
 



Para começar a entender a guerra popular no centro imperialista 

"Quando se está no caso que falava Lenin: 'Sem teoria 
revolucionária nom há movimento revolucionário', a criaçom e a 
propagaçom da teoria revolucionária desempenha o papel principal, 
decisivo." 

Sobre a Contradiçom, Mao Tse Tung, 1937. 

O problema teórico da guerra popular nos países do centro imperialista. 

Em este pequeno trabalho imos intentar 
presentar o problema e as bases sobre as que 
devemos entender a guerra popular nos países 
do centro imperialista. Por este motivo nom 
imos falar de cousas como a nova democracia, 
nem da contradiçom entre o campo e a cidade, 
nem da semi-feudalidade, nem a situaçom 
semi-colonial e um longo etc., devido a que 
estas cousas devem ser tratadas no estudo da 
guerra popular nos paises atrasados. Hoje Galiza 
é um país do centro imperialista que sofre 
opresom nacional, mas temos que entender 
que a sociedade galega é umha sociedade capitalista do centro imperialista, onde com 
seguridade podemos afirmar que praticamente nom conta com caraterísticas sociais do 
feudalismo, nem tampouco é umha colónia. 

O feito real de que na Europa, em Norte América e demais países do centro imperialista, nom 
existam partidos comunistas constituidos, senom destacamentos comunistas que estam mui 
longe de ter como tarefa prática a guerra popular, podia fazer pensar a algumhas pessoas das 
que formam o MCG (Movimento Comunista Galego) que este nom é um tema relevante neste 
momento histórico, mas precissamente neste momento histórico concreto este é um tema 
dumha relevância fundamental para o MCI (Movimento Comunista Internacional) e polo tanto 
tamém para o MCG. Porque o socialismo científico segue o método científico do proletariado e 
é precissamente por isto polo que nos diz Lenine: "Um partido de vanguarda precisa dumha 
teoria de vanguarda". A teoria de vanguarda do proletariado precisa tratar o problema da 
conquista do poder político polo proletariado. Precisa tratar a teoria militar do proletariado 
como "guia para açom". Necessita plantejar a forma políticamente superior da luita de classes, 
a guerra. 

Que a guerra popular nom seja umha tarefa prática para os pequenos destacamentos 
comunistas da Europa nom significa que sem assumir como elemento básico a necessidade 
histórica da guerra revolucionária entre as clases se poda construir os instrumentos 
revolucionários imprescindíveis. Sem plantejar a necessidade de que a teoria revolucionária 
trate a guerra popular nom imos poder construir os instrumentos revolucionários como o 
Partido, a Frente e o Exército do povo. A construçom do partido sem ter presente a experiência 
histórica da guerra revolucionária, sem assumir a relaçom entre a teoria revolucionária e a 
prática social concreta, leva ao empirismo. Porque realmente a força do Marxismo sempre foi a 



sua particular capacidade de superar as limitaçons do pensamento burguês, do empirismo da 
ciência burguesa. Isto é muito mais claro quando comparamos as ciências sociais burguesas com 
a ciência do proletariado. O Marxismo permite nom só adaptar-nos às mudanças sociais, senom 
a transformaçom revolucionária consciente da nossa sociedade. Nós nom somos uns cegos que 
vam descobrindo e transformando o mundo segundo caminham na escuridade, mais bem nós 
somos os viageiros que primeiro som conscientes de que depois do horizonte visível há um rio 
e somos os que antes de ver esse rio já fabricamos as barcas infláveis com as que o poder de 
cruçar. Som precisamente estas qualidades do Marxismo-Leninismo-Maoísmo as que permitem 
o triunfo revolucionário do proletariado e dos povos do mundo. 

Os grandes problemas estratégicos com os que o MCI deve enfrentar-se na atualidade deve ser 
umha preocupaçom de todo o MCG do que nós fazemos parte. Para construir umha vivenda, 
um prédio ou qualquer construçom, o primeiro é debuxar um plano da obra e preparar um plano 
de trabalho. Da mesma maneira temos que ver que a teoria revolucionária do proletariado deve 
transformar-se num plano mas, evidentemente, isto só é posível quando conhecemos e 
praticamos a relaçom dialética (na que a causa transforma-se em consequência e viceversa), 
entre a teoria e a prática. 

