
PAUNANG SALITA NG MAY-AKDA SA IKATLONG EDISYON 
 
 Lubos akong nasisiyahan dahil inilalathala ang ikatlong edisyong ito ng 
Pakikibaka para sa Pambansang Demokrasya bilang tugon sa hinihingi ng mga kabataang 
aktibista ng pambansa-demokratikong kilusan at bilang pagdiriwang sa ikatatlumpung 
anibersaryo ng Kabataang Makabayan kung saan naging tagapangulong tagapagtatag ako 
noong Nobyembre 30, 1964 at naging tagapangulo hanggang sa nag-undergrawn ako 
noong 1968. 

 Sa kalakhan, ang librong ito'y tinipong mga talumpati at sanaysay noong 1964-68 
habang ako'y tagapangulo ng Kabataang Makabayan, pangalawang 
tagapangulo/pagkalahatang kalihim ng Partido Sosyalista ng Pilipinas at pangkalahatang 
kalihim ng Movement for the Advancement of Nationalism. 

 Tulad ng ikalawang edisyon, kabilang sa ikatlong edisyon ang mga mensahe para 
sa mga pambansa-demokratikong organisasyon na nagsipag-usbong bilang resulta ng 
Unang Sigwa ng 1970. 

 Ang librong ito'y isang istorikong rekord ng ligal na pakikibaka para sa 
pambansang pagpapalaya at demokrasya laban sa imperyalismong US, pyudalismo at 
burukrata kapitalismo noong dekada '60 at maaagang bahagi ng dekada '70. Ito ang 
prinsipal na babasahing ligal na ginagamit sa mga grupong talakayan at paaralan ng 
pambansang demokrasya na nagturo sa mga kabataang kadre at militante mula 1967 
hanggang Unang Sigwa ng 1970 at hanggang ideklara ang batas militar noong 1972. 

 Ang librong ito'y kagyat na nauna sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino. Sa 
katunayan, ang dalawang libro'y parang magkatambal sa pagbibigay ng edukasyon sa 
mga kadre at masang aktibista sa panahon ng Unang Sigwa ng 1970. 

 Sa simple't di maitatangging dahilan na nananatili ang batayang malakolonyal at 
malapyudal na kalagayan at problema ng sambayanang Pilipino, kailangang basahin at 
pag-aralan ang librong ito hindi lamang dahil sa istorikong kahalagahan nito kundi dahil 
sa patuloy na pagiging balido at makabuluhan ng saligang mga ideyang nakasaad dito. 

 Mula noong dekada '60, ang saligang mga problema na dayuhang monopolyong 
kapitalismo, katutubong pyudalismo at burukrata kapitalismo ay pinatindi at pinalala ng 
dalawampung taong paghahari ni Marcos at ng sumunod na mga rehimeng Aquino at 
Ramos. 

 Nananatiling kasimbalido at kasing-importante tulad noong una ang kagyat na 
kahingian ng sambayanan para sa pambansang pagpapalaya at demokrasya, para sa 
pambansang industriyalisasyon at tunay na reporma sa lupa at para sa kulturang 
pambansa, syentipiko at makamasa at ng mithiin ng sambayanan para sa sosyalismo. 

 Lubos akong nagpapasalamat sa pabliser ng ikatlong edisyon para sa 
pagsisigurado sa akin na ang Pakikibaka para sa Pambansang Demokrasya ay 
karapatdapat basahin at pag-aralan hindi lamang dahil sa nilalaman nitong 
panghabampanahon at makabuluhan kundi dahil sa estilo nitong mapanghikayat sa 
maraming mamamayan. 

 Lubos din akong nagpapasalamat sa Kabataang Makabayan, sa League of Filipino 



Students, Institute of Alternative Studies at iba pang organisasyon, gayundin sa mga 
indibidwal na nagmamalasakit dahil hinikayat nila ang pabliser na ilabas ang ikatlong 
edisyong ito at sinigurado nilang maipapalaganap nang husto ang librong ito. 

       —Jose Maria Sison 
          Nobyembre 30, 1994  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUKSYON SA IKALAWANG EDISYON 
 
 Ang Pakikibaka para sa Pambansang Demokrasya, ang koleksyon ng mga 
sanaysay at talumpati ni Jose Ma. Sison na tagapangulong tagapagtatag ng Kabataang 
Makabayan, ay nananatiling kasing-angkop ngayon—kung hindi man higit pa—ng una 
nitong labas noong 1967. Pagkaraan ng Sigwa ng Unang Kwarto ng 1970, nang 
magkaroon ng malaki-laking momentum ang pambansa-demokratikong pakikibaka, ang 
libro ni Sison ay naging isa sa mga pinakamakabuluhang sanggunian para sa sumusulong 
na kilusan laban sa tatlong pangunahing kaaway ng lipunang Pilipino: ang 
imperyalismong US, pyudalismo at burukrata kapitalismo. 

 Dahil kinikilala ng Amado V. Hernandez Memorial Foundation ang kahalagahan 
ng Pakikibaka para sa Pambansang Demokrasya, at ang katotohanang matagal nang 
walang nakaimprenta nito, nagdesisyon ang Foundation na iimprenta uli ang libro. Sa 
proseso, tinipon ng Foundation ang iba pang mga sanaysay at talumpati ni Sison para 
idagdag sa bagong edisyong ito. 

 Makabuluhan sa mga naidagdag ay ang Kapangyarihang Estudyante? (unang 
inilathala sa Eastern Horizon, isang progresibong magasin sa Hongkong), na tumutukoy 
sa oryentasyong dapat mahusay na gumabay sa kilusang estudyante sa Pilipinas; 
Sumusulong ang Kabataan (inilathala sa Philippines Free Press noong Nobyembre 2, 
1968), na naglilinaw sa mga pagkilos, direksyon at perspektiba ng progresibong kilusan 
ng kabataan sa ating bayan at iba pang dako ng mundo; Ang Sopismo ng Christian Social 
Movement, na naglalantad at nagsusuri sa negatibong mga katangian at tendensya ng 
CSM at ang kaanib nitong mga "moderato"; Ang Reporma sa Lupa at Pambansang 
Demokrasya, na naglalantad sa pagkabangkarote ng programa sa reporma sa lupa na 
itinataguyod ng estado sa harap ng kahingian para sa malawakang rebolusyong agraryo; 
at mga mensahe ni Sison sa Movement for a Democratic Philippines, Kabataang 
Makabayan, Samahang Demokratiko ng Kabataan, League of Editors for a Democratic 
Society, Nagkakaisang Progresibong Artista-Arkitekto, Panulat para sa Kaunlaran ng 
Sambayanan, at Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan—na pawang isinulat 
pagkaraan ng Sigwa ng Unang Kwarto ng 1970. 

 Muling inililimbag ito ng Amado V. Hernandez Memorial Foundation kakoordina 
ng College Editors Guild of the Philippines para sa katuparan ng isa sa mga layunin ng 
Foundation: tumulong sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong pakikibaka—isang 
panghabambuhay na  pangarap ng yumaong Amado V. Hernandez, isang premyadong 
makata, proletaryong lider at bayani na para sa alaala niya'y itinayo ang Foundation. 

 Ang College Editors Guild of the Philippines ang pangunahing namahala sa 
aspetong editoryal ng proyekto. Ibinatay ng CEGP ang pag-eedit nito ng mga artikulo sa 
nirebisang tekstong ipinadala sa pambansang upisina ng CEGP sa pamamagitan ng koreo. 

 Angkop na banggitin dito na sa huling ilang taon sa buhay ni Ka Amado, siya'y 
mahigpit na kaugnay ni Jose Ma. Sison, na noo'y pambansang tagapangulo ng Kabataang 
Makabayan, ang nangunang organisasyon ng kabataan sa pambansa-demokratikong 
pakikibaka. Si Ka Amado ay di makasariling nagbigay ng payo at karunungang bunga ng 
edad at karanasan sa pagkaagresibong dulot ng kabataan, mga pambansa-demokratikong 
ideya at programa ng pagkilos ni Sison. Napatunayan ng sumunod na mga pangyayari na 



ang mga ideyang ito at programa ng pagkilos ay wasto sa konteksto ng kongkretong 
kalagayan ng Pilipinas. 

 Ipinagmamalaki ng Amado V. Hernandez Memorial Foundation na mailabas muli 
ang Pakikibaka para sa Pambansang Demokrasya para magamit ng lahat ng tagasuporta 
at estudyante ng pambansa-demokratikong kilusan. 

     Antonio Zumel 
     Tagapangulo 
     Amado V. Hernandez Memorial Foundation 
     30 Nobyembre 1971 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUKSYON SA UNANG EDISYON 
 
 Ang mga problemang kinakaharap ng mga Pilipino sa alimpuyo ng nakaraang 
digmaang pandaigdig, partikular pagkaraang muling makamit ang pampulitikang 
kasarinlan noong Hulyo 4, 1946, ay nananatili hanggang ngayon nang babahagya lamang 
o walang pag-asang malutas sa kagyat na hinaharap. Bantulot na bantulot na tinalakay 
ang mga problemang ito, na karamiha'y pang-ekonomya at panlipunan, ng ilang 
pampublikong upisyal at ng mga tao sa akademya. Sa konteksto ng kasalukuyang 
lipunan, kung saan ang pagkumporme ang kataas-taasang na katangian, ang anumang 
kritikal na paglalantad sa mga problemang iyon, laluna't nakakaapekto sa ugnayang 
Pilipino-Amerikano, ay binabansagang komunista, at kung gayo'y subersibo sa nakatatag 
na kaayusan. Ilan lamang na matatapang, na pinamunuan ng yumaong Claro M. Recto at 
Jose P. Laurel, ang nangahas sa bawal na usapin. Ngayon, halos sampung taon 
pagkaraang mamatay sina Recto at Laurel, ang mga kabataan at hindi ang mga 
nakakatanda sa kanila ay nakipagbatbatan sa mga tagapagtanggol ng kasalukuyang 
lipunan at dahil dito'y dumanas sila ng panliligalig at insulto mula sa mga propesyunal na 
anti-komunista at witchhunters. Si Jose Ma. Sison ang kabataang pinakanililigalig at 
sinisiraan ngayon pero hindi siya pasisindak at patatahimik ng mga may hawak ng 
kapangyarihan, at pinili niyang maging tulad nina Kapitan Tiago at Senyor Pasta sa mga 
nobela ni Rizal. 

 Mapangahas na ipinaliliwanag ng koleksyon ng mga sanaysay at talumpati ni Jose 
Ma. Sison, ang Pakikibaka para sa Pambansang Demokrasya, ang krusyal na mga 
problema ng mga Pilipino ngayon. Ang mga problemang ito ay inilalarawan bilang 
istorikong problemang nabuo mula sa pambansang karanasan na nakaugat sa 
kolonyalismo at pyudalismo. Ang tumutuhog sa mga sanaysay at talumpati ay nasa 
anyong kahingian para sa pambansang paglaya at demokrasya — masakit sa loob na pag-
amin na ang Pilipinas ay kolonya pa rin na nakabalot sa manipis na tabing ng 
demokrasya. Sa gayon, ang libro'y isang kritisismo at isang pagsamo: isang malalim na 
kritisismo sa kawalan ng kasapatan sa lahat ng pagpupunyagi at makabagbag-damdaming 
pagsamo para sa pagtatatag ng tunay at gumaganang demokrasya kung saan ang bayan, 
ang masa ng mamamayan at hindi lamang ang iilang may pribilehiyo ay magtatamasa ng 
biyaya ng malaya at masaganang buhay. Kung gayon, si Sison ay nagpapaumpisa ng 
matatawag na Ikalawang Kilusang Propaganda. Malinaw niyang sinasabi ang batayang 
estratehiya at taktikang gagamitin ng sambayanang Pilipino sa kanilang pakikibaka para 
wasakin ang tradisyunal na mga kasamaang pyudalismo at neo-kolonyalismo, ang 
dalawang institusyon na nagbigay ng dahilan sa naghihirap na masa sa kasaysayan ng 
Pilipinas na mag-armas para matupad ang pangarap na mamuhay bilang tao. Para kay 
Sison, tulad ng lahat ng makabayang Pilipino, ang kailangan para magtagumpay ang 
estratehiya at taktika ay pag-unlad ng malusog na nasyunalismo. 

