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- Dcelaração cle uB grupo d.e revoluoionárlos angiolanos -

Iepois d.e expulsos d.e granàe parte d.o terr:i.tório angolano os fascis
tasd.da uPÂâ'Nl,Â e d.a UiüIrÂ, norras perspectivas d.e vid.a e de luta se Levanta-
va8 perante o Povo Àngolaao. De facto o HPLÀ tinha-se mostrad.ô atd àaltura o
único rnovimento verd.adeiramente nacloaalista, o único movimento que pod.eria
aond.uzlr Ângo1a à Índ.ependêncLa.

Yerifica-se porén quê a tcmada rle pod.er pelo'MPLÁ na màior pa^rte d.o

' território angoS.ano não está a ser acompanhad.a cle umá políttca d.ê .apoÍo e Ín-
centivo à luta e organização So Povo frabalhador, À polÍtÍea d.o lrlPtÂ tem-se
caracterizad.o por una sabotagen ê repressão constantes sobre a Luta 6os ope-
rários ê canpotrêseo organizaôos e sobre toilos agueles que encabêçan esse ruta,
Jtos esguerdistasn, util5,zanêo a t;ermiaologÍa rlo Conaadante NLto A1ves. Essa
polÍtica d'e repressão e oabotageru encobre-se eob uma capa populigta --dernago-
§la en grand.es oomíclos ê noÊ maios d.e informação, expLoração do passado 9Lo-
rioso do MPLÀ para jusiÍfícpr a.s actuais acções contra-revolucionárias-- ê re-
fletc:era últiraa análise a conürad.ição antag6nÍca que vai tomando forma em Ân-
ScLa entre uma burguesia *rfilcana en fornação que vai oeupand.o o ttvazior dei-
xaoo pelos 500 mil crrlonos c os operárioe e camponêses qu€ tutan pela sua ver-
dad.eira emaneipação. Refle'üe tambam, e- isso não pod.e ser egquecido, as confra-
d1ções enire cs rlois imperlalÍsmos (amaricano e russo) e o ?ovo .Ango1ano e as
conirad'içóes, ex'trem;mânte agrrdiza.d.as no caso d.e Angola, desses mesmúÊ, J.mpe-
rialismos entre si,

Qual

À ac9ão d.o I'iPLl nas zonas sob seu controle tem-se caracterizad.e por
una total ausênci.a de coafiaaça no poder criador das massas populares, pelo não
reconhecimento na prática d.o pa.peI d.eterrninante do P0vo ns gusrra que se trava
contra os fasoistas da üPA/I'iiiLÀr por acções uitld.aeente represslvassobrê os or-
gãos de vontad.e popular, pox uma actuação cupulista a nivel governarlental, arlmÍ-
nLstrativo e sindicaL, pela não resoLução êoe prcbi.emaet'concretog do povoz (a)-i*
mentação1 §aúd.e:, etc.3). E um, acção anti-popular que traduz os interesses da
burguesia africana em forraação que se apodera ôo aparelho d^e Estad.o e êele
teata arrcdar as cLasses expLoradas.

Quanil'o se erigla total llberd.a.d.e ,*"'o Povo e forte repressão Bara
oB seus inimigos - FNLÂ' UNfIA, - o I{P],À instaura una feroá oênsura na rádio
e.na impreasar... às organizações populares. Na Emissora,0ficÍaL d.e Àngola e na
Bád.io a Yoz clo Povo é proihida qualquer referência à Demooracia popular, à ÀI-
bânia e à RepúbLica Popular d.a China, ê - espanteno-aos! - eão degaconseLhad.os
graacles e-logios' à Rcpública Popular d.e Floçambique e ao grarxd.e revolucionário
Samora lt1aohel. A tÍga Nacional Africana - sob pressão do Sureau PoLÍtico d.o }Ípl,Â
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fectra B revista rrÂngolatr - I re'rista semanal de nalor tiragem em ângoLa, defen-
sora i.ntrarisigeate do Povo e acuse o seu corpo redatorial d.e ttesquerd.ismorr.