De maneira que defender umha determinada postura política ou defender e clarificar as 
debilidades do MCG num momento como o atual, em que a confusom domina este movimento, 
tem que ser umha prioridade para um destacamento comunista. Proclamar a nossa linha, 
defender a nossa linha frente as críticas, ser conscientes de que o processo histórico da 
revoluçom proletária levará a que a teria revolucionária se transforme numha relaçom social 
objetiva; esta é realmente a principal necessidade histórica do proletariado galego neste 
momento histórico concreto. 

Nós entendemos a guerra popular como a autêntica teoria e prática militar do proletariado. 
Nom devemos pensar que a guerra popular é umha tática de guerra de guerrilhas. Porque esse 
tipo de erros leva-nos a umha falsa vissom da realidade histórica. Leva-nos facilmente a umha 
desviaçom herdada da II Internacional que incluso vê a revoluçom proletária soviética como 
umha imitaçom das revoluçons burguesas dos séculos XVIII e XIX. 

Foi Mao Tse Tung quem desenvolveu a teoria militar do proletariado desde os seus 
plantejamentos mais simples até a teoria da guerra popular prolongada. Desde a compreensom 
de que a contradiçom entre as classes sociais é historicamente superável mediante a forma 
politicamente superior da luita de classes: a guerra entre clases, até as principais fases e 
caraterísticas da guerra popular. Desde a defensiva estratégica, o equilíbrio e a ofensiva 
estratégica, até o novo poder, as bases de apoio, etc. Se as aportaçons de Mao Tse Tung ao 
Marxismo só fosse a teoria militar do proletariado, a guerra popular, só por isto, Mao já teria um 
lugar ao lado de Lenine, de Marx, e dos demais pais do Marxismo. Ademais Mao desenvolveu o 
programa da nova democracia para paises semi-coloniais e semi-feudais, escreveu importantes 
obras sobre filosofia, sobre materialismo histórico, as revoluçons culturais, fixo um balance 
crítico da experiência soviética na construçom do socialismo e um longo etc. 

O problema da guerra popular nos países do centro imperialista. 

Para começar a entender o problema da guerra popular no centro imperialista temos que 
entender que a guerra popular consiste nas massas armadas e organizadas conscientemente. 
Para que as grandes massas dum determinado país estejam organizadas conscientemente, é 



imprescindível que o partido do proletariado esteja constituido. Isto significa que em este 
determinado país a vanguarda do proletariado pudo dominar a ciência do proletariado, que 
pudo criar o movimento do proletariado revolucionário, que pudo criar os vínculos, as 
mediaçons com as grandes massas e, por último, que pudo elevar as grandes massas até o nível 
de consciência na que som capazes de criar as suas próprias instituçons revolucionárias, o novo 
poder. Significa que o partido pudo fazer que o povo entenda a necessidade de fazer a guerra 
popular. 

A teoria da guerra popular, ao contrário da visom espontaneista da insurreiçom, nom crê que a 
revoluçom proletária consista em um grupo de pessoas que causam baixas entre as forças 
reacionárias, senom que a revoluçom proletária é o problema de substituir o poder político do 
estado burguês polo novo poder de todo o povo dirigido polo proletariado revolucionário 
mediante o seu partido. Esta é a maneira correta de presentar o problema. 

O novo poder do proletariado sempre nasce clandestinamente quando a vanguarda do 
proletariado é capaz de elevar o nível de consciência das massas até um ponto no que a teoria 
revolucionária se transforma em algo objetivo, em um novo tipo de relaçons sociais. Trata-se 
dum processo no que a consciência transforma a vida das pessoas. Nascem novas instituçons 
do próprio povo coas que resolver as suas necessidades, transforma a relaçom com os meios de 
produçom, a vivenda, a alimentaçom, a medicina, a seguridade, etc. Simplesmente com atacar 
militarmente ao inimigo nom criamos o novo poder. Este é precisamente o motivo polo que sem 
o partido proletário de novo tipo nom pode dar-se umha guerra totalmente vitoriosa para os 
interesses do proletariado. Sem partido nom pode dar-se umha guerra que finalice coa 
conquista do poder político polo proletariado e os seus aliados (os camponeses) polo que, ao 
nom contar com o partido as guerras justas finaliçam (na hipótese otimista) coa criaçom dum 
estado burguês mais moderno e liberal que o anterior ou um novo estado independente que 
intenta deixar no passado a opressom nacional, etc. 

