
0

• I • I 

A VITORIA E CERTAI 
MOVIMEIITO POPULAit DI LIIEITAÇÃO DE illaolA -M P L A 

Resposta da Rep~esentaç~o do MPLA na A~géZia aos 
signatarios do "Apelo a todos os militantes e a 
todoo os_ quadros do MPLA" 

JUNHO DE 1974 
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A PROPOSITO DE CONCEPCOES ERRADAS 
I 

N 

NO SEIO DO MOVIMENTO DE LIBERTAÇRO NACIONAL 

Resposta da Representaç~o do M?LA na Argélia, aos 19 signatários do 
'~pelo a todos os militantes e quad~os do MPLA" 

A 11 de Maio de 1974, um grupo de militantes, de ex-mili-
tantes e de ex-dirigentes do MPLA, publicou, em Brazzaville, um 
"ApeZo" em que, depois de analisar a "situaçã'o poZ.ltica do MPLA" em 
face da nova situação criada em Portugal3 pelo golpe de Estado de 
25 de Abril, propunha uma nova estratégia para o Movimento de Liber-
tação Nacional. 

A estratégia definida no documento em questão, visa a "in-
depend~ncia nacional imediata para Angola". Para tal, o grupo propôe 
a "constituiçdo u-rgente da maia vasta frente unida para a Independên-
cia de Angold, integrada por todos os que em Angola lutam, efectiva-
mente, pela independência e na qual, cada membro, cada individuo ou 
organização seja realmente livre de bater-se por uma Angola Livre, 
Unida3 Democrática, Próspera e Africana". Segundo o documento "o MPLA 
está bem colocado para arrancar e impulsionar a nova grande frente 
unida de independ~ncia". Contudo, alegando que "sem democracia pol{ti-
ca3 sem democracia militar e sem democracia económica, a Frente nâó 
poder~ ~esenvolver-se nem consolidar-se" e alegando, por outro lado, 
que a Direcçâ"o actual do MPLA -"reduzida ao presidencialismo" -é 
incapaz de aplicar o principio das três democracias, o grupo conclui 
que "a tarefa fundamental consiste, primeiramente, em lutar peZo res-
tabelecimento dos princ{pios poZ{ticos do Movimento e pela democracia 
no seio da organizaç~o exigindo a realizaç~o do Primeiro Congresso 
Nacional do MPLA para correcçã'o dos· erras, o reajustamento da sua Zi-
nha politica, o regresso à direcção colectiva e, em segundo lugar, 
em lutar com determinação pela materialização da mais ampla Frente 
Unida para a Independência Nacional". Para atingir estes objectivos, 
o grupo apeZa para a "revolta das massas e dos quadros". 

1 -O FUNDO DA QUESTAO 

No seu Manifesto de fundaçá'o o MPLA proclamou: "o co lonia-
lismo português nã'o cairá sem luta. Por isso, o Povo Angolano n~ po-
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derá libertar-se sendo pela luta revolucionária. Ela será vitoriosa 
somente pela realizaç~o de uma frente unida de todas as forças anti-
imperialistas de Angola~ sem consideraç~es de côr~ de situaç~o soci-
al~ de credos religiosos ou de tendências dos indiv{duos; ela será 
victoriosa graças à formaç~o dum vasto Movimento Popular de Liberta-
çdo de Angola". (Dezembro de 1956). 

O MPLA afirmou-se desde a sua fundação, como uma organi-
zação politica agrupando no seu seio todas as camadas da sociedade 
angolana,· lutando por uma ;;independência imediata e completa da Pá-
tria Angolanau.(Programa do MPLA). 

Assim3 desde o inicio, o MPLA definiu como seus inimigos 
o colonialismo e  o imperialismo., cujos interesses em Angola são 1:n-
dissociáveis. O prÓprio processo da luta de libertação levou o colo-
nialismo português a depender cada vez mais do sistema imperialista 
mundial (ajuda militar, finànceira e pol{tica). Em contrapartida., o 
colonialismo português abriu áompletamente as portas dGJ:s colónias 
aos interesses d6 i~p~ri~liEmo. c Assim., o imperialismo passou a ser 
o inimigo principal do Povo Angolano, sendo o colonialismo português 
relegado para o plano de inimigo directo. 

Aqui surge, portanto, a contradição fundamental entre o 
MPLA e os 19 signatários do r'Ape lo 11: Quem é o inimigo? 