 Ang kalakhan ng pagkaepektibo ni Sison ay hindi lamang nagmumula sa kanyang 
malawak, progresibong pananaw kundi mula rin sa kanyang paraan ng pagsusuri, ang 
kanyang pagsapol sa istorikong kabuluhan ng mga pangyayari at kilusan, at mas 
importante, mula sa direktang paglahok sa mga pampulitikang aksyong masa. Siya ang 
Pangkalahatang Kalihim ng Movement for the Advancement of Nationalism (MAN), ang 
ngayo'y pinakaabante at pinakasopistikadong asembleya ng mga makabayan mula sa 



lahat ng bahagi ng lipunang Pilipino; ang Pambansang Tagapangulo ng Kabataang 
Makabayan, ang pinakaprogresibo't pinakamilitanteng organisasyon ng kabataan; at ang 
Pangalawang Pangulo ng Lapiang Manggagawa, ang tanging pampulitikang 
organisasyon ng uring manggagawa at mga simpatisador nito. 

 Tiyak na makakaimpluwensya ang Pakikibaka para sa Pambansang Demokrasya 
sa mga pagkilos at pag-iisip ng kabataang Pilipino na hindi pa nagbenta ng kanilang 
kalayaang mag-isip at kumilos tulad ng isang tao. Ito'y pagdadalisay sa mga ideya, 
damdamin at adhikain ng bagong lahi ng mga Pilipino na gumagawa sa nasyunalismo 
bilang kanilang nagkakaisang panawagan at isang makapangyarihang sandata sa 
paglaban sa pyudalismo at neo-kolonyalismo at kaakibat nitong mga kasamaan. Maaaring 
may marahas na sumalungat kay Sison sa ilang punto, laluna kung mayroon siyang 
kolonyal na mentalidad, pero walang sinumang makakakwestyon sa katapatan, integridad 
at katapangan ng batang lalaking ito na mas nanaising harapin ang abuso at panliligalig 
kaysa tumanggap ng mumo mula sa ilang magagaling na neo-kolonyalista at kanilang 
mga bayaran na nag-aastang mga benepaktor.  

 Sa isang hapunang ibinigay ilang taon na ang nakakaraan sa tahanan ni Dr. Sotero 
H. Laurel, ang Presidente ng Lyceum of the Philippines, na balwarte ng liberalismo, 
isang mataas na upisyal ng embahada ng Amerika sa Maynila ay nagsabi, habang 
umiinom ng alak, na si Jose Ma. Sison ay estudyante ko sa University of the Philippines. 
Naramdaman kong ang sinabi niya ay puna sa aking makabayang oryentasyon, laluna't si 
Sison noon ay nangunguna sa mga demonstrasyon ng estudyante laban sa ilang 
abusadong Amerikano sa Pilipinas. Ngumiti ako. Siguro'y hindi alam ng upisyal na 
Amerikano kung bakit.  

Ako'y nakaramdam ng papuri. 

  

       Teodoro A. Agoncillo 
                 Propesor at Tagapangulo            
      Departamento ng Kasaysayan 
      University of the Philippines 
      Quezon City 

           23 Abril 1967 
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TALUMPATI SA PAGTATATAG NG 
KABATAANG MAKABAYAN1 

 
x x x Itinuturo ng katwiran ang tayo'y umasa sa ating sarili at huwag antayin sa iba ang ating 

kabuhayan. Itinuturo ng katwiran ang tayo'y maglakas na maihapag ang naghaharing kasamaan 
sa ating bayan. 

 Panahon na ngayon x x x dapat nating ipakilala na tayo'y may sariling pagdaramdam, may 
puri, may hiya at pagdadamayan. Ngayon ay panahong dapat simulan ang pagsisiwalat ng mga 
mahal at dakilang aral na magwawasak sa masinsing tabing na bumubulag sa ating kaisipan; 
panahon na ngayong dapat makilala ng mga Pilipino ang pinagbuhatan ng kanilang mga 
kahirapan. x x x 

 Kaya, mga kababayan, ating idilat ang bulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ang 
ating lakas sa tunay at lubos na pag-asa na magtagumpay sa nilalayong kaginhawahan ng bayang 
tinubuan. 

 
        Andres Bonifacio 
 

 Wala nang maaaring piliing ibang araw na mas aangkop kaysa araw na ito para itatag 
ang Kabataang Makabayan. Ngayon ang ika-101 kaarawan ni Andres Bonifacio, isang 
dakilang bayani mula sa proletaryado, na noong kasagsagan ng kanyang kabataan ay namuno 
sa lihim na samahan ng Katipunan at nagmobilisa sa mga makabayang pwersa na nagbunsod 
ng rebolusyong Pilipino ng 1896—ang rebolusyong dumurog sa kolonyalismong Espanyol sa 
buong kapuluan. 

 Si Andres Bonifacio ang disiplinadong aktibistang rebolusyonaryo na naghanap at 
nakatuklas sa rebolusyon bilang tanging proseso na makakapagbigay ng ganap na ekspresyon 
sa mga adhikaing pambansa't panlipunan ng ating bayan na matagal nang sinupil ng isang 
dayuhang kapangyarihan na pinaganda ng malambot at paiwas na mga termino ng mga 
repormistang liberal. 

 Si Andres Bonifacio ang matatag na lider na hindi lamang nabigyang inspirasyon ng 
mga pag-iisip at pormulasyon ng Kilusang Propaganda kundi handa ring kumilos kasama ng 
sambayanan sa armadong pakikibaka laban sa tiranya sa sandaling bumangga sa puting pader 
ng kawalang pag-asa. 

 Sa gayon, si Andres Bonifacio sa ngayon ang modelo ng rebolusyonaryong militansya 
ng mga kabataang Pilipino at ng mga tagapagtaguyod ng pambansang demokrasya. Ang 
kanyang rebolusyonaryong katapangan ang ating sulo. Kung magtatagumpay ang Kabataang 
Makabayan sa makabayang misyon nito, ang isang importanteng rekisitong kailangang 
matutugunan nito ay ang pagtataglay ng rebolusyonaryong katapangan ni Andres Bonifacio, 
ang katapangang nagbibigay buhay at lakas sa mga prinsipyong atin ngayong itinataguyod sa 
kapanahunang ito. 
                                                           
1 Talumpating binigkas sa Kongreso ng Pagtatatag ng Kabataang Makabayan sa YMCA Youth Forum 
Hall noong Nobyembre 30, 1964. 
 



 Ginugunita natin si Andres Bonifacio hindi lamang dahil nagkataong nagkita tayo sa 
araw na ito, kundi higit pa dahil naiintindihan natin ang patuloy na makasaysayang kabuluhan 
niya sa ating kasalukuyang kalagayan. Nakikita natin ang namumunong papel ng kanyang uri 
sa panahong ito na ang ating pambansang pagsisikap sa saligang industriyalisasyon at 
pagbabagsak sa pyudalismo ay laging binibigo ng imperyalismong US at kasabwat nitong 
lokal na mga reaksyunaryo. 

 Kung matatandaan natin, matapos mamatay si Andres Bonifacio, ang 
rebolusyonaryong inisyatiba ng mga magsasaka at manggagawa sa Katipunan at ang 
pakikibakang anti-kolonyal sa pangkalahatan ay pinaghina at sinira ng mga 
pakikipagkasundong liberal ng lideratong ilustrado. Sunud-sunod ang mga pakikipagkasundo: 
ang Kasunduang Biak-na-Bato, ang pagtitiwala ni Aguinaldo sa mga kumpidanteng 
Amerikano sa Hongkong, ang burges-panginoong maylupang kumontrol sa Kongreso sa 
Malolos, at ang ultimong pagsuko ng mga ilustrado at pakikipagkolaboreyt sa imperyalistang 
rehimeng US. 

 Bagamat masakit sa atin ang katotohanang naudlot ang rebolusyong Pilipino at 
inagaw sa atin ng imperyalismong US ang tagumpay ng rebolusyon, tingnan natin sa isang 
syentipikong pananaw ang ating pambansang kasaysayan. Kinikilala natin ang gayong 
obhetibong kalagayan ng kasaysayan na gaano man katalas ang pagiging anti-kolonyal at anti-
kleriko ng mga ilustrado, wala pa silang kakayahang ganap na maunawaan ang makabagong 
imperyalismo; na ang uring manggagawa ay nagsisimula pa lamang umusbong; na ang mga 
magsasaka sa mga probinsya ay iniligaw ng sinungaling na demagohika ng mga Pilipinong 
panginoong maylupa at liberal; at ang imperyalismong US ay hindi lamang mas 
nakakalamang sa lakas industriyal kundi alam na alam din nito ang pananalitang liberal na 
madaling makapanlinlang sa burgesyang Pilipino na kalilitaw pa lamang. 

 Dumating ang imperyalismong US sa Pilipinas at matagumpay na ipinataw ang 
soberanya nito sa ating bayan sa pamamagitan ng karahasang militar at liberal na panlilinlang. 
Bagamat kaya na ng ating bayan na durugin ang kolonyalismong Espanyol sa kapuluan, hindi 
pa nila kayang durugin ang bagong tipo ng kolonyalismo, ang imperyalismong USA. 

 Mismong sa sanaysay ni Dr. Jose Rizal na "Ang Pilipinas Isang Siglo Magmula 
Ngayon", nakita na niya na darating ang USA para sakupin tayo. Kailangan ng isang 
sistemang kapitalista, na nakaabot na sa huling yugto ng pag-unlad — monopolyong kapital 
— na maghanap ng mga kolonya na mapagkukunan ng hilaw na materyales at 
mapagtatambakan ng sarplas na produkto at sarplas na kapital at maipasa sa ibang mga 
mamamayan ang pagsasamantala at disbalanse na kung hindi'y daranasin lamang ng 
mamamayang Amerikano mismo. 

 Nakita ni Rizal na ang USA ay isang kapangyarihang mapangamkam at 
ekspansyunista, na di naiiba sa Great Britain, Germany, France, Czarist Russia at Japan. Nais 
nitong nakawan ang mundo, laluna ang mga mamamayan ng Asya, Aprika at Amerika Latina. 
Ang US, ang kasusulpot na kapangyarihang imperyalista na may ultra-pambansang-
kapitalistang mga layunin, ay determinadong agawin ang mga pag-aaring kolonya ng 
pabagsak na kapangyarihang Espanyol sa Amerika Latina, Pasipiko at Pilipinas. 

 Ang Pilipinas ay may partikular na halaga sa imperyalistang mga tagaplanong 
Amerikano dahil makapagsisilbi itong lunsaran ng pagsasapalaran ng US na lumahok kasama 
ang iba pang kapangyarihan sa Kanluran sa pagdarambong sa Tsina. Hanggang ngayon, ang 
Pilipinas ay nagsisilbing lunsaran ng imperyalismong US sa pagsalakay at pagwasak sa Timog-



silangang Asya at iba pang bahagi ng Asya. 

