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QUANDO A REVOLUÇÃO 

TORNA-SE UMA OBRIGAÇÃO 
 

“LUTAR É LEGÍTIMO” 
 
 

Guilherme Koehler 

 
e aqueles que nos governam abusam 
escandalosamente do seu poder e o levam 
para além dos limites permitidos, se violam as 

leis fundamentais, se perseguem a religião, se 
corrompem a moral, se prejudicam a honra dos 
cidadãos, se exigem impostos ilegais e sem 
sentido, se violam o direito à propriedade, se 
alienam o património da Nação, se desmembram 
as Famílias e os Municípios, se com as suas 
decisões levam o povo à desonra e à morte, então 
acaba-se a obediência, a  proibição de resistir, 
a vontade de nos mantermos calmos e 
tranquilos perante as garras dos animais 
ferozes. 
 
Os organismos e corpos sociais da Nação têm o 
direito de resistir fortemente depois de terem 

S 
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esgotado todos os meios suaves de resistência. Se 
os governantes prejudicam a Pátria e o seu 
povo, se ultrapassam a legalidade 
transformando as leis em violência a luta é 
legítima.  
 
Ninguém pode julgar o poder supremo, mas 
acima dele estão a razão, a justiça e a moral. 
Estamos em pleno Seculo XXI e a realidade 
vivida em Angola não reflete este século se não o 
do passado ou mais recuado. 
 

ESTE É O MOMENTO CERTO, ANGOLA 
NECESSITA DE UMA NOVA FORÇA POLÍTICA 

NEUTRA 
 
É Fundamental, uma nova força política, um 
novo pensamento, que transforme o 
desiquilbrio actual, num novo equilibrio, 
beneficiando em geral o todo e trazendo 
justiça a um povo que foi injustiçado ao longo 
de séculos e em particular nos últimos 39 
anos a caminho de 40 anos!! 
                                                                                     
Depois da derrota e a subjugação da UNITA no 
Luena, as investigações feitas pelas organizações 
internacionais de direitos Humanos de luta 
contra a corrupção e pobreza, indicam que a 
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situação de Angola no que diz respeito a 
corrupção, injustiça, direitos humanos, pobreza, 
incumprimento das Leis etc. piorou depois do 
calar das armas.  
No periodo da Guerra núnca chegamos de ouvir 
que uma filha do Jose Eduardo dos Santos é a 
primeira Milionária em África ou o MPLA a 
comprara Portugal, ou  generais das FAA a 
guardar dinheiros  nos apartamentos em Lisboa, 
tudo isto  começou a surgir depois do calar das 
armas e isto foi o que o MPLA prometeu depois 
da morte do Savimbi: ”Angola vai mudar” e sim, 
Angola mudou mesmo  infelizmente ainda mais 
para o pior. 
 
Esta situação é que desperta o nosso povo 
medroso a sair pelas ruas com sacrifício, porque 
realmente falando, o povo angolano não tem 
cultura de revolta, ao mesmo tempo  os 27 anos 
de guerra entre a UNITA e o MPLA deixaram  
uma imagem de amargura não só para os 
angolanos mas também para qualquer país 
internacional com vontade de apoiar qualquer 
revolta. 

ANGOLA NO “LOOP” DA OPINIÃO 
INTERNACIONAL 

A outra situação que despertaria a opinião 
internacional é; se o MPLA fosse um regime 
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terrorista não obstante o MPLA seja um regime 
terrorista e nem por isso é considerado ameaça 
para os países super poderosos, daí a situação de 
Angola ter-se tornado mui difícil.  
Eis que o MPLA não mata franceses, americanos 
ou Ingleses mas sim angolanos e quem é o 
angolano perante estes Paises?  
NINGUEM.  
Somos absolutamente ninguém perante eles. 
Os que batalhavam para ter Angola sob controlo 
já a têm, o petróleo de Angola é explorado por 
eles, então já não existem razões para eles 
atuarem com força na questão de Angola porque 
estes países poderosos só atuam quando há 
interesses seus, e em Angola eles têm tudo por 
intermédio do MPLA. 
 
Então esta é a real situação interna, a qual o povo 
não vê e nem sabe e os políticos angolanos não 
falam ao Povo, uma situação que requer uma 
tremenda ginástica para convencer a estes países 
que chega de sofrimento! “precisamos de apoios”, 
porque 100 mulheres podem ser violadas,  
queimadas  ninguém vai levantar a voz, esta é a 
realidade da política internacional por isso  
muitos dos Partidos  Políticos estabelecidos em 
Luanda não conseguem mudar a realidade 
política , mesmo juntando-se eles não vão fazer 
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nada, porque existe um esquema de corrupção e 
interesse Internacional.  
A Prova é o caso do Jornalista Rafael Marques 
Correia que denunciou os actos de corrupção do 
Regime do MPLA um trabalho louvavel, mas 
infelizmente depois de toda a digressão que o 
jornalista fez  no Mundo denúnciando os actos 
ilícitos do MPLA, nehum País da Comunidade 
Internacional ou poderoso lenvantou e 
questionou as acusações do jornalista RAFAEL 
Marques Correia isto mostra claramente que o 
sistema está ligado com os poderes Internacional. 
 
