capitão no CPA (Corpo de Polícias 

de Angola) uma junta de elementos vindos da 

polícia portuguesa, FNLA, MPLA e a UNITA, 

depois de ser colocado em Luanda precisamente  

na Pausada de Maianga onde vivia  coma esposa 

e dois elementos jovens da UNITA Chinguvu e 

Kanyala; foi enviado à Malanje onde trabalhou 

como comandante Distrital da Polícia no mesmo 

Distrito, até que as coisas se complicaram, 

recuou para Nova Lisboa onde  a UNITA  

controlava  e queria  dominar  sozinho, para mais 

tarde seguir para Carmona onde já se encontrava 

a família e as forças da ELNA. 
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Seu Pai é filho da Sra Helena Ambrósio Bianga, 

natural de Nsanda Kina e do Pastor Simão Pedro 

Bianga, um dos valiosos pastor a estabelecer a 

primeira Igreja cristã na Região de Ambuila Nova 

Caipemba, Kipedro, Mbuela e Inga.  
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Karl Manuel Sarney Mponda, formado em 

Relações Internacionais e Administração de 

negócios nos Estados Unidos.  

Visitou a Europa várias vezes : França, Suiça, em 

África viveu no Zaíre como todo refugiado da 

guerra dos 27 anos nas mesmas sendas em que 

outros angolanos foram parar na Zâmbia, Brazil, 

Portugal, Canadá, USA, África do Sul e etc. 

Karl Manuel Sarney Mponda é fluente em Inglês, 

Francês, Português, Castelhano, Afrikanse, 

Kikongo e noções de Kimbundu por ter vivido no 

seio de kimbundus e ter frenquentado a Igreja 

Metodista cuja predominância populacional é 

kimbundu com perfeita comunicação na lingua 

congolesa por là ter vivido. 

Em 1982, aos 13 anos descobre a Associação para 

a Unificação do Cristianismo Mundial atravès de 

seu pai que vinha da prisão de CENDE também 

mobilizado por um irmão de Cabinda, todos 

presos pela segurança de Mobutu por causa do 

efeito da política de clemência lançada por 

Agostinho Neto. 
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Karl Mponda Estudou o Princípio Divino, tornou- 

se professor do Princípio Divino, nos anos 90 

terminou o ciclo de formação no Seminário de 

Kimbuala, descobre um novo mundo onde a 

mensagem não dominava só a sociedade 

americana mas também a Europa  e o resto do 

mundo, era uma nova concepção sobre a 

sociedade, a família  e o indivíduo, eletrizado 

pelas conferências do Dr. Reverendo Moon, karl 

Mponda descobre e começa a nutrir interesse 

pela CAUSA Internacional na altura com sede em 

Nova York onde se realizavam mega conferências 

e  crusadas que aconteciam em busca de um 

novo mundo sem o comunismo  desde 1975. 

No início dos anos noventa  depois  de terminar o 

ensino médio e obtner o Diploma de Estado em 

literário Filosofia Latin,  Karl lança-se num estudo 

profundo sobre Comunismo, a Democracia, 

Nazismo e Socialismo cubano tudo no sentido de 

busca de equilíbrio  dos ensinamentos da Causa, 

a conclusão chegada foi que a CAUSA  era a única 

organização intelectual a oferecer algo real para 

a sociedade principalmente para nós em África 

que precisariamos de algo que não fosse forjado 

pelos países poderosos para autobenefício  mas s 

im algo real para o bem de todos. 
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Em 1997 em Luanda restabelece um velho 

contacto de seu pai dos anos da guerra de 

libertação com um jornalista americano George 

Houser  para seguir para os Estados Unidos, 

continuar os Estudos mas infelizmente  redundou 

em fracasso  quando o pai adoence gravemente.  