 Sa gayon, gagawin ng US ang lahat, dahil sa "iginuhit ng tadhana", na linlangin si 
Emilio Aguinaldo na madaling mapaniwala sa maniobrang sakupin ang Maynila at ayusin ang 
Tratado ng Paris kung saan isinuko ng kolonyalismong Espanyol sa imperyalismong US ang 
Pilipinas matapos magbayad ng 20 milyong dolyar. Itinulak nito ang mamamayang Pilipino sa 
isang digma  kung saan pinatay ang 250,000 Pilipino bilang kabayaran ng pagtitiwala sa 
imperyalismo. 

 Ang imperyalismong US ay mapanlinlang at marahas. Ang karahasang pinalasap nito 
sa sambayanang Pilipino ay binigyang-katwiran ng Kristyanismo at demokrasya. Gusto ng 
imperyalismong US na "gawing Kristyano" ang Pilipinas pagkaraan ng 350 taon ng 
paghaharing klerikong Espanyol at turuan tayo ng "demokrasya" kahit matapos nitong 
durugin ang pambansa-demokratikong kilusan na subok sa lagablab ng rebolusyon ng 1896 
at nagluwal sa unang republikang Pilipino. 

 Pagkaraang supilin ng gubyernong US ang unang republikang Pilipino sa 
pamamagitan ng pinakamalupit na mga operasyong militar, nag-umpisa itong gumamit ng 
mga pananalitang mapanlinlang para sa pakana nitong paghahari at maglabas ng ipokritong 
mga islogan tulad ng "mapagpalang asimilasyon" at "edukasyon para sa paggugubyerno sa 
sarili" para ipagmatwid ang di ninanais na pananatili nito sa Pilipinas. Sa kabuan ng isang 
dekada ng pinakatusong panunupil sa anumang pagpapahayag pampubliko ng nasyunalismo 
at ng panunuhol sa burgesyang Pilipino, sinimulan ng imperyalismong US ang pagpapabango 
sa ilang mga pulitiko bilang "mga makabansa." Ito ang mga makabansang 
nakipagkompromiso at tumanggap sa ipinataw na limitasyon ng US na pumunta sila sa 
Washington at mamalimos para sa kasarinlan. Ginamit ng US ang mga pulitikong ito para 
patunayan na sila'y mapagpala ayon sa sarili nilang salita at alisan ng alab ang mga 
rebolusyonaryong anti-imperyalista na mas piniling mamundok at maghanda para sa mas 
makabuluhang pakikibaka para sa pambansang kasarinlan. 

 Hanggang ngayon, pilit na binabaluktot ng mga Amerikano ang nasyunalismong 
Pilipino. Mas gusto nilang magkaroon ng tinatawag nilang "positibong" nasyunalismo — 
isang positibong pwersa sa "espesyal na relasyon" ng Pilipinas at United States. Ang 
pagpasok sa kompromiso sa imperyalismong US ang tinatawag na positibong nasyunalismo. 

 Iisa ang nasyunalismong katanggap-tanggap sa atin. Ito'y iyong tinutukoy na 
pambansa-demokratikong rebolusyon, ang rebolusyong Pilipino, na ang mga pangunahing 
tungkulin ngayon ay ang paglikida sa imperyalismo at pyudalismo para makamit ang ganap na 
pambansang kalayaan at mga demokratikong reporma. 

 Nabuo ang bansang Pilipino sa pamamagitan ng pakikibaka laban sa kolonyalismong 
Espanyol, at di nagtagal, sa imperyalismong US. Dahil nagtagumpay ang imperyalismong US 
sa pamamagitan ng napakalakas na pwersa noong Digmaang Pilipino-Amerikano, dapat 
itong gapiin sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa rebolusyong Pilipino ng 1896. Hindi 
magkakaroon ng tunay na pambansang demokrasya sa Pilipinas kung hindi muna patatalsikin 
ang imperyalismong US. 

 Laging nagpipilit ang propagandang imperyalista na sabay na siraan ang 
nasyunalismong Pilipino at komunismo. Ang pangitaing komunista ay laging ipinananakot sa 
ating mamamayan. Pero hindi nababatid ng reaksyunaryong mga propagandista na sa 
pamamagitan ng kanilang ginagawa ay nalalaman tuloy ng mamamayan na imperyalistang 



estratehiya na wasakin muna ang mga komunista para mawasak ang mga makabansa. Sa 
estratehikong pananaw ng mga imperyalistang US,  na nasubok sa kanilang gawaing kontra-
rebolusyonaryo sa Asya, Aprika at Amerika Latina, dapat munang mawasak ang 
pinakamasugid na mga anti-imperyalista — mga komunista man o maka-kaliwang makabansa 
— bago magtagumpay ang alinmang imperyalistang pakana ng pagsasamantala. 

 Sa gayon, sa Pilipinas, nasaksihan natin na ang mga komunista ang naging 
pangunahing target ng matitinding pagbanat sa mga kalayaang sibil ng kolonyal na 
gubyernong US noong 1931, ng Hapones pagkaraan ng matagumpay na pagdaong noong 
1942, at muli, ng mga imperyalistang US na pilit na muli tayong sinakop pagkaraan ng 
Digmaang Pasipiko. Kung pag-aaralan nating mabuti ang pagpapatibay sa Batas Bell sa 
Kalakalan at Susog Pariti, makikita natin na kailangang munang ligaligin, ikulong, patayin at 
hamunin ang mga komunista bago mawalan ng lakas ng loob at makipagkompromiso ang 
burges-nasyunalistang mga lider ng Partido Nacionalista at sa Democratic Alliance. 

 Ang ayaw mangyari ng mga imperyalistang US at ang lokal na mga kasabwat nito, ang 
mga kumprador at malalaking panginoong maylupa, ay ang mabuo ang alyansa ng lahat ng 
anti-imperyalista, tulad ng madalas na mangyari sa mga bayan sa Asya, na may nakamamatay 
na epekto laban sa imperyalismo. 

 Dahil sa patuloy na pagtatagumpay ng imperyalismong US sa Pilipinas at sa 
estabilidad ng kontrol nito, pangunahing tungkulin ng kabataang Pilipino na muling 
ipagpatuloy at tapusin ang di tapos na rebolusyon, sa ilalim ng bandila ng pambansang 
demokrasya, ilantad at labanan ang kawalang katarungan sa bansa at lipunan na dulot ng 
imperyalismong US at lokal na mga kasabwat nitong reaksyunaryo. 

 Kung manghihina ang kabataang Pilipino sa pagtupad sa tungkuling ito, patuloy na 
daranasin ng sambayanan ang tuwirang mga pataw ng imperyalismong US, gayundin ng 
pyudalismo, na pinoprotektahan ng una para sa makasariling pakinabang. 

 Nahaharap ngayon ang kabataan sa dalawang saligang problema: ang imperyalismong 
US at pyudalismo. Ang dalawang ito ang prinsipal na dahilan ng karalitaan, kawalan ng 
trabaho, di sapat na edukasyon, masamang kalusugan, krimen at imoralidad na dinaranas ng 
buong bansa at ng kabataan. Hindi lamang dinaranas ng kabataan, kasabay ng mamamayan, 
ang mga kasamaang dulot ng imperyalismong US at pyudalismo kundi sila mismo ang unang 
dumaranas ng mga kasamaang ito. 

 Tungkulin ng kabataang Pilipino na pag-aralang mabuti ang malaking 
kumprontasyon ng mga pwersa ng imperyalismong US at pyudalismo sa isang panig at 
pambansang demokrasya sa kabilang panig. Ang pag-alam sa kalikasan ng kontradiksyong ito 
ng mga pwersa ay pag-alam sa dinamismo at panloob na paggalaw ng ating lipunang 
malakolonyal at malapyudal. 

 Kapag maraming naunawaan ang kabataan, mas epektibo silang makakakilos at mas 
puspusang makikipagtulungan sa panig ng pag-unlad sa istorikong proseso ng pagbabago. 

 Dapat malaman ng Kabataang Makabayan, sa istorikong papel nito bilang talibang 
organisasyon ng kabataang Pilipino, ang balanse ng pwersa ng imperyalismo at pyudalismo sa 
isang panig at pambansang demokrasya sa kabilang panig. Sa panig ng imperyalismong US, 
naririyan ang mga kumprador at malalaking panginoong maylupa. Sa panig ng pambansang 
demokrasya, naririyan ang malawak na masa ng ating mamamayan, na binubuo ng uring 
manggagawa at uring magsasaka na kinapapalooban ng malawak na mayorya ng kabataang 



Pilipino ngayon; ang petiburgesya na binubuo ng mga nagmamay-ari ng maliit na propyedad, 
estudyante, intelektwal at propesyunal; at ang pambansang burgesya na binubuo ng mga 
negosyante't mangangalakal na Pilipino. 

 Sa kasalukuyang pagkakahanay-hanay ng mga uri sa lipunan, makakabuo tayo ng 
bago at makapangyarihang kumbinasyon ng kabataan—mga estudyante, kabataang 
propesyunal, kabataang manggagawa at kabataang magsasaka. Higit sa lahat, kailangang 
sumanib sa masa ang kabataan para makamit ang tagumpay sa pakikibaka para sa 
pambansang kalayaan at demokrasya. 

 Ang Kabataang Makabayan, bilang talibang organisasyon ng kabataang Pilipino, ay 
dapat tumulong sa pagkakamit sa di magagaping pagkakaisa ng lahat ng uri at pwersa sa 
bansa para higit pang isulong ang pakikibaka para sa pagpapalaya ng bansa at lipunan sa lahat 
ng larangan—ekonomya, pulitika, kultura at militar—laban sa nangungunang kaaway, ang 
imperyalismong US, at laban sa nagpapatuloy at malaganap na pangunahing kaaway, ang 
landlordismo. Kapwa binigo ng mga ito ang pambansa-demokratikong mga adhikain ng 
rebolusyong Pilipino ng 1896 at ginawang mas kumplikado at malubha ang paghihirap at 
pagsasamantala sa ating mamamayan. 

 Ang henerasyong ito ng kabataang Pilipino ay mapalad na nasa yugtong ito ng 
kasaysayan, sa panahong mabilis na humihina ang imperyalismong US sa lahat ng 
makabuluhang antas ng tunggalian: sa pagitan ng kapitalismo at sosyalismo; sa pagitan ng 
uring kapitalista at uring manggagawa; sa pagitan ng imperyalismo at mga kilusan para sa 
pambansang kasarinlan sa Asya, Aprika at Latina Amerika. 

 Kahit na sa ngayo'y ang Pilipinas ang larangan ng hibang na pag-aangkop ng 
imperyalistang US at lumilitaw na magtatagumpay ang imperyalismong US sa mas mahigpit 
na pagkontrol sa bayan sa pamamagitan ng pagwasak sa baseng pang-industriya ng ating 
bansa at sa pamamagitan ng pagbabalik sa ekonomyang nakabatay sa plantasyon na 
pinangingibabawan ng mga agro-korporasyong US, makikita ng kabataang Pilipino na mas 
madali kaysa inaasahan nila na ibagsak ang imperyalismong US laluna't kung inspirado sila at 
ginagabayan ng bagong pambansa-demokratiko mga layunin ng rebolusyong Pilipino. 

 Ang demonstrasyong Oktubre 2 laban sa imperyalismong US sa harapan ng 
embahada ng US at Palasyo ng Malakanyang, kung saan ang mga lumahok at simpatisador ay 
dapat konsolidahin ngayon ng Kabataang Makabayan, ay nagpakita na ng paglakas ng agos 
ng pambansang demokrasya sa hanay ng ating mamamayan. Ipinakita sa atin ng gayong 
aksyong masa ang nagbabagong balanse ng pwersa sa ating bayan. 

