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É CHEGADA A HORA!!! 
Na véspera de Angola completar 40 anos a ser dirigido por um só Partido MPLA 1975-2015, como Portugal foi 

dirigido 40 anos por Salazar e a União Nacional, a Líbia 41 anos por Khadafi e o seu Partido Comité do povo geral 

Angola não deve chegar a este nível. Basta a política de urnas e manipulação aproveitando-se da palavra Democracia 

que o próprio MPLA negou em 1975. Ninguem ganha eleições numa Ditadura , não existe Ditadura no Mundo que caiu 

com marchas se não for com acção, determinação e sacrifício Não levantes para marchar porque cada marcha cairá no 

chão uma vida, sem atingir os objectivos . 

Conhecemos a localização de cada dirigente do MPLA em Luanda e nas Províncias, esta vez não vamos nas ruas não 

vamos fazer Resistência, como a que durou 27 anos, já não há mais tempo de entrar nas matas não vamos formar 

Exercito para longa guerra porque até em 1961 não formou-se exercito e a Revolução aconteceu, vamos nas 

residências de cada um deles e nos Edifícios aonde trabalham; os nossos aliados, aliados dos Povos sofredores, 

inimigos das Ditaduras estão connosco só precisão da nossa Acção. Esta vez a Revolução é para os angolanos não mais 

o teatro dos 27 anos de guerra em benefício das Ideologias da guerra Fria, agora é tempo para pão, agua, Luz, saúde 

Educação,trabalho, união Nacional total, negros, brancos e mestiços um só Povo e todos rumo ao desenvolvimento de 

Angola... 
 

Se eles usam armas para intimidar o Povo, então usemos a mesma táctica para nos defender, chegou a hora de mostrar 

ao Mundo que BASTA! DOS 40 ANOS O MPLA NÃO DEVE PASSAR se não, seremos o pior e o mais estúpido Povo 

de África. Quando o MPLA distribuir as armas ao Povo como fez em 1992 recebam e veremos o resultado. 1992 Não 

voltará acontecer. 
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 XVIII, enquanto o Povo vai morrendo de fome e humiliação o MPLA usa 

humilia e maltrata Portugal, mas passa reportagens nas TVs Portuguesas vendendo a falsa imagem de Angola, negam 

os 39 anos que dirigem o País e pretendem reconhecerem o tempo de governação desde a morte de Savimbi enquanto 

isto, os angolanos devem ir para Namíbia, Zimbabwe, Africa do Sul em busca da educação e saúde perguntem-se 

quantos Namibianos , Zimbabwiano e sul-africanos vocês encontram nas rua de Luanda para não dizer Angola, e 

quantos angolanos encontram nas ruas de Harare, Mutari, Pretória, Windhoek e Johannesburg? Em que Ano 

Zimbabwe e Namíbia foram independentes? O que o MPLA não fez nos 40 anos nunca o fará mesmo com dez mandatos 

alectórais.  
E como sempre alguém vai culpar a Guerra de 27 Anos que o próprio MPLA iniciou por ambição de querer estabelecer 

o Estado Comunista a República Popular de Angola, que nem um quarto de Século conseguiu sustentar e nem se 

desculpou ao Povo angolano por ter enviado milhões de jovens morrer por uma causa sem fundamento porque os que 

eles diziam combater, hoje tornaram amigos e ninguém intende o porque combatiam a UNITA, que já estava no outro 

lado. Por isso chegou o momento juntem-se a Revolução, as FAA, e a Polícia descobrirão que devem estar ao lado do 

Povo, se decidirem lutar então desta vez serão destruídos como o Exercito 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! Angola deve permanecer unida e forte de Cabinda ao Cunene de Benguela ao Moxico. 

 “...Fabricamos Governos, estabelecemos, o Estado mas falta nos criar a Nação...” palavras do Lopo do Nascimento. 
 

Isto vai a quase 40 anos, vivemos sem a Nação mas o MPLA continua a considerar-se os únicos com direito de dirigir 

Angola... Criticou o Regime do vizinho Zaire que durou 32 anos do Ditador Mobutu e 28 anos do seu Partido MPR hoje 

o MPLA está para completar 40 anos e o José dos Santos 38 anos quem é o maior Ditador? o Khadafi mesmo estando 

no deserto sem rios deu água e luz eléctrica  ao seu Povo quantos Rios Angola tem? 

Junta-te e vamos a Acção final; Umbundo, Kimbundu, Bakongo, Ngangela, Kwanyama, Mubinda Tchokwe, Brancos, e 

mestiços, Ex FAPLA,ELNA,FALA, Ex Militares do Exercito Português da era colonial, activos nas FAA e na Polícia 

juntos para edificarmos uma GRANDE NAÇÃO contacte-nos e alista-se  recebe instruções e saiba o dia . O Mundo está 

de olho em nós, não hesites. (passsa uma copia ao compatriota, saiba o dia receba instruções contacte-nos:Email 

info@mun-patria.com ) que nenhum  polícia ou militar aceite ser guarda  de residências dos dirigentes do MPLA  
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