Mas mesmo com esta realidade Internacional, o 
Movimento de União Nacional tem a solução e 
exorta aos seus dirigentes, membros e ao Povo 
angolano de não ver o Mundo com os olhos do 
Povo regular e não fazer a leitura da Política na 
base do que se vê ou se fala nos Jornais porque 
por de tras de tudo isso hà um poder fisico e 
espiritual ligado a corrupção que toma o controlo 
de tudo e impossibilita as acções para a realização 
de uma Revolução perfeita, mas ao mesmo tempo 
queremos lembrar que continuam a se realizar 
Revoluções e Golpes de Estados a volta do 
Mundo se nós formos sério conosco mesmo 
iremos vencer mas para tal  necessita –se homens 
e mulheres decididos  corajosos, patrioticos  para 
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que se realise a ultima revolução que deve 
absolutamente  destruir o Regime do MPLA 
mesmo dando aparência de ser o maior e 
poderoso de África. 
 

AS MARCHAS  JAMAIS FUNCIONARÃO 
 
Neste momento muita gente pensa em fazer 
marchas para  enfrequecer o MPLA políticamente  
ou pedir a saida do José Eduardo dos Santos por 
ter dirigido  o País durante 34 anos a caminho de 
40 , nós contrariamos todas estas formas de 
combater o MPLA. 
 
Por varias razões, não é, e nunca foi por via 
Democrática ou de marcha uma Ditadura foi 
derrubada no Mundo,  conhecemos melhor que, 
nehuma marcha realizada em Luanda terá efeito a 
nível Internacional  o MPLA não mata 
americanos nem europeus mas sim angolanos  
por isso M.U.N. esta  a negociar 
diplomaticamente introduzindo o dossier 
“Angola” na mesa d’aqueles que comandam as 
intituições corruptas do Mundo para mostrar e 
provar as razões da nossa Luta  e o que eles 
podem ganhar conosco no poder.  
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E isto é do interesse dos Países poderosos, se nós 
vamos lutar contra este sistema Internacional no 
futuro, hoje devemos cooperar com o mesmo 
sistema para podermos conquistar o Poder. 
 
Todos sobemos que os momento que vivemos 
não são fácis  mas tambem reconhecemos que esta 
é a única hora que o Povo merece ter a sua 
salvação. 
  

A CONCEPÇÃO ERRADA SOBRE O MAIOR 
PROBLEMA QUE DEVE SER RESOLVIDO 

 
Os angolanos devem saber que a saida ou 
demissão, susbstituição como o queira chamar do 
José Eduardo dos Santos não deve ser  a causa de 
baixar os braços porque ele pode sim dar golpe de 
mestre e resignar do cargo a qualquer momento e 
isto não mudará Angola como os outros Partidos 
pensam, de que se o José Eduardo dos Santos 
deixar o MPLA eles terão capacidade de ganhar 
as eleições  isto é absurdo uma Utópia porqe o 
MPLA estabeleceu um sistema de Ditadura 
Colectiva com um chefe  aparacer, alias  sentimos 
muito porque os Partidos dito a força da 
Oposição em Angola núnca aprenderam,  em 
1979 quando morre Neto, o País e o regime 
sentiu a perca d’aqueles que era visto pelo o 
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MPLA como o Pai da Rervolução Angolana, mas 
o caso foi resolvido rapidamente o José Eduardo 
dos Santos substituiu o NETO e a situação 
piorou até chegar ao ponto em que nos 
enconctramos hoje.  
 
Os Partidos políticos em Luanda deveriam dar 
conta de que se este morrer ou resignar do seu 
Cargo, o que virá será pior e que a situação de 
Angola será sem adjectivo de  qualificação, razão 
pela qual nós do Movimento de União Nacional 
vimos a situação de um outro ângulo onde o 
maior probelma de Angola é o MPLA como 
Partido, este sim é a Organização  que deve ser 
derrotada para que o País sinta pela primeira vez 
a sua liberdade e recuperar-se o tempo perdido, 
pór a lei a funcionar, ajustiça, saude , trabalho, 
educação, habitação  para todos. 
 

HÀ PAÍSES QUE JA VIVERAM SITUAÇÕES 
SEMELHANTES A NOSSA 

 
Não devemos cruzar os braços a nossa situação ja 
foi vivida por outros Povo no Mundo  voces não 
imaginam a força que tinha a Alemanha que 
ocupou a França em 30 dias  o País deixou de 
existir  mas a vontade dos francêses foi maior e 
estabeleceram o que foi conhecido como  “LA 
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RESISTANCE” uma Resistência impecavel foi 
estabelecida até os alemãos foram derrotados e no 
final a França foi libertado, por isso devemos ser 
fortes e decididos devemos avançar neste 
processo de luta armada ou invão  contra o 
MPLA nas cidades ja não temos tempo de 
camufular nas matas devemos ter um simples 
objectivo a capital. 