Permanece em Luanda, no dia 14 de Novembro 

de 1997 junto de sete  jovens  entram numa 

reflexão sobre a realidade do país, enquanto isto 

os senhores da guerra continuavam imbatíveis, 

os dois oponentes mediam forças 

continuamente, pela primeira vez  Karl Mponda 

toma a liderança e inicia a transmitir as primeiras 

ideias da CAUSA Internacional, ao cogitar sobre a 

situação do país e o resto do continente, o 

balanço já era negativo, mas ao mesmo tempo 

aguardava-se uma mudança  vinda da UNITA 

porque a FNLA já estava fora da arena, 

infelizmente na UNITA prevalecia a remota 

situação.( aquela marca registada da linhagem 

familial na UNITA ou es  do Huambo ou Bié, tio 

do fulano primo do tal…) vontade não faltou para 

Karl Mponda entegrar a UNITA que na época era 

a única solução mas a realidade não o permitiu. 

 A única solução era criar uma organização 

política com as ideas totalmente baseada na 

CAUSA Internacional através da Ideologia 
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“Deusismo”. Cria-se o Partido Independente 

Deusista de Angola – PIDA, que teve um apoio 

total do senhor Pinto, natural de Ambuila, 

ofereceu ao Partido  instalações, prepara-se o 

processo de legalização do Partido.  

3°Reunião do Partido(comissão instaladora) e recepção do 

Missionário Japonês Kudo Yuzo infelizmente tudo que era 

feito na altura sofreu um golpe:  o tribunal supremo negou  ; 

legalizar o PIDA, e  o irmão  Pedro Kina Mbuta Nsambo a 

esquerda do  japonês tornou inimigo jurado do projecto e  

identificou-se ao lado do Regimedo MPLA e fez relatórios 

controversial ao japonês e outras entidades no oriente  e o 

projecto foi remido, um golpe que deveria ser superado a todo  

custo  

 

 

 

 

 



THE LEADER - THE MAN BEHIND THE DREAM OF THE NATION  

BIOGRAFÍA - BIOGRAPHY  - BIOGRAFIA – 

BIOGRAFIE –약력 - BIOGRAPHIE 

Depois de uma fracassada luta na legalização do 

Partido PIDA (Partido Independente Deusista de 

Angola) devido ao facto do pedido de legalização 

ter sido negado em 1997 pelo tribunal supremo e 

como se não bastasse foram acusados de estar 

sob comando da UNITA e do Dr.Savimbi algo que 

não era verdade, solução era, dissolver-se  e 

buscar por uma outra via, enquanto tudo se 

esvanecia a bófia na Maianga continuava as suas 

investigações e muitos dos membros iniciaram a 

sair de Luanda refugiar-se para a Europa, 

principalmente Portugal e França. Por todos 

saberem no que acreditavam decidiram 

continuar com o projecto clandestinamente e 

buscar todos os meios de re-introduzir o caso de 

Angola a nível Internacional com novas 

revendicações, infelizmente havia na frente a 

UNITA com uma longa história de altos e baixos, 

controvérsias,(UNITA RENOVADA) victórias e 

derrotas que terminou na derrota vergonhosa 

em 2002, nas matas do Moxico causando uma 

perca ireparavel na política e história angolana a 

morte do Dr. Jonas Malheiro Savimbi; algo que 

hoje Karl Mponda considera como resultado da 

má leitura política da própria UNITA e dos 

contrapontos do seu projecto político. 

Em 2000 Karl Mponda inicia a escrever uma tese 

de defesa sobre o Deusismo em busca da 
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expressão política do Deusismo mas encontra 

lacunas porque o termo Deusismo  conectava  o 

conceito do pensamento à religião. E a sociedade 

é composta de vários fragmentos onde muitos 

não são religiosos ou não confessam a mesma 

religião tais como cristãos, muçulmanos, etc. Karl 

precisava mais de estudos e material para poder 

encontrar a possibilidade de veicuilar a 

mensagem do Deusismo sem falar de 

Deus/Religião tradicional dogmáticos e ortodoxos 

mas da realidade da sociedade e daí enfrentou 

um grande desafio que era como transportar os 

ensinamentos e a teoria do Deusismo, num 

sistema político 

A MÚSICA REFÚGIO  ESPECIAL 

Karl encontra um refúgio especial na música, arte 

emque se dedicou na adolencência  com grandes 

dotes musicais  algo que herdou da familia alem 

dos cursos na Conservatória de Música, onde 

estudou o solfejo, o tonic-solfa, arranjos,  o canto 

corale, o Gospel;  integra a Igreja Metodista 

Unida,  congregação que já conhecia desde os 

tempos de Kinshasa onde frequentara o ensino 

primário, organiza jovens, inicia a ensinar música 

e trabalha com vários coros e centenas de jovens 

para aproximar-se mais dos homens do poder do 

MPLA ligado aIgreja Metodista Unida, cria junto 
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dos jovens naturais do Kwanza Sul  e Malange um 