 Ang obhetibong kalagayan sa bansa at daigdig ay pumapabor sa pambansa-
demokratikong kilusan ng kabataang Pilipino. Napapanahon nang iwagaygay at itaguyod ng 
kabataang Pilipino ang pulang bandila ni Andres Bonifacio at ng Katipunan, na may bagong 
sagisag ng alyansa ng manggagawa-magsasaka. 

 

  

 
  

 
 



PAMBANSANG PAGLAYA AT PAGLAYA NG URI 
 
Ang Pambansang Demokrasya at mga Kalayaang Sibil 

 Alam ng bawat aktibista ng pambansa-demokratikong kilusan ang mahalagang 
ugnayan ng kanyang pakikibaka para sa pambansang soberanya at ng mga kalayaang sibil. 
Kapag siya'y binawian ng mga kalayaang sibil, ng kanyang mga batayang karapatan sa 
pagpapahayag at pagtitipon, o kapag hinadlangan sa pagpupunyaging makamit ang 
pambansang demokrasya, may kapangyarihang pampulitika sa umiiral na kalakaran na 
nagkakait sa kanya ng gayong mga kalayaang sibil. Di maiiwasan sa gayon na maging target 
ng pamumuna ng kilusang kanyang kinabibilangan ang nasabing kapangyarihang pampulitika. 
Ang sitwasyong pampulitika kung saan tiyak na natutuklasan ng mga aktibista na mas 
limitado ang kalayaang kanilang tinatamasa kaysa inaakala nila ay umiiral ngayon sa Pilipinas. 

 Para maunawaan natin ang ugnayan ng pakikibaka para sa pambansang soberanya at 
mga kalayaang sibil, dapat nating unawain ang istruktura ng mga relasyong pampulitika at 
kapangyarihang pampulitika sa isang takdang lipunan. Kailangan nating isaalang-alang ang 
pag-iral sa ating pambansang lipunan ng mga uri at organisadong grupo na kinapapalooban 
at kinikilusan ng mga mulat na indibidwal. Ang mga uri at organisadong grupong ito ay 
walang pagtatanging namamagitan at nag-uugnay ng indibidwal sa bansa. Ang kalayaan sa 
lipunan ng nasabing mga uri at organisasyon, na di maiiwasang kapalooban ng mga Pilipino, 
ay dapat lubusang isaalang-alang kung magsasagawa ng makabuluhang pag-aaral sa dalawang 
magkaibang antas ng kalayaang pambansa at kalayaan ng indibidwal. 

 Ang pakikibaka para sa pambansang soberanya at mga kalayaang sibil ay 
magkakasangkap sa modernong demokrasyang burges, laluna ng maagang yugto nito bago 
magkaroon ng monopolyo. Masasabi natin na ang modernong demokrasya gaya ng pag-
unlad nito sa Europa ay nangahulugan, sa esensya, ng prinsipyo ng popular na kapangyarihan 
at aktwal na pwersa ng isang pambansang estadong pinaghaharian ng pambansang burgesya. 
Sa burges demokratikong atake sa pyudal na kaayusan sa Europa, kinailangan munang itakda 
at itatag ang pambansang estado bago matamasa kahit man lamang ng burgesya ang Karta ng 
mga Karapatan (Bill of Rights), sa kapinsalaan sa kalaunan ng ispontanyong masa na naakit 
ng populista at pangkalayaang mga islogan ng rebolusyong burges laban sa mga teo-
awtokrasya ng pyudalismo. 

 Sa Pilipinas, napakaimportanteng igiit na totohanang matatamasa lamang ng 
sambayanan ang mga kalayaang sibil matapos lubusang makamit ang pambansang soberanya 
at maipaloob ito sa isang tunay na malayang pambansang estado. Ang mismong tungkulin ng 
rebolusyong Pilipino sa mula't sapul ay sagupain ang pyudal na sistemang umunlad sa 
kapuluan at itatag ang isang gubyernong republikano at ang pambansang estado. Malinaw sa 
kasaysayan na ang pangunahing layunin ng rebolusyong Pilipino ay itatag ang pambansang 
soberanya na hindi lamang anti-pyudal gaya ng sa Kanluran kundi anti-kolonyal at anti-
imperyalista din. Sa pagiging anti-kolonyal sa pagkilos laban sa kolonyalismong Espanyol at 
pagiging anti-imperyalista sa pagkilos laban sa imperyalismong US, ang rebolusyong Pilipino 
ay pumasan ng mas mabibigat na tungkulin kaysa mga pambansang rebolusyong anti-pyudal 
ng Europa at lubusang naglinaw na dapat munang patalsikin ang dayuhang kapangyarihan sa 
Pilipinas bago magkasunod na makamit ang pambansang paglaya at paglaya ng indibidwal. 

 Naging mga tungkulin ng rebolusyong Pilipino ang pambansang integrasyon ng 



panloob nitong mga elemento at ang pagpapalaya ng bansa sa kolonyalismong Espanyol at 
pagkaraa'y sa imperyalismong US. Kasunod ng pagpapalaya sa bansa, kokonsolidahin ng 
mismong mga instrumento at pwersang nagpalaya sa bansa at nagpapatupad ng pambansang 
estado ang mga natamong rebolusyonaryong tagumpay. Ang rebolusyong Pilipino ng 1896 ay 
nagresulta sana sa isang estadong Pilipino na may sariling pagpapasya at malayang relasyong 
internasyunal kung magkasunod itong nagtagumpay na ibagsak ang kolonyal na 
kapangyarihang Espanyol at hadlangan ang makahayop na tagumpay ng imperyalismong US. 

 Binigo ng imperyalismong US ang pagtatatag ng isang estado at gubyernong Pilipino 
na tunay sanang nakapagbigay ng mga kalayaang sibil sa mga mamamayan nito alinsunod sa 
balanse ng kapangyarihan sa hanay ng lokal na mga uri at organisasyong makabayan sa loob 
ng estado at ayon sa isinasaad ng Konstitusyong Malolos. Ginamit ng imperyalismong US 
ang esensyal na pwersa ng isang matatag na estado, ibig sabihin, ang pamamaraang militar at 
sapilitan laban sa sambayanang Pilipino na nagnanais magtatag ng sariling soberanong 
kapangyarihan at pambansang estado. Ang pananalakay ng US, na itinulak ng monopolyo 
kapitalistang pagpapalawak, ang bumigo sa pakikibaka ng mga Pilipino para sa soberanya at 
pagtatatag ng pambansang estado sa Digmaang Pilipino-Amerikano ng 1899-1902. 

 Pagkatapos ng mga lantarang sagupaan ng rebolusyonaryong hukbong Pilipino at ng 
imperyalistang hukbo ng gubyernong US, nang diumano'y tapos na ang tinatawag na 
kampanya sa pagpapayapa sa larangan ng kombat na pabor sa imperyalismo, nagpatupad ang 
imperyalistang hukbo ng pinakamasinsing operasyong pulis-militar para supilin ang mga 
kalayaang sibil ng sambayanang Pilipino. Ang pagsupil sa demokrasyang Pilipino, na maaari 
sanang naging ganap at may sariling pambansang soberanya, ay nagresulta rin sa pagkasupil 
ng partikular na mga sangkap nito, gaya ng kalayaan ng indibidwal o mga kalayaang sibil, 
nang isinabatas ang pinakakahiya-hiyang mga batas sa sensura, batas sa sedisyon at 
diumanong mga batas sa panunulisan para pigilin ang anumang pagtutol sa imperyalistang 
pagpapataw ng kapangyarihan ng US sa ating sambayanan. Noong unang dekada ng siglong 
ito, ang ating mamamayan ay pinagbawalang magwagayway ng sariling bandila, magbasa ng 
panitikang may makabayang pahiwatig o mensahe, magdaos o dumalo sa mga pulong at 
pagtitipong publiko na hindi naglaladlad ng bandilang US at mag-organisa ng sarili sa mga 
grupo na may anumang pahiwatig ng pagnanais sa pambansang kasarinlan. Sa halip na 
maghatid ng demokrasya, gaya ng iginigiit ng mga islogang maka-US, pumarito ang 
imperyalismong US para patayin ang pambansang demokrasya sa Pilipinas. 

 Ang mararahas na imposisyon ng imperyalismong US sa ating mamamayan na 
naggigiit na ng kanilang karapatan sa pagpapasya-sa-sarili ay patibay na ang estadong burges 
ay nangangahulugan sa esensya ng institusyunalisasyon ng karahasan o mapamilit na pwersa 
para makapagsamantala. Hindi wastong mauunawaan ang paghahari ng batas na ipinatupad 
nang masakop tayo ng imperyalismo kung hindi bibigyan ng karampatang pansin ang 
pwersahang pamamaraang ginamit ng United States para pigain mula sa ating mamamayan 
ang kanyang mga imperyalistang pribilehiyo at para itatag sa ating bayan ang kanyang sistema 
ng pagkakamal ng superganansya. Natamasa lamang ang isang klase at saklaw ng kalayaan ng 
indibidwal at kalayaan ng uri sa pahintulot at pagpapaubaya ng naghaharing kapangyarihan. 
Ito ang esensya ng mapanlinlang na mga islogang imperyalista gaya ng "mapagpalang 
asimilasyon" at "pagsasanay para sa paggugubyerno sa sarili" sa Mga Instruksyon ni 
McKinley at Batas Jones na ipinanawagan para pagtakpan ang brutal na katotohanan. 

 Bago pa man makumpleto ang kampanya sa pagpapayapa laban sa mga 
rebolusyonaryong pwersa at matalo ang demokrasyang Pilipino, sinimulan nang samantalahin 



ng imperyalismong US ang pagkakahati-hati sa uri sa lipunang Pilipino. Sa pagpapatupad ng 
panunupil sa bansa, panunupil sa uri at kolaborasyon sa uri, ginamit ng imperyalismong US 
ang paraang manghati at maghari. Kahit kaya ng US na magmantini ng estratehikong kontrol 
militar sa Pilipinas, nangailangan ito ng mga lokal na kolaboreytor para pamahalaan ang 
sistemang kolonyal at pahupain ang rebolusyonaryong galit ng masa. Maaaring mga 
indibidwal ang mga kolaboreytor na ito pero pinakamainam na sila'y mga grupong 
pampulitika at mga uring panlipunan na obhetibong mas estable kaysa mga indibidwal. Sa 
gayon, naisip ng imperyalismong US na kapaki-pakinabang na alagaan ang burgesyang liberal, 
ang uring ilustrado, bilang makauri nitong kolaboreytor. Ang uring ilustrado ay kagyat na 
binigyan ng kanyang kalayaan, ng karapatan sa kolonyal na pamamahayag at pagtitipon. 

 Ang mga myembro nito ay pinayagang mag-organisa ng Partido Federalista, na may 
pangunahing plataporma na gawing bahagi ng US ang kapuluan ng Pilipinas. Ang pagsapi sa 
partidong ito ay garantya ng kumportableng pusisyon sa rehimeng imperyalista. Makasariling 
inihiwalay ng uring ilustrado ang sarili mula sa masang magsasaka at sa sumisibol na 
proletaryado. Sa makitid na punto de bistang liberal na madaling tumanggap sa sistema ng 
indibidwal na pabuya at parusa sa isang lipunang pinaghaharian ng imperyalismo, ibinukod 
ng pinakamagagaling na ilustradong Pilipino ang sarili sa pamamagitan ng paggamit sa lupain 
ng kanilang pamilya para personal na makinabang, sa pamamagitan ng paglahok sa kolonyal 
na palitan ng eksport ng hilaw na materyales na pang-agrikultura at minanupakturang import 
at sa pamamagitan ng paghuthot ng pinakamalaking pakinabang mula sa kanilang piling mga 
pusisyon sa gubyerno. 