O processo de criaçom dos vínculos da vanguarda proletária com as grandes massas, o processo 
de criaçom da consciência entre as grandes massas, tamém é a criaçom do proletariado 
revolucionário como primeiro e único sujeito histórico consciente. É a criaçom mediante a 
ciência do proletariado dum sujeito histórico, do proletariado revolucionário que transforma a 
sociedade seguindo um plano, graças ao seu partido. É ao mesmo tempo o próprio processo 
polo que as grandes massas dum determinado bairro criam umha nova lei, uns novos costumes, 
criam o novo poder. Este processo dá-se ao mesmo tempo que é constituido o partido do 
proletariado num determinado país. 

Na etapa inicial do nascimento do novo poder e da guerra popular nos países do centro 
imperialista, a prioridade estratégica é criar as novas formas de poder e substituir as instituçons 
do estado burguês polas instituçons do novo poder. Que a regulaçom do trabalho, da vivenda, 
que os conflítos entre as pessoas, etc. podam ser resoltos coas leis e as instituçons do povo e 
sem a intervençom do estado burguês é o caminho da guerra popular e da revoluçom proletária 
tanto na Galiza como nos demais países do centro imperialista. 

O revisionismo intenta conseguir influência entre as massas saindo nos méios de comunicaçom 
burgueses. Um destacamento maoísta tem que saber que a burguesia conta com umha grande 
experiência em censurar e repremir qualquer ideia e prática social que ponha minimamente em 
perigo a sua ditadura de classe. Conforme o proletariado de cada país organiza os seus 
destacamentos comunistas tamém deve estar preparado para as mudanças que levam a que 



cousas que antes nom tinham nengumha repercussom repressiva passem a ser objeto de estudo 
dos aparelhos mais sofisticados das forças de repressom do estado burguês. 

Ao novo poder do proletariado revolucionário nom lhe interessa que os meios de comunicaçom 
burgueses e o estado burguês conheçam onde tem influência. O poder político do proletariado 
nom pode nascer porque a burguesia o reconheça como um perigo, senom coa criaçom das 
próprias massas, com consciência, com o nascimento das suas próprias instituçons e leis. 

É importante resaltar que o novo poder é umha instituçom do poder político do proletariado e 
isto fai que nom tenha que ver com as lógicas e as instituçons que nascem das luitas espontâneas 
da classe operária. A lógica interna dum organismo que existe para exercer o poder como 
aparelho da ditadura do proletariado é algo totalmente diferente à lógica interna e ao 
funcionamento dos partidos de massas do revisionismo, das associaçons que cria o esquerdismo 
burguês, da lógica de sair nos meios da prensa burguesa, das justas reivindicaçons espontâneas 
dos operários e camponeses, etc. 

Consideramos que a essência da guerra popular, da teoria militar do proletariado, som as massas 
armadas e organizadas conscientemente para a guerra revolucionária. Para que umha sociedade 
moderna poda existir é necessário que a burguesia ou o proletariado tenha o poder político. 
Estes som os dous tipos de estado possíveis nas sociedades modernas. A ditadura do 
proletariado implica impor a nova lei do novo poder e a única maneira que tem o proletariado 
para impor a lei é mediante a movilizaçom consciente das massas armadas. 

O proletariado revolucionário busca substituir o poder burguês com a sua propriedade privada 
polo seu novo poder com a propriedade socialista do povo. Busca substituir a autoridade do 
estado burguês pola autoridade do novo poder, do povo, nas ruas, sobre as rede de corrente 
elétrica, no acesso a vivenda, na organizaçom polas próprias massas de mecanismos coletivos 
para resolver os problemas sociais, a alimentaçom, o cuidado das crianças, a saúde, etc. Tráta-
se de que as grandes massas podam ser donas das suas próprias vidas dumha maneira que 
nunca poderiam ser na sociedade capitalista. Tráta-se de que as pessoas podam escrever a 
história conscientemente. 

A revoluçom proletária implica abandonar a época da história em que na economia, na guerra, 
na vida e na morte das pessoas, estavam todas dominadas por mecanismos sociais que 
funcionavam sem que os sujeitos históricos (classes), as pessoas, tenham consciência dos 
mecanismos sociais e das tendências históricas, que som as que determinam as mudanças da 
sociedade, por um novo tipo de sociedade na que as massas escrevem a sua história dumha 
maneira consciente, porque som donas das suas vidas. Desta maneira a missom histórica do 
proletariado é substituir este tipo de sociedade do pasado, por um novo tipo de sociedade 
(socialismo e comunismo), nas que é imprescindível o fator consciente. 