Para o MPLA, a resposta é clara: o inimigo principal ~ o 
impe~ialismo; , o inimigo directo é o coloniali~mo português., havendo 
mesmo a: possibilidade, actualmente, que o imperiaLismo se torne, 
igual~ente, no inimigo directo. 

Para o grupo do "Apelo" o Único inimigo é o colonialismo 
português., pois escamoteia toda a referência ao imperialismo. 

A partir daqui tudo se torna claro. A começar pela defi-
niçéto das forças nacionalistas: "Os patriotas consequentes, e acti-
vos.s. que militam no seio dos Movimentos Nacionalistas'' ( ... ), "os 
destacamentos de patriotas armados, treinados e equipados, que cons-
tituem as forças gloriosas de guerrilha dos diversos movimentos de 
libertaç~o nacional" e que se mantêm "nos seus postos sobre o terre-
no", e "estdo resolutamente dispostos a servir a causa sagrada da 
independência imediata da nossa Pátria", tais s5o para os 19 signatá-
rios do 11Ape lo 11 as forças nacionalistas angola nas. As forças que pre-
tendem um n~o-colonialismo português n~o diriam melhor. 

A posiç~o do MPLA é conhecida: as forças nacionalistas são 
o operário, o camponês, o pequeno-burguês, o intelectual revolucioná-
rio que, sem distinçdo de côr ou etnia, sempre lutaram sob a bandeira 
do MPLA, por uma independência imediata e completa, assim como todos 
aqueles que, embora sem uma participaç~o directa na luta de liberta-
ção nacional, por diversas raz5es, sempre aspiraram a uma independên-
cia completa de Angola. As outras forças, ainda que no seu seio pos-
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sam militar patriotas honestos c sinceros~sempre representaram para 
Angola, interesses colonialistas ou imperialistas~ infiltrados no 
Movimento de Libertaçâo Nacional, para combaterem o MPLA e sabota-
~em o desenvolvimento da luta popular de Libertaç~o de Angola. 

Ao definir a luta de Zibertaçdo de Angola~ como uma luta 
:Unicamente anti-colonialista, os 19 signatdrios do "Apelo" nâ'o só 
revelam a ideologia que os anima~ mas também os objectivos que pre-
tendem atingir: uma independência nacional imediata para Angola~ ou 
seja, uma independência simplesmente politica~ aliando-se~ para a 
conseguir, a todas as forças mesmo que anti-nacionais~ no quadro 
da "mais vasta frente unida para a Independência de Angola" e ten-
tando fazer aderir o MPLA, para o esvaziar do seu conteúdo progres-
sista. 

Por outras palavras, uma soluçffo néo-coZoniaZ para Angola. 

O MPLA nã'o é~ nem nunca foi, contrário à formaçâ'o de uma 
Frente. Contudo, uma tal Frente n~o pode~á realizar-se senâ'o na ba-
se de princ{pios claramente definidos e que, cm nenhum ·caso~ atentem 
aos objectivos fundamentais da luta de libertação nacional que são 
a obtençâ'o da independência imediata e completa e  a defesa constante 
e essencial dos ~nteresses.das massas trabalhadoras que const~tuem, 
no seu conjunto, a quase totalidade da populaçao de Angola. (Progra-
ma do MPLA). 

""" 2 -A ORIGEM DAS CONCEPCOES ERRADAS 

13 anos de luta armada dos Povos das colÓnias portuguesas~ 
conjuntamente com a luta incessante e tenaz do Povo Português~ te-
varam à queda do regime fascista em Portuga Z e à instaUração de um 
regime tendente a uma soluçâ'o pol{tica do problema colonial. Como é 
pois possi'vet, precisamente neste ·momento, o aparecimento no seio 
do MPLA de uma tendência da pequeno-burguesia defendendo a capitula-
ção diante do imperialismo, admitindo a ineluctabilidade do néo-coto-
nial1;smo? 