 Ang tanging konsesyong nakuha ng masang Pilipino sa imperyalismong US, na 
bunga pa ng lakas ng rebolusyong Pilipino kaysa ng kagandahang-loob ng imperyalista, ay 
ang pagtatatag ng sistema ng mga paaralang publiko, na dati nang iginiit ng mga 
repormistang Pilipino ng Kilusang Propaganda sa lumang tipo ng kolonyalismo nang walang 
gaanong tagumpay. Mas nasa pusisyon ang imperyalismong US na may baseng kapitalista-
industriyal para magbigay ng ganitong mga reporma o konsesyon para makapagpropaganda, 
makontrol ang isip ng mga bata at kabataang Pilipino, mahubog ang lokal na panlasa para sa 
mga kalakal ng US at makapagpaunlad ng mas malawak na sistema ng neokolonyal na mga 
klerk na kayang tumugon sa administratibo at teknikal na pangangailangan ng naghaharing 
imperyalista. 

 

Ang Uring Manggagawa at Ang Paglaya Nito 
 
 Sa pagkasupil ng rebolusyong Pilipino at sa pagkakanulo rito, natagpuan ng masang 
Pilipino ang sarili na paulit-ulit na hinahadlangan ng kapangyarihang US sa pagtatamo ng 
kanilang kolektibong interes. Naging malinaw sa mga magsasakang Pilipino na binigo sila ng 
imperyalismong US hindi lamang sa kanilang pakikibaka sa pagpapalaya ng bansa kundi pati 
sa kanilang pakikibaka para sa reporma sa lupa at katarungang panlipunan. Binigo rin ang 
uring manggagawang Pilipino na sumisibol pa lamang. Sunud-sunod na malulubhang 
kabiguan ang inabot ng mga tunay na lider ng rebolusyonaryong gubyerno nang 
makapangibabaw ang mga oportunista sa pakikibaka sa pagpapalaya ng bansa. Dahil ang 
uring magsasaka ang gulugod ng rebolusyon, ipinalasap dito ng imperyalismong US ang 
pinakamapaminsalang mga bira, at anumang antas ng pampulitikang organisasyon ang 
naitayo ng mga kadre ng rebolusyon sa hanay ng masa ay winasak ng rumaragasang mga 
kampon ng imperyalismong US. 



 Pagkatapos na pagkatapos masupil ang mga magsasaka sa kanayunan noong 
Digmaang Pilipino-Amerikano, inumpisahang itransporma ng mga manggagawa sa 
kalunsuran ang mga gremyo sa mga modernong unyon at tuwirang itinatag noong 1901 ang 
unang unyon, ang Union de Impresores de Filipinas—na makabuluhang banggiting unyon 
ng mga maglilimbag, na naging base ng mga lider manggagawang gaya nina Isabelo de los 
Reyes at Crisanto Evangelista. Nang magsama-sama sa pederasyong Union Obrera 
Democratica ang mga unyon noong maagang bahagi ng 1902 at idaos ang unang konggreso 
ng mga manggagawa sa Pilipinas sa patnubay ng Marxistang prinsipyong "dapat kamtin ng 
mga manggagawa mismo ang paglaya ng mga manggagawa"—ang proletaryong mapanlabang 
sigaw sa lahat ng panig ng mundo, itinutok sa mga lider ng pederasyon ang lahat ng tauhan at 
pasilidad sa militar at intelidyens ng imperyalismong US. Maagang nabuwag ang Union 
Obrera Democratica ilang buwan matapos masentensyahan at makulong si Isabelo de los 
Reyes batay sa gawa-gawang mga paratang at palsong testimonya ng isang bayarang ahente. 
Nabigo ang pagtatangka ni Dr. Dominador Gomez na muling buhayin ang nasabing 
pederasyon at maging siya ay nakulong. Nakulong sina De los Reyes at Gomez dahil sa 
kanilang pamumuno sa mga demonstrasyon ng mga manggagawa sa kapakanan ng uring 
manggagawa at dahil sa kanilang militanteng paninindigang anti-imperyalista. Kalaunan, 
mismong sina De los Reyes at Gomez ay nalamon ng reaksyunaryong pulitika. 

 Nang makita ni Gubernador Taft na hindi mapipigilan ang mga manggagawang 
Pilipino sa pag-oorganisa sa sarili, pinapasok niya sa Pilipinas ang American Federation of 
Labor noong 1903 para tiyakin na maoorganisa ang isang pederasyon, ang Union del Trabajo 
de Filipinas ni Lope K. Santos, alinsunod sa tradisyunal na linya ng dilawang unyonismo ng 
US at masasanay ito sa ilalim ng kontra-manggagawang prinsipyo na "ang paggawa ay hindi 
dapat makialam sa pulitika". Sa gayon, hindi lamang lantaran kundi pailalim ding mga atake 
ang ginamit ng imperyalistang rehimeng US laban sa uring manggagawang Pilipino para 
supilin ang kanilang makauring kalayaan at mga kalayaang sibil. Esensyal noon at 
magpahanggang ngayon sa mga pwersa ng imperyalistang reaksyon na kailanma'y hindi 
magiging pwersang pampulitika sa Pilipinas ang uring manggagawa. Gayunman, taliwas sa 
inaasahan, ang doktrina ng American Federation of Labor na walang pulitika para sa 
paggawa at magpailalim sa imperyalistang pulitika ay hindi gaanong lumaganap sa hanay ng 
mga manggagawa sa kabila ng naglalakihang subsidyo ng mga imperyalista sa tiwaling mga 
lider manggagawa. 

 Noong Mayo 1, 1913, nagdaos ng isang kongreso ng mga manggagawa sa 
pamumuno ni Herminigildo Cruz at itinatag nito ang Congreso Obrero de Filipinas. 
Samantala, nakilala ang pamumuno ni Crisanto Evangelista sa Union Impresores de 
Filipinas, ang pangunahing unyon nang panahong iyon, at noong 1918 ay naging presidente 
nito. Noong 1922, itinatag niya ang Partido ng mga Manggagawa, ang kauna-unahang 
ganitong organisasyon sa Pilipinas. Sa kumbensyon ng Congreso Obrero de Filipinas noong 
1929, nahati ang pederasyon sa isang grupo ng "mga pula" at isang grupo ng "mga dilawan". 
Ang grupo ng mga pula, sa pangunguna ni Crisanto Evangelista, ay tumiwalag kasama ang 
malaking mayorya ng mga unyon at nagbuo ng Katipunan ng mga Anak Pawis, at ang grupo 
ng mga dilawan at mga ahente ng Yankee ay nahiwalay sa kilusan ng uring manggagawa. 
Noong 1930, habang ang kalakhang bilang ng organisadong manggagawa ay nakikibaka para 
sa mas malaking papel sa ating buhay pulitika, itinatag nila ang Partido Komunista kasama 
ang uring magsasaka na organisado sa ilalim ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid 
sa Pilipinas. Pagkaraan ng ilang buwan, noong 1931, habang papalakas ang kilusang kaliwa sa 
US at sa buong Kanluran kasabay ng Depresyon at ng pangangailangang labanan ang 



pasismo, kumilos ang imperyalistang rehimeng US para gawing iligal ang Partido Komunista 
at ipakulong at ihiwalay sa masa ang mga lider nito dahil patuloy na kinakatakutan ng US ang 
pampulitikang potensyal ng pinagsamang lakas ng uring manggagawa at uring magsasakang 
Pilipino. 

 Gayunpaman, habang nananahimik ang Partido Komunista, wika nga, inorganisa ni 
Pedro Abad Santos ang mga magsasaka sa Gitnang Luson sa ilalim ng Aguman Ding 
Maldang Talapagobra at di nagtagal ay inilunsad niya ang Partido Sosyalista. Sa ilalim ng 
rehimen ni Franklin D. Roosevelt, nang ang Prente Popular ay kailanganin para labanan ang 
pasismo ng Japan, Germany at Italy, pinalaya ng gubyernong Komonwelt ang mga bilanggo 
nitong komunista at hinayaan silang kumilos bilang ligal na partidong pampulitika. Noong 
1938, nagsanib ang Partido Komunista at Partido Sosyalista sa isang partidong pampulitika. 
Sa pakikibaka sa pasismong Hapones noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, pinatunayan 
ng nasabing partidong pampulitika ang halaga nito sa sambayanang Pilipino at naging 
napakalakas. 

 Pagkaraan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nagbago ang aktitud ng 
imperyalismong US sa Partido Komunista at ang sinumang mapagsuspetsahan man lamang 
na kaugnay nito ay nanganib at maaari pa ngang patayin. Ang panahong 1945 hanggang 1952 
ay naging mapaminsala sa buhay at mga kalayaang sibil ng mga komunista. Ang 
imperyalistang pakana na ihiwalay at palitawin ang pinagsususpetsahang mga lider komunista 
ay bahagi lamang ng kampanya sa pagpapanumbalik ng kapangyarihan ng US sa Pilipinas. 
Kinatakutan ng mga awtoridad ng US ang mga Komunista bilang pinakamatatag na mga 
anti-imperyalista. 

 Gaya ng napatunayan sa Pilipinas at iba pang panig ng mundo kung saan 
nagtagumpay ang imperyalismong US na panatilihin ang kanyang pansariling interes, ang 
panunupil sa mga Komunista ay madaling nagreresulta sa panunupil sa mga makabansa at 
demokrata, anuman ang kanilang pampulitikang kulay at uri. Madaling makita ang lohika ng 
ganitong pahayag sa diyalektika ng imperyalistang panunupil sa Democratic Alliance, sa 
Pambansang Kaisahan ng Magsasaka, sa Congress of Labor Organizations at sa Civil 
Liberties Union, na mga tagapagtaguyod ng nasyunalismo at mga kalayaang sibil. 

 Pagkatapos ng gera, naging patakaran ng gubyernong US na lipulin ang sinumang 
indibidwal o organisasyong sumasagka sa kampanya nito sa pagpapanumbalik ng 
kapangyarihan ng US sa Pilipinas sa pamamagitan ng Batas Bell sa Kalakalan at Susog Pariti, 
ng Kasunduan sa mga Base Militar, Pagkakasundo sa Tulong Militar at Kasunduang Qurino-
Foster. Sa pamamagitan ng mga lokal na ahente nito sa lahat ng sangay ng gubyerno, walang 
pakundangang iniutos ng imperyalismong US na imasaker ang isang buong iskwadron ng 
mga mandirigmang gerilya na naghatid sa mga tropang US sa Maynila mula sa Gitnang 
Luzon, patayin ang pambansang tagapangulo ng Pambansang Kaisahan ng Magsasaka at ang 
pangkalahatang kalihim ng Congress of Labor Organizations, at patalsikin sa Kongreso ng 
Pilipinas ang mga myembro ng Democratic Alliance na ang bilang ay sapat sana para 
hadlangan ang patraydor na pagraratipika sa Susog Pariti at ang pagpapatibay sa Panukalang 
Batas Bell. Sa ganitong kalagayan, matapos ipawalambisa ang demokratikong pasya ng 
soberanong sambayanan at supilin ang kalayaan sa pamamahayag at pagtitipon, natulak sa 
labanang sibil ang organisadong magsasaka't manggagawa kasama ang mga progresibong 
intelihensya at mga negosyanteng malulugi dahil sa malayang kalakalan. 