O estudo da guerra popular nos países do centro imperialista é um tema estratégico de máxima 
importância para o proletariado, mas aqui só intentamos dar umha primeira aproximaçom. O 
que pretendemos destacar em esta aproximaçom é que a ideologia burguesa nom serve para 
entender a guerra popular e que para poder entender a guerra popular temos que começar por 
entender quem somos nós e em que mundo vivemos. Temos que empeçar por colocar a 
consciência ao mando. 

A consciência ao mando! 

Benigno Seoane 



Honra e Glória eterna ao camarada Martín Naya! 
 

Desde Galiza Vermelha somamo-nos á profunda dor 
que sofre o maoismo galego e mundial, que sofrem 
todas as pessoas que compartírom luita com o 
camarada Martin Naya. Honra e glória a umha dessas 
pessoas imprescindíveis no caminho da revoluçom 
proletária. Honra e glória ao camarada Martin Naya. 

Reproduzimos o comunicado do Comitê de 
Construçom do Partido Comunista maoísta da Galiza: 

Honra e Gloria eterna ao camarada Martin Naya 

Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que 
lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos 
anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a 
vida e estes são imprescindíveis. (Bertolt Brecht) 

Com profunda dor, temos que dar a mala nova da 
morte do nosso grande camarada Martín Naya. O dia 3 
de setembro, depois duma luta intensa contra diversas 
enfermidades, dando o seu ultimo exemplo 
de valentia e determinação, tomou a decisão de caminhar pelo sendeiro luminoso da 
imortalidade revolucionaria. 

O proletariado galego em particular e ó proletariado internacional em geral perdeu a uma das 
figuras mais importantes do maoísmo nestes últimos 40 anos, grande conhecedor das obras do 
Presidente Mao e do Presidente Gonzalo, assim como de todos os movimentos revolucionários 
do passado e do presente a nível internacional, era um verdadeiro mestre para as massas e um 
organizador e militante incansável, foi conhecido como Miguel Alonso para o proletariado 
internacional realizando numerosos artigos sobre o maoísmo, fazendo grandes aportes a luta 
ideológica e de duas linhas no MCI, sempre contundente e moitas vezes polêmico, pero sempre 
com respeito aos camaradas e aberto a corrigir os seus erros, como o Presidente Mao nos 
ensinou. 

O Camarada Martin Naya nasceu o 28 de julho de 1952, começou muito jovem a sua militância 
política, participando ativamente no PTG (Partido dos Trabalhadores de Galiza/PTE) 
organização marxista-leninista-pensamento Mao Tse Tung, na cal ostentou vários cargos de 
representação, assim como na Confederação de Sindicatos Unitários de Trabalhadores CSUT. 

Depois do golpe de Deng Xiao Pin muitas organizações abandoaram o maoísmo e muitas se 
passaram ao revisionismo como no caso do PT. Assim que o Camarada deixou a organização e 
continuou pensando que as idéias do Presidente Mao eram corretas, como tal seguiu a evolução 
do maoísmo no mundo, em especial co que sucedia no Peru e no MRI. Foi o camarada que 
mantivo em alto a bandeira vermelha do maoísmo na Galiza dendê esse momento ate o final 
dos seus dias. Foi um home que se mantivo firme na defensa do maoísmo com um compromisso 
e um sacrifício inquebrantável frente a muitos reveses e dificuldades, lutando incansavelmente 
pelos interesses do povo e pela causa da Revolução Proletária Mundial. 

Em 1989 organizou uma serie de palestras na Galiza sob a situação no Peru a cargo de membros 
do Partido Comunista do Peru. 



Em 1993, côa detenção do Presidente Gonzalo, organiza o Comitê Galego de Emerxencia, para 
defender a sua vida. Realizando com outros camaradas, muitas atividades durante a duração 
do Comitê, palestras do advogado da Delegação Internacional Miguel Arnau, concentrações 
diante do Consulado peruano na Corunha, recolhida de assinaturas, concertos e mesmo recitais 
poéticos de poemas de Cesar Vallejo. O camarada sempre foi firme na defessa do Presidente 
Gonzalo e no seu pensamento, como mando e guia da Revolução no Peru e denunciando as 
patranhas dos genocidas Fujimori-Montesinos e combatendo a LOD com todas as suas forças. 

No ano 1993 cria Correo Vermelho como aparato de propaganda do maoísmo internacional. 

No ano 1996 inicia-se a guerra popular no Nepal, e pouco depois organiza o Comitê Galego de 
apoio a Guerra Popular no Nepal, que fará campanha de agitação por diversos lugares de Galiza, 
ate a rendição e claudicação do Partido Comunista maoísta dirigido pelos traidores e renegados 
Prachanda-Batarai. O camarada assumiu em primeira pessoa o erro de não ver antes a traição 
no Nepal. 