Contrctriamente ao comportamento da maioria dos elementos da 
pequena-burguesia militando no seio do MPLA, que fizeram suas as aspi-
raçdes das massas mais exploradas do nosso Povo, o grupo de signatá-
rios do '~pelo" (1) sempre se caracterizou pelo menosprezo do papel 
das massas na luta de libertação nacional; por uma concepção elitista 
da direcçâ'o da luta; pela recusa em se integrarem no seio das massas; 
pela fuga às responsabilidades no seio da Organizaçâ'o; pela indecisão 
na defesa dos princ{pios que orientam o Movimento; por uma euforia 
desmedida nos per{odos de sucessos e avanço militar, desespero e aban-
dono nos per{odos de contra-ofensiva inimiga; pela flutuaçâ'o poZ{tica, 
passando de um radicalismo ultra-esquerdista às actuais posiçffes de 
capitulacionismo de direita. 
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Assim, substimando a força das massas populares e duvi-
dando da sua capacidade de vitória sobre o colonialismo e  o impe-
r i alismo, os signatários ·do rrApelo tt viram no golpe de Estado a 
op ortunidade de participarem na tomada do poder polttiao, pelo jo-
go dos compromissos. 

~ . 
3 -OS METODOS UTILIZADOS PELO GRUPO DOS "19" 

Como vimos, o objectiv·o fundamental dos 19 signatários do 
11Ape lo" é  a tomada ou a parti lha do poder po lttiao em Angola, pela 
sua camada social. 

Para atingir os s-eus fins, o grupo propôe-se, sob a capa 
do progressismo: 

1 -Aaapara·r-se da Di.reaçã'o do MPLA, no intuito de desvi-
ar a linha anti-imperialista consequente da Organiza-
çã'o, e de utilizá-la como trampo'.'im. 

2. -Fazer os compromissos necessários com o ao lonia Zismo 
e  o imperialismo, para garantirem a ajuda do colonia-
lismo e  a cumplicidade do imperialismo, na aoncreti-
zaçffo dos seus objectivos. 

3 -Aliar-se com todas as f6rças pretensamente naciona-
listas, numa frente ampla onde as verdadeiras for-
ças nacionalistas seriam dilu{das. 

Quais os métodos uti.Zizados pelos signátários do "Apelo" 
para se acapararem da direaçâÓ do MPLA? 

O primeiro foi, antes de tudo, a atitude abstencionista e 
de demissão face às responsabilidades que uma parte dos membros des-
te grupo sempre demonstrou, no decurso de 13 anos de luta armada, 
perante a radiaalizaçã'o progressiva da linha pol~tic a anti-imperia-
lista do MPLA e, mais recentemente, no decorrer do Movimento de Rea-
justamento, na Frente Norte, em que 3 destes elementos se recusaram 
a assumir os cargos de Direaç~o, na Comissâó Provisória do Reajus-
tamento, para que foram ele~tos. 

Depois., a tentativa de desaréd·ito da Direcçêfo do Móvimen-
to, junto de Embaixadas e da imprensa internacional. 

Finalmente, depois do golpe de Estado em Portugal, a publi-
aaçã'o de um "Apelo" em que o grupo centraliza a "cr-ítica" sobre a pes-
soa do Presidente do MPLA, tornando-o Único respons~vel da situaç~ 
pol{tica da Organizaçã'o, apela à rebelião da massa de militantes e de 
quadrosJ para isolar o Presidente e impôr as teses aapitulaaionistas 
no pró~imo Congresso. 
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A aamp;anha de desa!'édi to, a pu_b liaaçâo deste ''Apelo" 
apÓs o golpe de.-Estado e  a larga pub liaidade internaaiona l que 
lhe 4eram os signatários~ a exigênaia da realizaç~o urgente de 
um Cbhgresso que, aomo era :do aonheaimento ~e todop os militan-
tes já estav a previ~~o e em vias de organização, tendo sido 
ariada uma Commissáó Preparatopia da qual fazia parte um dos 
signatários 'do "Apel-o " (Dr. Gentil Viana), !'eve lam bem os pro-. 
pÓs i tos que. animam o: g!'upo: fazer arer à opinião pÚbZiaa "inter-
naaionál .. da existênaia de uma aisão importante no seio do MPLA_; 
anunaiar. ·:aom r etumbânaia a existênaia de. um grupo "poderos{ssi-
mo r: aontrário ao que repres·enta aomo garantia progressista para 
Angola, a lide!'ança do Camarada Agostin~o Neto e impôr a sua 
pl'esença aomo tendênaia, no Cong!'esso do MPLA. 

Tais métodos são aontrá!'ios à disciplina e à prÓpria 
aonaepç~o de ar{tiaa e de demoaraaia interna s de qualquer orga-
ni z aç~o politica, e revelam o intuito de destruiç~o e  o esp{ri-
tó aventureirista e putsahista próprios à ideologia da pequena-
bupguesia . 