projecto de canto no Município da Maianga  

onde reunia-se mais de  cem jovens, mas tarde  

organiza e cria um coral professional que serve 

como escudo perante o MPLA, registra o mesmo 

no Ministèrio da cultura e consegue driblar os 

perseguidores,  que ja o tinham acreditado ser 

membro do MPLA  vai muito mais longe trabalha 

com vários músicos considerados astros da praça 

angolana, bandas e grupos musicais onde fez 

muitos amigos(…) 

 A MUDANÇA DO PERCURSO HISTÓRICO 

Em 2002 quando Dr. Savimbi é assassinado o 

povo fez uma leitura confusa, muitos acreditaram 

que a morte de Savimbi seria o prenúncio da paz, 

que o MPLA melhoraria a sua forma de fazer 

política; mas  esta percepção obtusa não 

conveceu ao Karl Mponda  que acreditava  ser a 

morte de Savimbi o ponto de partida  para o 

MPLA concretizar tudo o seu plano de fortificar-

se mais. 

Em 2004 falece a sua mãe e inicia contactos 

secretos com as embaixadas em Luanda,  a 

mensagem levada na altura era uma profecia: 

Karl falava das coisas que o MPLA iria fazer( e 

hoje acontece tachativamente como previra Karl) 

infelizmente a embaixada francesa em Luanda 
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recusa  o apoio e as ideias porque Angola parecia 

viver momentos de PAZ.  

Ao insistir, em 2005 entra em contacto com um 

alto funcionário   Diplomata da Embaixada dos 

Estados Unidos e é oferecido  um visto e leva 

consigo nove pessoas. 

Karl Manuel Sarney Mponda chegou nos Estados 

Unidos em 2006 vindo de Luanda sem saber por 

onde começar, procura por um velho contacto do 

seu pai mas falha, os dias começam a tornar-se 

difíceis numa cidade enorme, consegue um 

contrato e é empregue na Sede Geral de 

American Red Cross, há poucos passos da Casa 

Branca, dentro da American Red Cross conhece 

um americano Fuhade de origem libanese,  que 

embora sendo americano ainda falava 

perfeitamente o francês e o árabe, Fuhade era 

nem mais nem menos que um agente da CIA   e 

este pela primeira vez abre as portas da CIA para 

Karl, daí torna-se necessidade uma formação 

militar por duas razões: alistar-se  ao exército 

para facilitar a obtenção da bolsa de estudo e 

finalizar a formação académica, criar nele o 

espirito de dureza de um revolucionário e o 

espirito de um militar americano. 

Durante a formação académica, Karl retoma ao 

projecto da tese sobre o Deusismo, antes de 
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finalizar a formação acadêmica, Karl tinha 

concluido o projecto da sua defesa, através da 

Livraria do Congresso norte americano, lançou-se 

numa profunda investigação sobre a democracia, 

o capitalismo, a verdadeira realidade dos Estados 

totalitários como a Itália de Mussolini e Portugal 

de Salazar, Alemanha de Hítler, Japão de Hiroito, 

a Espanha do franco, estuda e investiga o Sistema 

monarquico inglês e os partidos, o Sistema 

Democrático bipartidário norte americano, o 

Estado de Israel, sua política, o espirito e o 

projecto sionista, o socialismo nacional, a 

verdeira realidade dos anos 1914 até 1961 

período em que vários africanos decidiram 

auferir suas independências.  

Para finalizar o processo da sua tese e a 

investigação sobretudo como discorrer o 

Deusismo para um sistema político ao benefício 

de um estado de direito e dignidade,  Karl 

Mponda viu-se forçado a estudar o 

estabelecimento da primeira república romana, o 

surgimento da Democracia na Grécia 

notadamente em Atenas e os termos usados para 

estruturar a dermocracia como sistema político. 