No 2006 funda o Comitê de Luita Popular “Manolo Belho”, a primeira organização m-l-m na 
Galiza. 

No ano 2008 cria o Dazibao Rojo, convertendo-se num dos referentes informativos do maoísmo 
no mundo em língua castelá. 

No ano 2010 organiza com outros camaradas o Comitê Galego de apoio a Guerra Popular na 
Índia. 

No ano 2012 funda cós seus camaradas do CLP “MB” o Comitê de Construção do Partido 
Comunista maoísta da Galiza. Sendo o camarada um dos maiores impulsores pela realização 
duma única Conferencia Internacional Marxista-Leninista-Maoista Unificada ate os seus últimos 
dias. 

No ano 2014 funda com outros camaradas o Movimento de Luta Popular, como organização de 
massas. Convertendo-se durante vários anos no referente da luta popular na Corunha. 
Destacando a luta contra os despejos, a corrupção e a luta obreira assim como a 
solidariedade coa luta do povo brasileiro contra a Copa do Mundo ou a gira do MFPR da Italia. 

Em 2018 organiza o Grupo de Estudos Marxistas do C.S. A Comuna de A Corunha. 

Sim, camaradas, o maoísmo perdeu a um dos seus imprescindíveis, a um grande dirigente, más 
o seu exemplo de estudo, trabalho, compromisso e firmeza ideológica ficaram para sempre na 
memória das massas exploradas e povos oprimidos do mundo. 

Dendê o Comitê de Construção do Partido Comunista maoísta da Galiza prometemos continuar 
o seu exemplo maoísta, manter bem alta a bandeira do maoísmo, lutar por uma única 
Conferencia Internacional Maoísta Unificada e construir o Partido Comunista maoísta da Galiza 
como ferramenta fundamental para construir o Exército e a Fronte e por médio da Guerra 
Popular criar a Republica Socialista Galega como base de apoio da Revolução Proletária 
Mundial. 

Honra e Gloria eterna ao camarada Martin Naya!!! 

Camarada Martin Naya Presente na Luta! 

Viva o Marxismo-Leninismo-Maoísmo!!! 

Viva a Revolução Proletária Mundial!!! 

Comitê de Construção do Partido Comunista maoísta da Galiza 



21 de agosto de 2019                    Miguel Alonso 

Sobre a questom nacional no Estado espanhol,  
refutando as teses dos hotxistas de RC 

 

"O imperialismo é a época da opressom das naçons do mundo inteiro por um punhado de 
'grandes' potências, razom pola qual a luita pola revoluçom socialista internacional contra o 
imperialismo é impossível sem o reconhecimento do direito das naçons à autodeterminaçom. 
'Um povo que oprime outros povos não pode ser livre' (Marx e Engels). Um proletariado que 
aceita que sua naçom exerça a menor violência sobre outras naçons nom pode ser socialista". 

Lenin 
 

Esta citaçom do camarada Lenine, nós a tiramos do recente documento da revista De Acero do 
PML (rc) dedicado monograficamente à questom nacional e ao Estado espanhol. 
 

O texto, que tem a virtude (negativa) de ser bem 
argumentado, formalmente, com citaçons de Marx, 
Lenin e Stalin, leva-os a concluir que o Estado espanhol é 
uma naçom, umha questão que eles afirmam ter sido 
escondida, historicamente, polos revisionistas carrillistas 
do P”C”E. 

A Questom Nacional é, sem dúvida, umha das tarefas 
pendentes da revoluçom democrática-burguesa no 
Estado espanhol e sua soluçom, adiada ou reprimida, 
nom tem impedido sua repetida apariçom em cena. 

RC em seu documento vindica o direito à autodeterminaçom dos povos, mas toma posiçom 
contra a independência desses povos, argumentando que som movimentos hegemonizados 
pola burguesia desses povos. E é verdade, camaradas, que eles som liderados pola burguesia, 
polo menos na Catalunya e Euskal Herria, e pola pequena burguesia, no caso da Galiza. Também 
é verdade que a "naçom espanhola" é um estado burguês coroado por Franco e que sua crise e 
sua ruptura só podem beneficiar a revoluçom proletária, de forma objetiva. 