Desde já:~ os 19 signatários do "Apelo n se pr€oaupam 
em dar uma série de gal'antias às forças colonialistas e impe-
r i alistas que dominam Angola. 

Além da publiaidade dada  à sua ruptura pública aom a 
l inha po l{ tia a do MPLA; do si lênaia aúmp lia e no "Apelo", sobre 
o aomplot organizado em 1 9 7 2 por agentes a soldo do imperialis• 
mo" visando o assassinato do Presidente do MPLA, dos seus prin-
çipais dirigentes e  o desmantelamento da Organizaç~o ; do.reco-
nheaimento aomo f o!'ça s naaionais de movimentos aolaboracionistas 
ou a soldo do imperialismo, aom os quais se propôe formar uma 
f rente ampla (2}, o grupo apressou-se a mendigar encontros com 
r esponsávei s  do aatua l Governo Provisório Português, n~o só para 
aontestar a !'epresentatividade do MPLA, mas  t ambém para ganhar 
po siç~e s~ no âmb ito do plano descrito. 

De nota!' que o enviado dos signatá!'i os a Pari s re-
veZou ao jornal ''Le Monder' de 31 de Maio de 1 9 74, que a sua 
"tendênaia" era favol'áve l a uma "certa autonomia 11 para Cabinda, 
posiçc!'o que  põe em peri g o a unidade npc i ona l e que vai  ao enaon-
tro dos interesses imperialistas em Afriaa. 

Num momento em que a disaiplina !'evoluaionária é v i -
tal.para reforçar a unidade do Povo Angolano, em torno da palavra 
de ordem lançada pelo MPLA de INDEPENDENC IA IMEDIATA E COMPLETA, 
num. momento em que há manobras imperialistas de todo o género pa-
ra enfraquecer a úniaa força aombativa e representativa dos in-
teresses:-das massas trabalhadoras angolanas, os métodos "A.tilizados 
pelos signatários do "Apelo 11 transformaram-se numa manobra inqua-
lificáve Z de divisão que nâo pode s enâ'o surgi!' como uma ajuda ines-
perada aos inimigos de Angola. 
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4 -A POSIÇAO DO MPLA 

O MPLA sempre praticou uma politica de recuperaçffo de todos 
os patriotas sinceros que~ por um motivo ou outro~ se afastaram 
da linha justa que conduzira o POVO ANGOLANO à conquista da sua 
INDEPENDÊNCIA COMPLETA. Intransigente n a defesa d o s princ{pios 
revolucionários que o orientam3 maleavel na sua aplicaçâÓ, o MPLA 
n~o prescinde da possibilidade de recuperar certos elementos, 
desde que estes reconheçam os seus erros. 

Neste caso concreto a Direcçdo do MPLA autorizou3 numa pri-
meira fase 

3 
que os signatários do 11Ape Zo ~1 expusegsem as suas te-

ses junto dos combatentes e do Povo, para que eZas fossem conheci-
das antes do Congresso e para que eles próprios se dêem conta da 
convicçffo com que as massas rejeitam quaZquer tese capitulacionis-
ta. 

.; 

A REPRESENTAÇAO DO MPLA NA ARGELIA 

ArgeZ3 Junho de 19?4 

1) -Entre os 19 signatários há: 5 médicos, 3 ex-estudantes univer-
sitários~ 2 sociólogos, 1 advogado~ 1 engenheiro-agrónomo~ 1 conta-
bilista, 1 topógrafo3 1 pastor protestante, 1 arquitecto. 

2 ) -A Frente da qua Z o grupo do rrApeZo'' se propôe ser o "motor"~ 

começa a restringir-se, antes de se f ormar. Com efeito3 uma das 
:rforças· gZoriosas de guerriZha" que os signatários diziam manter-
-se "nos seus postos sobre o terreno" acaba3 neste momento~ de con-
cluir um acordo de "cessar- f ogo 11:; assinado do lado "patriota conse-
quente e activo" pelo seu Presidente, Sr. Jonas Savimbi e, do lado 
po~tuguês, por quatro oficiais do Comando militar portugu6s, o que 
demonstra a  c ombatividade e  a r6presentatividade dos aliados poten• 
ciais dos 19 signatarios! • . . 
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