§a §Ii Asseinblela Popular de Luand.an d apresentaôa una rnoção em gue se |texiger

ao l{inlai=o da fnformaqão a expu)-sãc do corpo redatorial ôo jornaf semanaL
ItPodêr Pogrlarr d.eviâo -.mais ume rrezt - ao seuresquerd.ismon. 0s comunlcados
das Comiçsões PopuLares de Sairio (Cfs) e d.as Comlssães d.e [rabalhadores (c[)
são censuraôas e adulteracl.os antes de serem d.ivulgad.os ao PovJ,

Quando se exigia ura forte incentLvtl às CPI e às Cf levando o Povo a
nelas participar, d"iseutir e cieoidÍr, boLcota-se a II Semana de lirta peLo Po-
der Popular, desautorLzam-se as decisões d.enoeráticarnente tomaràas nag reuaiões
êas CPB e ser\rLndo-se de intlnld.ações pelo terror, tentarn-se impôr d.eeisões
vLnôas d.a crípula d.o I,IPLÀ. No Seninário eobre Xemocracia PopuLar, J.ntegrad.o na
II Semana d.e Luta pelc Poder Bopula:c , aparecem dols eLementos d.o Sureau Po-
1ítico do I"IPLA, Iilol.ira e Nito Àivasrgue tlepcis de terem tentad.o aterrorizar
as CPB presentea ,com aÍieâças d.+ Íluzilamento para qualquerild.esvlo rie esquerd.ar
se faz aBroYar una noção àm r{ue 6e nêg'a as pa}avras d.e ordem aprovadas aÍjte-
rÍornenta parâ a Semana eú reirnião plenária das CPB convocad.a para o efeito
e se trsnsforma essa Bernana numa figrand.e maaifestação de apoÍo ao ]IPLA e à sua
Linha polÍtican. O ::es,ritad.o da votação é sigaificativo: B abstençães, 2 votos
coatra e I vetos a rlavor (O.ois dos quais se vierâm a verificar nuLos d.evÍdo
à não representativ;ld.ad.e cu-,s eLementoê dos 3aÍrros Patriee Lumunba e Zangaôo
preseatas).

Qu.anôo se exigia uma Guerra lopular (com a anpla participação d.as

massas trabalhgdôras orga:rizad.as) gontra a agressão fascista e irnperialista,
asslste-se à d.íssolução_ (pelo lÍPi,Âil oas arilÍcias populares que se estavam a
formar e em que o.Pcvo estava a participar entusiastlcaloente e à sua substi-.
tuição por r0ornltás de nefesar em que a ad.miseão de elenentos é feita por, cga
vlge . Às tr'APLA não sê conseguiram transformar em Exercito Popular, apesar de

alguns esforços isolâdos ne se sentido e nel.as campeia o milÍtarlsmo (ideolo-
gia burguesa e d.o lurnpba traneposta para o exáreito). 4 recente sublevação de
Senguela êm que meia centena de soidad"os das f'Ai:IA se revoltara^rn e prenderarn
o Comandante Gacumona após este ter morto a Ea:rgrre frLo unr camarada por este
terttbatld.ort no seu automoveL, constLtui uln exempLô do quê se passa no seio clo

l

exército.

Quando se exl8ila qua, à §eBeJ.hança do que a fIlELIt'O estâ, fazenclo em

Moçanbique, se fizesse um combate consequente à Ídeologia e hábltos burgueses
gue minarn o movirnento nacj-cnalisfa, se conbatesse a corrupção que tem como fo-
co a peguena burguesia burocráf,ica afrlcana e que pod.e contaminar certos sec-
tqres do operariado e se dÍ.,.ru1gasse e incentivasse a acção irteológioa2 educa-
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tiva e organizativa de esquerda, assiste-se â um ataque histérico aos tfêsquer

àistasn, saneiam-eê oB elemenios d^e esquerd.a e fazen-se depurações d.entro ds

i'l?LA, . prendern-se ailitantes dedioad.cs e activos (como o Canarada 3eça que foÍ
acusaêo ào rcrinen( l) de cT iar Ê?upos de estudo d.o marxismo-leninismo nas fá-
brlcas d.a zona de Senguela), Ao mesmotempo rtapadrinha-sert, apontam-sê crino

exemplo e u+"iliza-sê cono ntropa de choqrrer contra a esquerda lndivid,uos co&o

o trcamaraôaff Setinho d.o bairro Saablzanga - que diz à boca cheiâ que tem re-
serrrado para si um lug:a= rle miu:istro i ou elementos (V.ivf, Zé llukile, João

DÍnis, etc) quê na sua 0omôssão de Sairrol d ando mostras da maip,, totaL eorrrl.
pgãor roubam o Povo na d.isiribu:-ção e venda d.e produtos al.imenta:res.