A posiçom dos comunistas é, aproveitando a crise do Estado burguês, fazer a revoluçom. Algo 
que Lenin ou Mao figérom. Nom imaginamos Lenin, como um social-patriota, defendendo a 
unidade do império russo. E Mao Tse-tung, o artífice da Frente Única anti-japonesa, nom 
abandonou o caminho da revoluçom de Nova Democracia para o patriotismo "Grande Han" da 
burguesia reacionária do Kuomintang. 

A análise concreta da situaçom concreta indica que a ruptura do atual estado espanhol pode 
representar um importante avanço das forças revolucionárias e que qualquer projeto de 
unidade das naçons ibéricas terá que ser desde estados soberanos. 

Os comunistas sempre trabalharemos pola unidade do proletariado, mas também com base na 
máxima "nenhum povo que oprima outro pode ser livre". O internacionalismo proletário se 
baseia na unidade da classe e no respeito aos povos e naçons que conformam o mundo. 

É justo ter cuidado com a liderança burguesa dos movimentos de libertaçom nacional, umha 
vez que essa liderança muitas vezes trafica com os legítimos sentimentos do povo, a fim de trair 



a luita se ela colocar em perigo a hegemonia da burguesia ou a fraçom da burguesia que eles 
representam. 

Assim, hoje vemos os partidos burgueses catalães recuando diante da declaraçom de 
independência, ou a maioria deles escapando para o "exílio", incluindo a radical Anna Gabriel 
da CUP. 

O proletariado e seu Partido som os únicos capazes, por meios revolucionários, de realizar esta 
tarefa de revoluçom democrática, hoje intimamente ligada à luita revolucionária polo 
Socialismo. 

O problema do dogmato-revisionismo é sua incapacidade de ver os fatos. Ancorados em sua 
defesa de umha naçom espanhola, a da 2ª República ou do período da Guerra Civil 
Revolucionária. Cujo balanço se baseia na linha direitista de negar e ocultar a revoluçom, por 
umha suposta "guerra de independência" diante da agressom nazi-fascista, apertando assim a 
mão dos renegados liquidadores do P”C”E. 

Outro problema que eles nom analisam, eles apenas apresentam a fórmula de Lenin "um 
estado, um partido" como um deber para se organizar os comunistas. 

A análise concreta da situaçom concreta, a análise das contradiçons, nom se baseia em fórmulas 
rituais, esa é a concepçom dogmática que transforma o marxismo em letra morta. 

Lenin e Mao, que analisárom a situaçom em seus países, considerárom a fórmula 
"1Estado1Partido" como necessária para o processo revolucionário na Rússia e na China.  

Mas foi a III IC que o tornou obrigatório por um longo período, até ser posto em questom com 
a admissom do Partido Socialista Unificado da Catalunha (PSUC), em 1939. 

A prática da forma obrigatória da III IC nos levou a ver como o PC francês fingiu ser o líder das 
revoluçons no império colonial ou impor fórmulas como o Partido Comunista da Indochina a 
povos tam diferentes como Kampuchea, Vietnã ou Laos. Isto permitiu aos vietnamitas 
hegemonizar o sucesso na guerra contra a França, em detrimento de Kampuchea ou Laos, nas 
conversaçons de Genebra. Sem mencionar o caso da Argélia, que, em sua busca de 
"legitimidade comunista", deixou a liderança do processo revolucionário nas mãos da FLN. Algo 
semelhante ao que aconteceu nas colónias africanas de Portugal. 
 

A partir dessas experiências negativas, devemos tirar liçons e aprender com elas. Partindo do 
princípio de que os comunistas devem liderar os processos de libertaçom nacional, a partir de 
seu próprio Partido. É por isso que defendemos a criaçom de partidos próprios nas 
nacionalidades. Partidos comunistas, de novo tipo, coordenados com os demais no território 
que conforma o Estado burguês. 
 

Isto é aplicado hoje polo grande Partido Comunista da Índia (maoísta) no caso de Manipur, 
colaborando de-mãos-dadas com os camaradas do Partido Comunista maoísta de Manipur, 
nom como um "partido pai", mas em plena igualdade entre camaradas. 
 

Assim, vemos como urgente a necessidade do proletariado nas nacionalidades do Estado 
espanhol Euskadi, Galiza, Catalunya, a construçom de seus próprios partidos comunistas, 
partidos de novo tipo, armados com o marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo 
e cuja aplicaçom de forma criativa, às condiçons concretas de cada processo revolucionário, é 
a chave e nom defender o falso patriotismo reacionário do Estado imperialista burguês. 



 