 Atravès do Director do Departamento Ideológico 

do Partido Dr. Rufino, karl consegue ter uma 

documentação de apoio ao Deusismo, escrito 
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pelo escritór brasileiro, Léo Vila Verde já que a 

CAUSA  foi extinta pelos seus fundadores depois 

da vitória sobre o comunismo. 

No final de tudo Karl consegue encontrar o termo 

adequado: DEOCRACIA, juntando dois termos de 

origem grega e romana evitando a ja existente  a 

teoria da TEOCRACIA   que nada tem haver com o 

DEUSISMO mas que é simplesmente um Sistema 

cujo o Estado  é dirigido pelos Padres 

Archebispos , Bispos  ou reverendos.  

Deo: termo italiano, do latim significa Deus  e 

Cracia: palavra de origem grega, sufixo cuja 

tradução em português é poder.  

Podemos encontrar exemplo do uso deste sufixo 

abaixo. 

DEMOCRACIA. DEMO significa povo e CRACIA 

(KRATOS) significa  poder. 

 Democracia; poder do povo  ou sistema do povo. 

Em busca de um termo que deveria indentificar o 

termo a cunhar ao Deusismo político, Karl 

notifica que  o poder do Povo ou Sistema do Povo 

é um termo que também fora usado pelos 

Comunistas  nas suas análises  e o manifesto 

comunista por Karl Marx: o poder popular, os 

termos sinónimos que representam os sistemas 

em benefício do povo falharam (poder 
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popular=poder do Povo), para manter um poder 

ideal baseado nos princípios universais e por sua 

vez encapsulado no ser humano que é o 

microcosmos do Cosmos  karl insistiu nas leis 

cósmicas que regem o universo que revelam 

características duais: dar e receber,  positivo e 

negativo, interior e exterior, espiritual e físico, 

sujeito e objecto, superior e inferior, homem e 

mulher, céu e terra, etc.   

Na introdução do seu trabalho ele escreve: seria 

impossível o universo, o cosmos, pela harmonia  

e ordem que encerra, ter surgido ao acaso,  a 

ordem cósmica subjacente no universo  é 

resultado de uma mente arquitetônica que tem 

estabelecido com base nas leis  que o regem, 

estas leis  fizeram com que a vida aparecesse e os 

círculos absolutamente unos do eterno agora e o 

imenso aqui fazem com que a vida permaneça  e 

se perpetue por milhões de anos, nesta biolinha 

vão se descortinando os planetas, cometas, 

galáxia super aglomerados galáticos, etc, deve 

haver um criador de tal ordem tão complexa e 

diante de tal magnitude de complexidade e 

ordem, deve haver superinteligência que tenha 

estabelecido e perpetuado estes vórtices tão 

harmónico, moderados, perpétuos e perfeitos 

biomecanismos. É óbvio que há um criador que 

tenha estabelecido  este corpus cósmico, um 
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gênio. Diante de tanta elaboração, seria 

impossível não ter elaborado o sistema que 

haveria de reger a sociedade humana, olhando 

para a transmagnífica obra da sua criação,  tudo 

que o arquiteto fez, reduziu em miniatura através 

do sistema que gerencia a espécie humana qual 

microcosmos do cosmos, este sistema baseado 

na administração do corpo humano estabelecido 

no valor e reconhecimento de cada elemento que 

compõe o sistema, faz com que todos estes 

elementos se tornem indispensáveis para que o 

ser humano possa existir, não importa o seu 

tamanho nem a função que desempenhe e sim o 

facto de ser órgão de um dos sistemas do corpo 

humano, todos precisam uns dos outros para o 

funcionamento do corpo e manutenção da vida, 

basta que um entre em falência para o ser 

humano  tornar-se inapto até mesmo em risco de 

perder a vida. 

