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ALERTA AO SOLDADO DAS F.A.A. 

Na véspera de Angola completar 40 anos a ser dirigido por um só Partido MPLA 1975-2015 e, o seu 

presidente  José Eduardo dos Santos a caminho de 37 anos no poder 1979-2015, chegou o momento de nos 

levanmtar  esquecer  os Partidos Políticos que se encontram domesticados pelo Regime. 

Nos seus quase 40 anos de Ditadura o MPLA foi incapaz de estabelecer o sistema de saúde, água potável, 

energia eléctrica continuamos a viver como no Século dezoito, enquanto o Povo vai morrendo de fome e 

humiliação, O Regime do MPLA destrui as esperanças do Povo angolano e nós quando falamos do Povo 

isto inclui os militares e suas famílias; é difícil viver como vivemos hoje,:  o soldado,  o cabo,  o sargento e 

mais  patentes  
 

Acreditamos que cada militar  tem conhecimento de quanto o Regime não considera-os; nos Quarteis os 

militares comem mal, feijão com funge, mal pago 37.000kz que nem chega para sustentar a familia, 

promessas não cumpridas, as esposas devem virar-se  para apoiar a familia enquanto isto hà generais e 

outros chefes militares a comprarem Casas  bancos e bens na Europa e você como militare que defende a 

Nação continua a sofrer? a dias quando a crise económica foi anúnciada os primeiros homens a serem 

sacrificados foram os militares que deveriam ver o seu salário rebaixado. É ISTO QUE DEFENDES?   
 

CHEGOU O MOMENTO  DOS 40 ANOS O MPLA NÃO DEVE PASSAR, o Movimento de União Nacional 

(MUN) quero alertar a todos os militares que sofrem para despertarem-se  porque Angola está preste a 

entrar numa guerra esmagadora que vai levar a destruição do MPLA, em que lado estaras? Continuaras a 

defender os que destruiram o nosso País a 40 anos?  Se não alinhares conosco saiba que seras obrigado a 

defender –lhes e defendendo  uma Ditadura de anos anos o fim sera tragico igual como na Libya , Burkina 

Fasso, Egypto, Irak porque o MUN e o seu Exército LEGION KONDOR  apoiado por forças estrangeiras de 

7 Países vencera esta Guerra, e o Povo que sofre a 40 anos estará conosco!! AONDE ESTARAS  TU???. 
 

O nosso Exército vai combater as FAA  nossos conteraneos que defendem um Regime que esta ao poder a 

40 anos um presidente a 37 anos, enquanto isto o Povo continua sem agua potável, sem luz eléctrica 

permanente, sem transporte publico, sem sistema de saúde, a realidade é que em caso de doença o angolano 

só pode ter A esperança de viver viajando para a vizinha República da Namíbia ou Africa do Sul enquanto 

isto muitos dos nossos generais no exercito tem negócios fora do País tornaram-se empresários enquanto a 

maioria da tropa vive mal enquanto vossas esposas e filhos são tratados em condições incríveis aonde a 

maioria acaba por morrer, as famílias dos membros do MPLA que vocês pretendem defender  a maioria vive 

fora  em grandes casas andam com carros de Luxo,  são tratados nos melhores Hospitais da Europa e 

América seus filhos estudam nas melhores Escolas  o que será dos teus filhos?  Sofrer mais como tu? Ser 

guarda como tu? Ser oficial superior nas FAA mas sem beneficiar nada? Este é o momento de cada um 

decidir darmos o nosso sangue na salvação do País e dos nossos filhos. 
 

Por isso chegou o momento juntem-se a Revolução, cada militar das  FAA, deve descobrir que o momento é 

este  se antes não havia a ordem e a organização  para dirigir a revolução, hoje temos o MUN e a LEGION 

KONDOR. 

 se decidires lutar em defesa do MPLA e os corruptos então vez seras destruído como os militares de 

Khadafi, Sadam Hussein, Mobutu e nós não queremos isto a “única Organização a ser destruída é o MPLA 

que deve partir sem exigência por ter destruído a nossa Pátria! SE VOCÊ ES ANGOLANO E NÃO 

CUBANO  SAIBA QUE O TEMPO CHEGOU , faça uma chamada ou inscreva-se,  saiba o dia!!!! 