 Ang mga organisasyong sinupil noong ikalawang hati ng dekada '40 hanggang dekada 



'50 ay biktima ng isang anti-nasyunal at anti-demokratikong dayuhang mananakop at ng mga 
lokal na instrumento nito. Noong Mayo 10, 1964, pagkatapos ng mahigit isang dekada ng 
paghihintay sa desisyon ng mga korte, ibinaba sa mga lider ng Congress of Labor 
Organizations ang desisyon ng Korte Suprema na nag-aabswelto sa kanila sa paratang na 
rebelyon at pagsasabwatan laban sa estado ng Pilipinas. Kung tutuusin, inilantad rin ng 
"pagkakaabsweltong" ito ang sukdulang pasistang katangian ng pagsususpindi sa kasulatan ng 
habeas corpus, ang malawakang pananalakay sa buhay at mga kalayaang sibil sa pamamagitan 
ng pagsosona, ang mga asasinasyon at pambobomba na isinagawa laban sa ating naghihirap 
na masa. Nagtiis ng maraming taong pagkabilanggo si Amado V. Hernandez at iba pang lider 
manggagawa para lamang mapawalang-sala sa huli. Ngayon kaya ay madaling buhayin muli 
ang Congress of Labor Organizations para minsan pang mapakinabangan ang Karta ng mga 
Karapatan ng Konstitusyon? Makabawi kaya sa pagkatalo ang mga progresibong 
manggagawa't magsasaka at magamit kaya nila sa kanilang bentahe ngayon ang Karta ng mga 
Karapatan matapos ang mahigit isang dekada ng terorismo at panlilinlang ng mga ahente ng 
CIA, mga kleriko at tiwaling lider manggagawa na nagsikap tugisin at ariin ang lahat ng 
unyon ng manggagawa't magsasaka sa Pilipinas at nagsikap ding biguin ang lahat ng 
posibilidad ng progresibong pagbangon ng ating masa sa pamamagitan ng Batas Laban sa 
Subersyon na naglalayong panatilihing nasusupil ang ating mga kalayaang sibil? 

  Sa bayang ito at sa yugtong ito ng ating pag-unlad, hindi natin kailanman dapat isipin 
na kayang ipagtagumpay ng iisang uri o ng iisang lider ang pagpapalaya sa ating bansa. 
Isaalang-alang natin at pagpunyagian ang pagkakaisa ng lahat ng anti-imperyalista at anti-
pyudal na mga uri, grupo at indibidwal para sa iisang layunin na matamo ang pambansang 
paglaya at demokrasya mula sa nag-iisang kapangyarihang nagdidikta sa atin, nagsasamantala 
sa atin at tumatayong amo ng mga kumprador, panginoong maylupa at tiwaling upisyal sa 
ating lipunang pinagsasamantalahan. Pagsikapan nating mabuo ang isang malawak na 
nagkakaisang prente sa pambansa-demokratikong kilusan. Pag-isahin natin ang mga 
makabayang negosyante, mga estudyante, manggagawa, propesyunal at magsasaka sa isang di 
malulupig na pwersa laban sa imperyalismong US at pyudalismo. Gawing matibay na base ng 
ating demokrasya ang malawak na mayorya ng ating mamamayan—ang uring magsasaka at 
uring manggagawa. Itatag natin ang isang bagong tipo ng pamumuno, ang pamumuno ng 
proletaryado, para ipakita sa atin ang wastong landas. 

 Tayo'y binigyan ng ilusyon na may kalayaan sa pamamahayag at pagtitipon sa bayang 
ito, na diumano'y sapat para ipahayag at kamtin ang interes ng masa ng ating sambayanan. 
Pero kung susuriin natin ang mga plataporma ng lahat ng partidong pampulitika na 
nagtatanghal ng mga kandidato sa moro-moro ng pulitikang neokolonyal, makikita natin na 
ang pagpapadrino at panunuhol ang tunay na pinagkakaabalahan ng kanilang uugud-ugod at 
makitid na tipo ng pamumuno. Makikita natin ang iisang pagsamba sa "malayang kalakalan" 
na monopolisado ng imperyalismong US. 

 

Mga Partidong Neokolonyal 
 
 Suriin natin ang mga partidong pampulitika na nakikinabang nang husto sa umiiral na 
kalakaran. Tawagin natin ang mga ito na lisensyado o kinukunsinting mga partidong 
pampulitika sa ating lipunang neokolonyal. Panahon na para ang mga ito'y tuligsain at dapat 
gawin ang pagtuligsa para iangat ang pampulitikang kamulatan ng mamamayan na muli na 
namang nag-iinit katulad noong mga araw ng Katipunan, na mula't sapul ay nakahandang 



tumanggap ng progresibo at rebolusyonaryong mga ideya, na batid kung gaano nila kahusay 
na magagamit ang kanilang mga demokratikong karapatan para itayo ang sariling partido at 
kilusang pampulitika na saligang naiiba sa Partido Nacionalista (NP), Partido Liberal (LP), at 
Party for Philippine Progress (PPP), na ngayo'y iindak-indak sa pampulitikang kolisiyum ng 
neokolonyal na sirkus. 

 

1. Ang Partido Nacionalista 

 Tingnan natin ang Partido Nacionalista. Ito ang pinakamatandang konserbatibong 
partidong nakatayo ngayon. Itinatag ito noong 1907 sa pamamagitan ng maingay na 
pananawagan sa "kagyat, ganap at absolutong kasarinlan," salungat sa lantarang maka-
imperyalistang Partido Federal na nagtaguyod sa pagsasanib ng Pilipinas sa United States. 
Gayunman, di kailanman napanumbalik ng Partido Nacionalista ang diwa at determinasyon 
ng Katipunan at rebolusyong Pilipino dahil naging batayang kahinaan nito ang pagkilala sa 
pampulitikang balangkas na itinatag ng dayuhang paghahari, na pagiging benepisyaryo kung 
tutuusin ng isang nagpapatuloy na kalagayan ng pagkakasakop; ang pagpapadikta sa islogang 
Amerikanong "pagsasanay para sa paggugubyerno sa sarili," na isang tuwirang pagkutya sa 
ating rebolusyonaryong masa at sa kanilang makabayang pamana, at ang pagsang-ayon sa 
batayang panukala na ang mga lider Pilipino ay dapat magmakaawa sa gubyernong US para 
sa kalayaan ng Pilipinas sa halip na ipaglaban ito bilang paggigiit ng sariling pagpapasya. Ang 
Partido Nacionalista ang unang partidong may basbas ng mga imperyalista na nagpapaniwala 
sa ating mamamayan na ang soberanya, sa halip na ipaglaban, ay maaaring ipagkaloob ng 
mismong dayuhang pwersang sumupil dito. 

 Sa pinakaobhetibong pakahulugan, tinulungan ng Partido Nacionalista ang 
imperyalismong US na magpalakas ng kontrol nito sa ekonomya, pulitika, administrasyon, 
edukasyon at militar sa Pilipinas sa mahigit tatlong mahahalaga at magkakasunod na dekada 
bago sumiklab ang imperyalistang digmaang Hapones-Amerikano sa Pasipiko. Ang 
mapagkompromisong katangian ng Partido Nacionalista ay makikita sa plataporma nito 
noong 1935, na sa kabila ng pananalumpati ni Quezon para sa kalayaan, ay nagtaguyod sa 
rebisyon ng Batas Tydings-McDuffie "para maipagpatuloy ang preperensyal na 
pakikipagkalakalan sa Amerika pagkatapos ng kalayaan at hindi titigil hanggang sa paglipas ng 
gayong panahon na maituturing na kailangan para makagawa ang Pilipinas ng angkop na 
pagsasaayos ng kanyang ekonomya." Ito rin ang magiging pangangatwiran ng imperyalismo 
at ng mga kumprador-panginoong maylupa na pabor sa Batas Bell sa Kalakalan at Susog 
Pariti pagkaraan ng digmaan. 

 Nang nagaganap ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, lalo lamang lumakas ang 
kontrol ng US sa gubyernong Komonwelt na nakadistiyero. Pinahigpit ng mga kasunduang 
ehekutibo sa Washington ang mga imperyalistang probisyon ng Batas Tydings-McDuffie 
kaugnay ng mga base militar ng US at mga karapatan sa pag-aari. 

 Noong 1946, ang Partido Nacionalista ay nahati sa tatlong panig—kaliwa, panggitna 
at kanan. Sinikap ng kaliwang panig na hatakin ang panggitnang panig sa Democratic 
Alliance, isang partidong pangunahing nakabase sa organisadong magsasaka't manggagawa. 
Naging Partido Liberal ang kanang panig. Tinutulan ng Partido Nacionalista ang banta ni 
McNutt at ng mga negosyanteng Amerikano, sa pamumuno ng kasuklam-suklam na 
American Chamber of Commerce of the Philippines, na ipagpaliban ang "kalayaan" at 
tinutulan din nito ang Batas Bell sa Kalakalan at Susog Pariti. Gayunman, pagkatapos manalo 



sa eleksyon ng Partido Liberal, humina at tumamlay ang pagsalungat ng Partido Nacionalista 
sa imperyalismo. 

 Kahit na nandaya ang Partido Liberal sa eleksyon noong 1949, ang matinding 
pagbatikos ng Partido Nacionalista sa pandaraya at terorismo sa eleksyon ay hindi itinuon sa 
dayuhang kapangyarihang kumokontrol sa armadong pwersa at nagpahintulot sa paggamit ng 
upisyal na pandaraya at terorismo. Sa kabalintunaan, di nagtagal ay kinuha ng Partido 
Nacionalista si Ramon Magsaysay para tumakbong presidente noong 1952, sa kabila ng 
katotohanang siya ang pangunahing ahente ng imperyalismong US sa pagpapatupad sa 
suspensyon ng writ of habeas corpus, sa malawakang panunupil sa mga kalayaang sibil at sa 
paglalatag ng mga kundisyon na nagbabantang magpabilanggo sa mga lider Nacionalistang 
gaya nina Recto, Laurel at Rodriguez at iba pa, dahil sa diumano'y pagkakasangkot sa 
diumano'y subersibong mga aktibidad. 

 Pinatunayan ng pagbabalimbing ni Magsaysay na sa saliga'y reaksyunaryo ang Partido 
Nacionalista at madali itong maniobrahin ng imperyalismong US. Sa maikling panahong 
naging presidente si Magsaysay, nagtagumpay ang imperyalismong US na ipataw sa 
sambayanang Pilipino ang Kasunduang US-RP sa Depensa (US-RP Defense Pact) at ang 
Kasunduang Maynila (Manila Pact) na nagpalawak sa mga pribilehiyo ng US na 
manghimasok sa panloob na mga usapin ng Pilipinas sa paraang militar at isangkot ang 
gubyerno ng Pilipinas sa mapanghimasok at mapanalakay na mga digma ng US sa buong 
Timog-Silangang Asya. Nagtagumpay rin ang imperyalismong US na sinupin at rebisahin ang 
Batas Bell sa Kalakalan na nagpaubaya ng ilang maliliit na konsesyon sa gubyerno ng 
Pilipinas pero nagbigay naman sa mga mamamayang Amerikano ng pantay na karapatan sa 
lahat ng larangan ng negosyo sa Pilipinas. 

 Sa panahon ng panunungkulan ni Garcia, nang biglang makita ng pinakamasusugid 
na personahe ng ngayo'y Party for Philippine Progress na nawalan na sila ng papel sa 
administrasyon, ipinanawagan ang patakarang "Pilipino Muna" bilang pagsasalamin at tugon 
sa pag-unlad ng pambansang pagnenegosyo sa ilalim ng kontroladong kalagayan sa 
ekonomya noong dekada '50. Pero dahil sa mga paratang na katiwalian at bantang kudeta 
mula sa CIA at mga ahente nitong Pilipino na ibinunyag ni Hen. Pelagio Cruz, umatras si 
Garcia at pumayag sa dekontrol na iginigiit noon pa mang 1960. 