Os cientistas conseguiram ter esta visão e usaram  

a lei e o sistema do arquiteto para estabelecer as 

máquinas que mudaram a vida do ser humano 

durante a história, por exemplo o automóvel  é 

uma máquina composta por várias peças; motor 

e não só, para impedir o veículo de funcionar não 

é preciso tirar o motor, pode até estar tudo em 

ordem mas se lhe retirarmos uma só vela, o carro 

pára, já não anda. Os cientistas  usaram o sistema 
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estabelecido no microcosmo do cosmos; o ser 

humano necessita de água e sangue para existir, 

o veículo necessita de água e combustível para  

movimentar-se. 

Este é o modus operandi do Arquiteto ou  Deus 

para os religiosos, esta arquiessência operacional 

é o que se chama DEOCRACIA, Sistema de Deus, 

o Poder de Deus; se o Estado é estabelecido à 

base de sociedades e as sociedades à base de 

famílias e a família à base do indivíduo que é o 

microcosmos do cosmos; então não existe uma 

outra forma de administrar o próprio ser humano  

senão à base do sistema que rege o seu próprio 

corpo: o Sistema do Arquitecto, a DEOCRACIA.  

O Estado permanence em harmonia quando 

todos são valorizados para o seu 

desenvolvimento, cada cidadão, seja homem ou 

mulher torna-se peça fundamental para reerguer 

o Estado, não importa o nível social ou a 

formação acadêmica, a Deocracia prerroga o 

Estado a existir só na base de uma relação 

recíproca entre todos, por isso apartir do líder 

Nacional chefe do Estado, Chanceler; chefe do 

Governo, ministros, embaixadores, agentes e 

funcionários do Estado, a sociedade civil, a Igreja,  

famílias, o cidadão, todos estes devem trabalhar 

em benefício de todos, ninguém deve ser 
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esquecido ou excluido, porque todos são como 

peças fundamentais para o funcionamento do 

Estado, a desconsideração ou a eliminação de um 

significa o caos contra todos, implica a 

paralização do Estado, a morte do Estado. Este é 

o Sistema que deve reger a nossa nação.       

Para abrir-se as portas da política americana, karl 

Mponda teve que sacrificar-se, a sociedade 

americana é estabelecida por leis e estrutura de 

grupos de pessoas que lideram o país  que são 

por vezes invisiveis aos olhos da sociedade, o 

estado americano foi estabelecidos pelos Maçons  

desde George Washington até a data presente, a 

própria cidade de Washington que é a capital dos 

Estados Unidos foi desenhada Segundo os 

simbolos da maçonaria, todos os que escreveram 

a cosntituição dos Estados Unidos eram maçons, 

eles lideram  a sociedade americana  e torna-se 

difícil alguém abrir as portas sem o código, 

Fuhade disse a Karl Mponda deves procurar por 

um destes homens e se eles te aprovarem terás o 

apoio necessário, pois são uma fraternidade que 

se ajudam entre si. 

Em 2012 Karl foi introduzido pelo mestre  Mavrov 

à sociedade secreta da maçonaria scotish rite em 

Washington DC onde lhe foi dito, cada um 

continua com a sua religião e sua fê aqui é 



THE LEADER - THE MAN BEHIND THE DREAM OF THE NATION  

BIOGRAFÍA - BIOGRAPHY  - BIOGRAFIA – 

BIOGRAFIE –약력 - BIOGRAPHIE 

simplesmente uma fraternidade de homens livre 

em busca de paz, com Deus e a sociedade, se não 

fossem os nossos fundadores, hoje América não 

seria o que é,  todos admiram a América. 

Talvez algo  em que Dr.Savimbi  falhou de fazer 

parte   

Karl falou de si para si: eu não sou maçon  mas 

sim verdadeiro conhecedor da maçonaria, sou 

cristão unificacionista. 

O Partido careceria de esclarecimento da entrada 

do Líder  na fraternidade maçónica para não 

haver dúvidas e rumores sobre a interpretação 

que  tem se feito. A maçonaria é como uma 

sociedade secreta porque de secreto não existe  

porque as portas estão sempre abertas, o líder 

continua a ser membro da Federação para a Paz 

Mundial antigamente Associação para Unificação 

do Cristianismo Mundial e da Igreja Metodista 

Unida. 