QU+rd,o se exigia urn forte controLe ê reprêssão sobre og fascÍstas
d.a FNL^â. e êa IINfTi, pern:ite-se {üe o Hesquad.rão d.a molrterr d.a 3JB (ftUA) con-
tinue a actuar em Luanda e cri.a-se un forte dispositi'.lo dertsegura4çarr coman-

d.ad,o por Nonato e Onaubws (es'be último nembro d.o C.C. do l,lPiA e actual Bêcre-
tárlo d.e estado d.c fnteri.or ri.o astuaL êoverno d.e Bransição) con o fin ôe con-
trolar a acção da esqueri.e.

Para c$mpreend,+rnos o qus se está passando presentementc no HPI,À

tearos de ter em coqia o fac'bo de que este movimento nurtea foi dominado pela
Ídeologia cientÍfica da cl,asee operária, antes vingando no seu seio mótod.os

de organização o Ce'l:isão e -trrila linha política que, ernbora nacionalistas (f"-
to 5, anti-colonial,istas) nãc dsíxavarí âe ser burguesas. Â não exl-stôncia ci.e

luta icleoldgica, a rião existãncia de centralismo democrátÍco, a não d.efinÍção
e aplicação de urna justa linha àe nassas cond.uziram ao d.esleixo, ao }iberalis
morà corrupção, ao centraLisxoo absoluto nas decisões, a uma po1ítica de cúpu-
Ia, a uma grande fraquaza loeo1óglca e polÍtica do l{ovlnnento e dos seus mili-
tantes e guadros. 0 Movisiento de Reajuetamento (t972/lq) e o Movinento de 0r-
ganização (fgff) r eoe pretendiam modificar a linha pol{tica e os mdtodos d.e

trabaLho d.entro do I'fPLÁ fracassaran devi.do ao 'ooiciàte da pequena burguesia
reacoionfula que recêâ,xra q,Jâ es rnassas populares Lhe elmebatassem a hegernonÍa

do I'lovimento. Assim, a eÊquerd.a, apêsa,r de ver as suas.teses aprovad.as nae

poucas reuniões dos órgãos colescivos d.e d^ecisão que Be j-er.m fazendo, via êssa§
décisôes siste;nátioa.mente boicotad.as quand.o as tentava pas.qa.E à prárica.

Não exietinclo luta ideoLóglca (que semprê foi abafada e reprimiêa,
centralismo democráticor imBe-

revolucionários, não existindo uma

por «rnde podiam penetrar o oportu

sob o pretexto da nunidadett), não existindo
rando métodos de êrganização e d.ecisão não

Ilnha d.e massas, estavam a bertas as portas
aismo e as id.eias contra-revolucionárias,
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. § c que se está a passar actualmente.

Neste rnomento o l.iPiá. esz6. .a ser tomaclo d.e assalto pela clique social-
-fasclsta e ',rendid.a ao imperiallsno soviético comaadada pelo Comand.ante Nito
Alves (que se esconôe rlebaixo d.e una c*pa aparaatemente revolucionária). Esta
clique, apoiada ideoldgLca e orgarrizailvanente por conhecidos nllitantes d.o

chamado DrtcrP que para Àngola se cesloca-ran (e continunm a d.eslocar) chefiad.os
por Cita Yalles -conhecido elemento d"o C.C. d.a üExCr- minou.o MovLrnento por
dentro, instauoou aÍ os métod.os fascistas, pÍd.escos e.cupu)-isias ôo chamad.o

PttCrtP, afastou ou colocou para se6und.o p1ano, nacionalistas e milltantes t[ed.i-
cados, encetou uma caçe sem tréguas aos marxistas-leninistas (acusados d.e rtes-
querêistasr).

Esta cllQuer Qüe tudo j.nd.ica estar d"isposta a eolocar os frutoâ de
L4 anos d.e Iu$à armad.a contra o colonialismo português e os fantoohes dla UNITA;

-müIrA naE mãos d.o ÍmperinlÍemo sovldticol es'bá a consêgulr negar o quê fo!. uma'
constante no I1FLA e quê já the tem vaLido Ínensae ôificuLdlarlas naterÍais - a Bua.

Ínilepandência, o seu naoioaalLsmo.