POR FAVOR NÃO DEVEMOS  
COMETER O MESMO ERRO 

Em 1960 cometeu-se graves erros  tudo porque  
os vizinhos e os demais Países no continente 
recebiam as  suas independências, nós como 
sempre dispertamos em atrazo e  quando 
sentimos o atrazo e a vontade de quereer recuper 
o atrazo cometemos erros graves porque hoje 
depois de 50 anos podemos dar conta de que  foi 
erro lutar contra o Dr. António der Oliveira 
Salazar porque com ele núnca Angola seria 
entregue nas mãos dos Comunistas e não 
teriamos este tipo de problemas que o nosso Povo 
vive dia e noite onde não hà Luz e água 24/7 
onde as pessoas devem ir tratar-se nos Países 
vizinhos e isto  so aconteceu  depois de 1975, os 
outros Países  que esperaram o momento da sua 
Independência chegar mesmo ter demorado como 
no caso de Namibia,  Zimbabwe que recebeu a sua 
independência 5 anos depois de nós, hoje 
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tornaram a nossa CASA  de saude e compras até 
de formação academica e nehum dos seus 
cidadãos  vem em Angola em busca da formação 
ou de tratamento médico.  
 
Este erro de querer recuper as falhas  obriga-nos 
a cometer graves erros  por isso hoje na beira da 
saida do MPLA a situação em Angola esta caótica   
se não conseguirmos estudar bem o mecanismo 
real de como Devolver a Pátria a sua grandeza 
saibam que cairemos na mesma disgraça; por isso 
nós conhecendo esta realidade devemos 
multiplicar os nossos esforços.  
A questão de tomar o poder a força não pode 
assustar-nos  porque onde hà injustiça deve 
haver Revolução e com o Comunismo não hà 
como fazer uma revolução pacífica se não for 
armada porque eles mesmo tem como lema: 
“...Pátria o Morte... e que o poder defende-se 
pelo cano do fusil...” razão pela qual estão aí 
bem armados vale apena faltar pão ao Povo mas 
ter armas para defenderem-se mesmo sem 
puderem amelhorar a situação do País, uma 
Nação que ja estava em via de desenvolvimento 
antes da independência.   
Então vamos a isso, acabou os truques da 
Democracia eles se aproveita com isso, porque 
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sabem melhor que na Democracia ate roubar é 
permitido.  
contacte nos para emquadramento politico ou 
militar. 
O MUN não vai aguerra  como a UNITA fez mas 
sim tomar o Poder sem passar pelas vias que o 
MPLA manipula. 
 

NOSSA BANDEIRA E EMBLEMA 
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1. A cor vermelha: representa a força, Patriotismo e o sangue inocente 
derramado do Povo  Angolano.  
2. A cor branca: representa a paz, justiça e sinceridade. 
3. A cor azul: representa o desenvolvimento, o desafío e orgulho nacional,  
4. A águia de dupla cabeça dentro do escudo: representa o poder, a Visão 
e a resistência  5. As 7 Estrelas douradas: representam as 7 tribos e 7 língua 
nacionais: Umbundu, kimbundu, kikongo, Ngangela, Fioty, Kwanhama e 
Tchokwe.  

Aqui vai a explicacao do Brasão de arma  Emblema do Partido: 
 

A aguia: representa o poder, a Resistência, autoridade e a força do Partido. 
As 7 Estrelas amarelas em forma 
da letra M: 
representam as 7 tribos e 7 línguas 
nacionais de Angola, Umbundu, 
Kimbundu, kikongo, Ngangela, 
Kwanyama, fioti e Tchokwe, 
A Esfera armilar: representa o povo 
unido em laços firmes na 
divergência de raça e de língua, e a 
visão da descoberta da liberdade e 
do desenvolvimento. 
A Cruz vermelha (kreuzen): 
representa a filosofia do Partido 
escrita na base do Deusismo 
As Escrita em preta em Portugues 
ou Afrikaans: Movimento de União 
Nacional ou Beweging van die 

Nasionaal Unie. Denominação do Partido com a mesma significação. 
A escrita em preto em Ingles: Unidos permaneceremos outra leva o Lema 
do Partido: Deus Pátria Familia 
Os ramos em ouro: representam a riqueza do País e a capacidade da 
produção Agrícola que o País tem. 
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Karl Manuel Sarney Mponda 

“...depois de uma longa Ditadura baseada na corrupção, 

racismo, tribalismo,necessita-se uma Organização 

assente na base da neutralidade e um Líder para fazer 

Diferênça um verdadeiro nacionalista a quem acima de 

tudo tem Deus a Pátria e a Familia como princípios 

fundamentais para se erguer o ESTADO...” 