Em 2012 começou a reunir de novo os antigos 

membros do PIDA espalhados pela Europa, Brazil 

e América, onde se chegou a conclusão de que 

realmente não havia mais chances de Angola 

mudar com o MPLA no poder ainda que se lhes 

fossem cedidos 10 mandatos eleitorais, porque o 

que o MPLA tanto queria, já fora conseguido: a 

destruição da UNITA bélica, para poder replantar 
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a sua política de ser o único mandatário de 

Angola, enquanto o povo iniciava a beneficiar-se 

da paz, o sofrimento aumentava, a realidade era 

pior que na época de guerra, o que nunca 

tínhamos presenciado na época de guerra 

começou-se a manifestar, os ricos tornaram-se 

mais ricos, os pobres mais pobres ainda, 

conhecemos milionários angolanos pela primeira 

vez, generais das FAA a comprar bens fora do 

país e guardar dinheiro nos bancos estrangeiros, 

em apartamentos, apartamentos fora fora de 

Angola, enquanto as questões básicas como: 

água potável, luz eléctrica, saúde pública, 

educação, habitação, continua sem solução e 

sem esperança de resolução, os angolanos 

continuam a viajar para Namíbia, África do Sul,  

Zimbabwe, etc. em busca de tratamento médico, 

formação acadêmica, e não só. 

Hoje com o projecto finalizado, não há como 

evitar a Guerra, a única via para correr com o 

MPLA do poder  pelos os 40 anos de fracasso  

total na liderança e Governação do país, 

preparação e deligências diplomáticas estão a ser 

feitos, já não há como manter isto em segredo 

porque o povo deve saber o que vem aí e porquê.   

Karl  e todo o Partido sentem-se prontos e 

dispostos para o desafio maior; Repensar Angola, 
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o que já foi feito e continua a ser feito neste 

momento é Devolver à Pátria a sua grandeza, 

todos os angolanos são peças fundamentais na 

reconstrução da  nação. 

Aquí está o homem à quem cada angolano pela 

primeira vez pode depositar a confiança total, 

para restruturar um país deformado, violado, 

destruido em todos os sentidos moral e cívicos, 

com a injustiça e manipulação, tribalismo, 

regionalismo, racismo, durante 40 anos 

 Karl Manuel Sarney Mponda  um Líder para fazer 

a diferença. 
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Em washington 
visitando  Isaias Samakuva 

 

 

 

 

 

Na despedida da Embaixadora  Josefina Diakite Karl núnca teve 

problemas pessoais senãofor contra osistema político estabelecidoem 

Angola 
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THE LEADER 
THE MAN BEHIND THE DREAM  

OF THE NATION 
 

“If we want, we can” 
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DER FÜHRER 
DER MANN HINTER DEM  

TRAUM VON EINER NATION 
 

"Wenn wir wollen, können wir" 
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EL LÍDER 
EL HOMBRE DETRÁS DEL SUEÑO DE UNA 

NACIÓN 

 
"Si queremos, podemos" 
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DIE LEIER 
DIE MAN AGTER DIE DROOM  

VAN ‘N NASIE 
 

"As ons wil hê, ons kan" 
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LE LEADER 
L'HOMME DERRIÈRE LE RÊVE D'UNE 

NATION 
«Si nous voulons, nous pouvons" 
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가이드 

국가의 꿈 뒤에있는 

사람 

"우리가 원하는 경우에, 우리는 할 수 

있습니다" 
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ЛИДЕР 

ЧЕЛОВЕКК ЗА МЕЧТУ 
НАЦИИ 

 

"Если мы хотим, мы можем" 
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指導者 

の黒幕 

国家夢 
 

「私たちが望むならば、我々はできます」 
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利达 

男人的背后国家的梦

想 
 

“如果我们想，我们可以在” 

 

 

 

 

 

 



THE LEADER - THE MAN BEHIND THE DREAM OF THE NATION  

BIOGRAFÍA - BIOGRAPHY  - BIOGRAFIA – 

BIOGRAFIE –약력 - BIOGRAPHIE 

 

 

 

 
 القائد

 حلم راء رجل

ة  األم

 

 ”"نستطيع نريد، كنا إذا"
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 המנהיגאיש

 החלום שמאחורי

 האומה של

 "יכולים אנחנו ,רוצים אנחנו אם"
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