 Ang pagpapataw ng ganap at kagyat na dekontrol at "malayang pamumuhunan" na 
kontrolado ng US, na ipinatupad noong 1962 sa pamamagitan ng pagkapapet ng United 
Opposition, ay naminsala nang husto sa ating buhay pambansa. Naghihirap ang ating uring 
manggagawa at uring magsasaka mula sa awtomatikong pagliit ng kanilang tunay na kita at sa 
paglaki ng disempleyo, sa labis na pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin at subsidyo sa mga 
imported na kalakal na pangkonsumo na nagpahina sa pampinansyang estabilidad ng 
gubyerno. Ang mga negosyong Pilipino ay ginipit ng dekontrol at ng kakabit nitong mahigpit 
na kontrol sa pautang, natulak sa pagkabangkarote at nalamon ng mga monopolyong US. 
Dahil sa dekontrol, ang ekonomya ng Pilipinas ay buung-buong isinusuko sa malalaking 
monopolyong US na walang hangganan ang kakayahang pampinansya. Sinamantala ng mga 
monopolyong US ang paglayo sa gubyerno ng mga pambansang negosyante at ipinailalim 
ang pinansya ng gubyerno sa kanilang mga plano sa pamumuhunan. 

 

2. Ang Partido Liberal 



 Tingnan naman natin ang Partido Liberal. Nagsimula ang Partido Liberal bilang 
kanang panig ng Partido Nacionalista noong 1946. Ito ang reaksyunaryong panig at ang 
mismong reaksyunaryong partido na inatasan ng imperyalismong US na ipagpatuloy ang mga 
pribilehiyong kolonyal ng mga monopolyong interes ng US kahit pagkaraan ng Hulyo 4, 
1946. Ito ang partidong bumigo sa Democratic Alliance sa pamamagitan ng pwersahang mga 
pamamaraang ipinagkaloob dito ng militar at pera ng US. Ito ang partidong responsable sa 
Susog Pariti, Batas Bell sa Kalakalan, Kasunduan sa mga Base Militar, Kasunduan sa Tulong 
Militar at Kasunduang Quirino-Foster. 

 Tapat sa tradisyon nito ng sagadsaring pagpanig sa imperyalismo, nilabanan ng 
Partido Liberal—kasama ang Grand Alliance (na ang mga lider ang nangunguna ngayon sa 
PPP)—ang patakarang "Pilipino Muna" at itinaguyod ang dekontrol na nagpatindi sa 
paghihirap ng masa. 

 Kapwa pananagutan ng Partido Liberal at Grand Alliance ang malubhang kalagayan 
ng bansa. Habang itinatago ang katotohanan na minamanipula sila ng monopolyo-
kapitalismong US para sagkaan ang mga mithiin ng mga makabansang negosyante, walang 
tigil na pinatatampok ng mga partidong pampulitikang ito ang isyu ng katiwalian laban sa 
Partido Nacionalista kaugnay ng alokasyon ng dayuhang pananalapi. Pagkatapos ng ganap na 
dekontrol noong 1962, lumipat lamang ng pwesto ang katiwalian sa burukrasya. Lumaganap 
ang tahasan at teknikal na ismagling at ang panunuhol sa pamamahagi ng pondo ng 
gubyerno, pag-aapruba ng mga kontrata at pagbebenta ng mga kumpanya ng gubyerno. 

 Ang ipinapalagay na pangunahing tagumpay ng administrasyon ng Partido Liberal 
mula 1962 ay ang pagpapatibay sa dekontrol at ang pagpapalakas sa ekonomyang kontrolado 
ng US. Dahil nagpupumilit ang partidong ito sa ganitong palagay, dapat itong itakwil ng 
pambansa-demokratikong kilusan. Alinsunod sa dikta ng State Department ng US, matapat 
na inanunsyo ng administrasyong Macapagal ang isang huwad na programang sosyo-
ekonomiko na rekomendado ng mga ahente ng US sa World Bank, na nagdiditalye lamang 
kung anong mga proyekto sa obras publikas ang maaaring ipatupad ng gubyerno. Ang 
programang ito na nakabatay sa mga bagong buwis at mga pondo sa istabilisasyon at 
dayuhang pamumuhunan mula United States ay naglalayong wasakin ang inisyatiba't 
kakayahan ng sambayanang Pilipino sa kanilang buhay pang-ekonomya. Ang programang 
ito'y isa lamang pantabing sa higit pang Amerikanisasyon ng ekonomya. 

 Ang orihinal at aktwal na intensyon ng Programa sa Reporma sa Lupa ni Macapagal 
ay pahigpitin ang kontrol ng US sa agrikultura at pautang sa agrikultura ng Pilipinas. Ang 
inamyendahang Batas sa Minimum na Sahod ay isa rin lamang kapos na pag-aangkop sa 
marahas na resulta ng dekontrol, na nagtulak sa mga negosyong Pilipino na mabangkarote at 
naging dahilan ng pagkasisante ng mga manggagawang Pilipino. Mas malaki ang nawala sa 
uring manggagawa kaysa nakuha nito noong panahon ng administrasyong Macapagal. 

 Sa patakarang panlabas, buong higpit na itinali ng administrasyong Macapagal ang 
sarili sa mga taktika ng imperyalismong US na nakatuon sa pagwasak sa anti-imperyalistang 
kilusang Apro-Asyano at sa pagpapanatili ng imperyalismo at pyudalismo. Sa kasalukuyang 
yugto, nagpapagamit ang gubyerno ng Pilipinas bilang instrumento sa pagpapaunlad ng 
diumano'y grupong moderato—na binubuo ng mga gubyernong maka-US—na naglalayong 
kontrahin ang kapasyahan ng mga mamamayang Apro-Asyano na gapiin ang kolonyalismo, 
imperyalismo at neokolonyalismo. 

 



3. Ang Party for Philippine Progress 

 Tingnan natin ang Party for Philippine Progress. Ang PPP ang pinakareaksyunaryo, 
pinakaanti-nasyunal at pinakaanti-demokratiko sa tatlong partidong nagpapatakbo ng 
pandistrito at pambansang mga kandidato. Sa pagsusuri sa makauring interes na nasa likod 
nito, sa pag-unlad at kasalukuyang plataporma at mga aktibidad nito, ating makikita ang 
reaksyunaryong kleriko-pasista at maka-imperyalista nitong kalikasan. Kailangan itong 
mailinaw dahil nilalayon ng partidong ito na lumikha ng semantikal na kalituhan at kalabuan 
bilang batayan ng programang pampulitika nito. 

 Tinatawag ng PPP ang sarili na isang partidong "nasa kaliwa ng gitna," pero ito 
nama'y anti-kaliwa, anti-nasyunal at anti-demokratiko. Tinatawag nito ang sarili na "rebelde 
sa tradisyon" at "rebolusyonaryong" partido, pero pinapatnubayan naman ito ng 
pinakatradisyunal at pinakareaksyunaryong mga pwersa sa Pilipinas gaya ng klerikalismo, 
militarismo, imperyalismo at pyudalismo. Tinatawag nito ang sarili na "makabansang" 
partido (kasabay ng kahanga-hangang mga pahayag gaya ng "tiwala sa Pilipino," 
"pagmamahal sa Pilipinas" at "pag-asa sa Pilipino"), pero palalabuin lamang pala nito at 
iiwasan ang mga batayan at kongkretong kawalang-katarungan sa neokolonyal na relasyon ng 
Pilipinas at US. Tinatawag nitong "neokolonyalista" ang gubyerno ng Pilipinas dahil 
"sobrang sentralisado" raw ito at "masyadong malakas," habang sinasadyang hindi banggitin 
na sa katunaya'y mahina ito bilang pambansang instrumento dahil napapailalim sa sentrong 
kapangyarihan at interes ng imperyalismong US, at sa ganitong pakahulugan ito ay 
neokolonyalista. Gustong palabasin ng PPP na ang mga burukratang Pilipino mismo ang 
mga neokolonyalista, hindi ang imperyalista at pyudal na interes na kumokontrol at nag-
oorganisa sa kanila. 

 Nananawagan ang PPP ng diumano'y desentralisasyon para ipamahagi ang mga 
grasya ng demokrasya, pero iyon pala'y palalakasin lamang ang kapangyarihan sa probinsya 
ng mga panginoong maylupa at kanilang mga pulitiko at sasagkaan ang lahat ng posibilidad 
para sa anumang pambansang pagpaplanong industriyal mula sa isang sentrong republikano. 
Nananawagan ito para sa "kapitalismo ng mamamayan," pero iyon pala'y nanakawan lamang 
ang mga manggagawa ng kanilang kakarampot na naimpok at ipapailalim sa manipulasyon ng 
iilang malaking mamumuhunan, pangunahi'y dayuhan, ang masang may-ari ng maliliit na 
sapi. 

 Matutunton ng PPP ang pinag-ugatan nito sa mga prayle at gwardya sibil. Makikita 
ang ispiritwal nitong pinagmulan at istorikong na mga ninuno sa litaw na mga pakana nito sa 
pagsasanay ng mga botante at organisasyon na bumoto alinsunod sa mga linyang anti-
republikano, kolonyal at sektaryo at sa pagpapaunlad nito ng mga pasistang koneksyon sa 
establisimyentong militar. Samantalang ipinapalagay ng PPP na magtatagumpay ang mga 
pakanang ito, itinuturing ng imperyalismo at ng mga kumprador-panginoong maylupa ang 
partido bilang panangga sa dalawang iba pang konserbatibong partido at huling baraha sa 
inaasahang rebolusyonaryong pagsulong ng Partido Komunista ng Pilipinas. 

 Bilang natatanging grupong pampulitika, inumpisahan ng PPP na sanayin ang sarili sa 
Chesterton Evidence Guild (CEG) bago sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sa 
pamamagitan ng kanilang pagdadrama, pinuri ng mga myembro ng halu-halong samahang 
ito, na karamiha'y anak ng nakakataas sa lipunan, sina Franco at Mussolini at itinaguyod ang 
ideya ng mga ito. Malinaw na ang samahan ay binigyang-inspirasyon ni Father Coughlin, na 
sa New York ay nananawagan ng pasismo. 