0 aparecimentoi ôesenvolvfunento, ascensão e hegemonia deste g:nrpo dle

tral.êores não surge por âcaso. Encontra a su€. expllaaçãe - p&ra além das fra-
quêzas e Ll.mltações organiâetLvas e ldeoldgioas do MPLÂ Já atrás referLd.as - Ílâ
chantagem Bo!.Íti.ca fttlê a URSS está fazendo como consequêncLa êa sua úaJudar ml-
lttar - ê I que í)s ;rectoree ';'erd.adeiranente nacionalistas d"o I{PLÂ não se goube-
ran opôr oon a firm,*ca d.o passaôo. fem as Bu&s raÍzes socÍais nals profundas nos
Lnteresges autdnonos ôa pequena-burguesia africana em reLaçãô ao campesinato e

ao operariaclo.'nê'fac'bo, eata pequena-burguesia africana (de ser-
vlcos) querg:cad.ualmente se vai trarsformanclo nunea burguesÍa bnrocrática de es-
taclo (e também eu burguésia nacLonal possuidora) encontra neste grrrpo traÍêor
d.e revlsionietas o f,eu sustentáculo ldeoLógico, absolutamente necessário para
eacobrir 5üto tlas massas populares (com uma capa progressista.- populLsta) a
sua aacenção, o estabeLecimento e consoLiôação en Ângola ôo neo-coLonLaLLsno.
Encontra eustentácuLo e oanpo d.e acção na corrupção generalizad.a exlstentêr ê
que não escapam alguns dos operários mais activog a quen a burguesÍa autóctone
acenâ, com lugares de' chefia tlentro da empresa, clos sindl.ca.toa, rlo IíPIA ou d.o

prdprio aparelho cle estaêo.

Mas nad,a pod.erá deter o avanço da luta organizada da slasse operária
e dag naasas populares.

A tonatla do Pod.er pela nova burguesJ.a afri.cana, con a conBequênte na-
nutenção ôa erploração d.as masgag popuS.ares, o inÍcio da repressão sobre o mô-
v!.nento popnlar em aacenção, poôerão atrasâr nas não conseguirão cleter a Luta
invenoÍvel ôo Povo Ângolano pela Ind.ependêneia Completar p€la ilerrota total d.os

ÍroperlallsmoB e de to<Ioe os sêus Lacaiog.
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À luta que ô Fovo Ángço1ano trava, á a luta d.os Povos d.e todo o I,Iun-
dc pela sua ind.ependâncÍa i.iac.i.onal.

Às forças rovolucionárias'mund,iais eabe assim um importante papêI
na d"ea{=cia eas tenta'Eivas i,e repressão que em ÀngoIa vi.san estrangul.ar o

novime.nto re:rolucionário 
"

a3ÂIX0 0§ rÂscrsTÀ§ Iâ upÀ/rNrÀ/üNr[a !

Â3ÂINO A§ riÂi\]o3nÁs RgyI§'Io}rISrAs c0NrnÂ Ô povo ANGoIAlr0 t

VIVA Â JITSIA LUTA }O POVO ANGOTAJ\IO POTá. INDEPENDONOIÂ NAoIoNAI:

- SeoLaração de um gr,upo êc revolueionárlos
augotntoel

Outubro de L975

Flsr r-x n :
À prlstão dB ss is cã.ril3.Is,rlas rlas lcnri§$õ,3s Fopulrr-r9s do

Balrro cle Luanrla qlle iie destaeâriir"it nô lançanento da orqaniaação
Fopular ern AtreoIa, cntr'c CIs qulris se eneoutrain eclnhecldoo dlrl-
gentes do Órgão {locrrionetCar Cns Ce',rnissõss Fopulares Co B*irro
corn,r 6 o cp"§Õ do s*u primeiro rlnrnis;sá:,io Gerai, que foi o rss-
poasávo1 .pü1CI Dopartanlento rie o:rgsnizaeõ.o de !Íns"qas (lIaolenaI)
rlo ?'ÍFLÂ o d mernbro clo §eeretariado da flcnrlsefio Dtreetlva de Luan-
da do ffpt lillÀ, marca nals trrn passo em frente n{r {:)scalatlar rspros-
siva sr:bre os revolucicnários anqôIanos.

Bstc caso ocor?8u 3á rtepois d,n redaeçãrt de ste *ooumsn-
to pelo que não nos f ol possírrol aí inteqrá.-lo.

À doaúnela vlqorosa d.e maie este aeto represslvc 6 um

rlever de goliLlari-ederio nrlli1;rr::,t; 11r:g v,:rrlarlr: lrrrg revolr-iri t:*ári.oe
do todo o rnuado.

ii§-§l iluq*gs*-3ry"ç.l§sls s*s.Làs*3sss-iisss

9§1.,1!§,e-g§.*igf§"