 Pagkatapos ng digmaan, tumulong ang mga myembro ng samahan na 
papanumbalikin ang imperyalismong US at ang marami sa kanila ay ginamit para pasukin ang 
mga organisasyong pampulitika at sibiko, laluna iyong mga may tunguhing pambansa-
demokratiko. Pagkatapos salakayin ng army ang mga progresibong organisasyon ng 
manggagawa't magsasaka noong 1950-52, nag-umpisang magmaniobra ang mga myembro ng 
samahan para papaniwalain ang uring magsasaka at uring manggagawa sa sariling tipo ng mga 
organisasyon at sa konsepto nila ng kaunlarang pangkomunidad sa kanayunan, na inspirado 
ng imperyalismo. Noong 1952, bilang mga alagad ng Magsaysay-for-President-Movement, 
lalong luminaw ang kanilang pampulitikang pakikipagkaisa sa mga upisyal ng intelidyens at 
psywar na responsable sa malawakang panunupil sa demokrasya. Kapanahunan ni Magsaysay 
nang kanilang pinakulo ang kontra-kalayaang Batas Laban sa Subersyon para supilin ang 
kalayaan sa makabayang pagtutol. Sa upinyon ng pinakamahuhusay na abogado ngayon, ang 
batas na ito'y isang bill of attainder at malinaw na pag-atake sa karapatan sa pamamahayag at 
pagtitipon. Noong 1957, pagkatapos ng biglaang pagkamatay ni Magsaysay, itinatag ang 
Progressive Party of the Philippines. Noong 1959, tinawag nito ang sarili na Grand Alliance 
para maisama sa disgustadong mga elemento mula sa Partido Liberal na malapit din naman 
sa mga Heswitang Amerikano. Sa eleksyon ng 1957 at 1959, natalo ang PPP pero 
nagtagumpay ito nang bahagya na pigilin ang mas mabilis na pag-unlad ng kilusang anti-
imperyalista. Lagi silang nasa eksena para maglunsad ng anti-komunistang pang-aatake sa 
mga anti-imperyalista. Noong 1961, nakipagkaisa ang PPP sa Partido Liberal para buuin ang 
United Opposition. Ang United Opposition ay pinagkaisa ng maka-imperyalistang layunin na 
wakasan ang patakarang "Pilipino Muna" at papanumbalikin ang patakarang "malayang 
pamumuhunan" na lubusang kontrolado ng mga monopolyong negosyo ng US at pinagkaisa 
rin ng nakakalulang halaga ng dolyar na iniambag ng malalaking kumpanya ng US sa pondo 
ng kampanyang elektoral. 

 Noong 1962, lubos na nagtagumpay ang PPP na pasukin ang lahat ng importanteng 
sangay at ahensya ng gubyerno. Sa kongreso, ang pinakamasugid na personahe ng PPP, sina 
Manglapus at Manahan at ang kanilang mga kasamahan, ay naging tampok sa pagtataguyod 
ng mga panukalang magsisilbi sa interes ng imperyalismong US sa Pilipinas, gaya ng 
Panukalang Batas sa Pamumuhunan ng administrasyong Macapagal. 

 Dahil nadismaya sina Senador Manglapus at Manahan sa kawalang-kakayahan ni 
Macapagal na makuha ang mayorya sa Senado ng Pilipinas noong eleksyon ng 1963 at takot 
na madawit sa mga sindikatong Stonehill at ismagling, kung saan marami sa kanilang mga 
kasamahan sa PPP ang maaaring madawit, gaya ng pagkakadawit ni Macapagal kay Pelaez, 
iniwan ng dalawang senador ang Partido Liberal noong 1969 at pinaghandaan na buhaying 
muli ang PPP. 

 Hanggat ang tatlong partidong pampulitika, ang NP, LP at PPP, ay kontrolado at 
tinutustusan ng uring kumprador-panginoong maylupa at ng amo nitong imperyalista, wala 
kahit isa sa kanila ang maaasahang maging tunay na para sa pag-unlad ng pambansang 
demokrasya sa Pilipinas. Pero, minsan pa, ating idiin na dapat nating pagsikapang buuin ang 
pambansang nagkakaisang prente ng lahat ng makabayan at progresibong pwersa at elemento 
sa ating lipunan, at buksan natin ang pinto ng pambansang pagkakaisa sa mga grupo't 
elementong tunay na para sa pambansang paglaya at demokrasya. Paunlarin antin ang isang 
bagong tipo ng partidong pampulitika at, kasabay nito, ang isang malawak na alyansa ng mga 
pwersang pampulitika laban sa imperyalismong US at pyudalismo. Ang imperyalistang US ay 
minsan pang nagsisikap na konsolidahin ang kanilang mga pwersa at ahente sa Pilipinas 



bilang paghahanda laban sa mga demokratikong aksyong masa na ngayo'y umuunlad para 
ipagtanggol ang ating pambansang pamana, ang ating dangal at kalayaan. Higit kailanma'y 
balisa ang imperyalismong US na ngayo'y mabilis na nawawalan ng kapangyarihan at 
impluwensya sa mga lugar sa paligid ng Pilipinas. Nasa panahon tayo ngayon na sa 
kasaysaya'y singhalaga ng dekada '40 o ng mga taon kung kailan labis na nagkonsentra sa 
Pilipinas ang kolonyalismong Espanyol para lamang matagpuan ang sariling lantad na lantad 
sa ating mamamayan na mabilis na nakatanto na dapat nilang kamtin ang kolektibong 
kalayaan. Bilang pangwakas, isigaw natin: kamtin natin ang kalayaan ng bansa; kamtin natin 
ang kalayaan ng uri; kamtin natin ang kalayaan ng indibidwal na magsisilbi sa makauring 
kalayaan ng mga manggagawa't magsasaka! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANG PAGPAPASYA-SA-SARILI AT UGNAYANG PANLABAS2 
 
Para magkaroon ang isang bansa ng sarili nitong patakarang panlabas, dapat maging 

malaya muna ito at may matatag na pundasyon, na walang iba kundi ang soberanya nito. 
Kapwa nagkakaisa sina Apolinario Mabini at George Washington sa pundamental na 
pangangailangan ng pagiging nagsasariling estado at ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga 
bansa. Bilang mga tagaguhit ng patakaran ng kani-kanyang gubyerno, kapwa nila ipinagtibay 
ang saligang prinsipyo na tanging ang mamamayang soberano ang makapagtatanggol sa sarili 
at makatatamo ng tunay na mga pambansang interes nila. Bilang mga tagapaglaban para sa 
pambansa-demokratikong rebolusyon, batid nila ang mga sakripisyong dapat pasanin ng 
mamamayan at ang mga tagumpay na dapat nilang kamtin para maitatag ang isang bansang-
estado na kumakatawan sa pagkakaisa, lakas at pagpapasya-sa-sarili ng mamamayan. 

Sa gitna ng kaguluhan at kalituhang nilikha ng kapangyarihang Amerikano dito at sa 
ibayong dagat, tungkulin ng kabataang Pilipino na iugnay ang kasalukuyan sa ating 
rebolusyonaryong mga ama nang sa gayo'y makamit natin ang matatag na layunin ng pagbawi 
sa kalayaan sa pandaigdigang pagkilos na ganap na winasak ng imperyalismong US; at 
gayundin, upang mas maging matatag ang ating kapasyahan at perspektiba sa paghahangad 
ng pakikipag-ugnayan sa lahat ng mamamayang sumisimpatya sa muling paglitaw ng 
Rebolusyong Pilipino at nakahandang pakitunguhan tayo nang parehas sa takbo ng ugnayang 
diplomatiko at pangkalakalan. Sa pagtugon sa makabayang tungkuling ito, dapat 
pagsumikapan ng kabataang Pilipino na patatagin at palawigin ang mga hibla ng lohiko ni 
Claro M. Recto na nananawagan para sa pagtanggi sa ating mapamalimos na patakarang 
panlabas, isang patakaran sunud-sunuran sa dayuhang soberanyang nagwasak sa ating 
pambansang kalayaan at pumigil sa pagpapaunlad natin ng isang tunay na demokrasyang 
Pilipino. Ang ating hinahangad ay di bababa sa paggiit sa ating sariling soberanya. 

Kailangang lagi nating ipagtibay ang prinsipyo ng pagpapasya-sa-sarili at ang ating mga 
pambansang interes bilang pinagsisimulan ng ating ugnayang panlabas. Kailangang lagi 
tayong sumalig sa lakas ng sarili nating mamamayan—na ang nakararami'y ang masa ng mga 
magsasaka at manggagawa—bilang kapangyarihan ng isang tunay na nagsasariling bansa. Ang 
pagsalig at pangangatwiran para sa proteksyon at ayuda ng Amerika para sa ating 
mamamayan, gaya ng ginagawa ng lahat ng tinaguriang "statesman" ng umiiral na sistema, o 
ng mga pinuno ng kasalukuyang mga partidong neokolonyal, ay pagtataksil at pagkakanulo sa 
ating sariling mamamayan. Pagpapalabo at pagwasak sa layunin at kahulugan ng Rebolusyong 
Pilipino, at pagbibigay ng patuloy na pahintulot sa agresyong US laban sa soberanyang 
Pilipino, ang pagpapalaganap sa balintuwad na pananaw sa realidad sa mundo, na dapat 
maging pangunahing salik ng ating pambansang seguridad at kapayapaan at kaayusang 
panloob ang kabutihang-loob ng isang kapangyarihang pandaigdig. Ang ating mga pulitikong 
neokolonyal ay bulag sa katotohanang mabisang malalabanan at mapapatalsik ang 
kapangyarihang US kung ganap na nagkakaisa ang mamamayan at hindi nahahati laban sa 
isa't isa ng pulitikang neokolonyal na nagbibigay ng hungkag na mga ilusyon at pakiramdam 
ng sabong, dahil sinusubsidyuhan ito ng malalaking pansariling interes Amerikano at ng 
                                                           

2 Talumpating binigkas sa harap ng First Student Congress for the Advancement of Nationalism 
sa Vinzons Hall, University of the Philippines noong Oktubre 22, 1966; ang unang borador ay 
binigkas sa University of Nueva Caceres, Lunsod ng Naga, noong Oktubre 28, 1965. 
 



kanilang mga alyadong pyudal at komprador. 

Ang mga nanangatwiran na nasa ilalim ng proteksyon ng United States ang Pilipinas, at, 
sa gayong neokolonyal na linya ng pag-iisip at pagkilos, nagpapakitid sa patakarang panlabas 
ng gubyernong Pilipino sa isang eksklusibong bungkos ng "espesyal na relasyon" sa United 
States na pinormalisa sa mga tratadong ating ilalahad sa lekturang ito, sa katunayan ay 
nangangatwiran na isang protektoreyt at hindi isang "malayang" bansa ang Pilipinas gaya ng 
madalas ipagmalaki ng propagandang Amerikano. Ang pangangatwiran para sa proteksyong 
Amerikano ay lagi na lamang siyang ultimong argumento ng isang maka-Amerikano at maka-
imperyalista bilang pagmamatwid sa napakalaking lakas at kapangyarihan ng imperyalismong 
US sa Pilipinas. Halimbawa, katawa-tawang ipinapangatwiran: Pagkatapos ng United States, 
sino ang nais mong sumakop sa Pilipinas? Ipinagpapalagay ng retorikal na tanong na ito na 
dapat maging pamalagiang protektoreyt ang Pilipinas, sa ilalim man ng proteksyon ng US o 
sa ilalim ng iba pang kapangyarihang dayuhan. Pinalalabo ng neokolonyal na argumentong 
ito ang tunay at tanging alternatiba—ang soberanyang Pilipino mismo. Hindi nababatid ng 
argumentong ito para sa proteksyon ng US ang malaking implikasyon ng makabayang 
pagkakaisa at pakikibaka bilang paunang rekisito sa paggapi sa imperyalismong US at sa 
muling pagtatatag ng mga patakaran at instrumento na naglilingkod sa mga soberanong 
interes ng mamamayang Pilipino. 

Walang kamalayan sa kasaysayan ng sariling nilang mamamayan ang mga 
nangangatwiran para sa ayuda at proteksyon ng US bilang kinakailangang kondisyon para sa 
ating internasyunal na pakikipag-ugnayan. Sa katunayan, matagal nang nalimutan ng marami 
sa atin na ipinataw sa atin ang soberanyang US, sa isang nagpapatuloy na hakbang ng 
agresyon, laban sa ating sariling soberanya mula't sapul. Pinalalabo nila ang katotohanang 
nagtungo ang imperyalismong US—sa esensyal na misyon nitong palawakin ang saklaw sa 
daigdig para sa pagsasamantalang monopolyo-kapitalista—sa Pilipinas noong 1898 sa 
panahon mismo na iginigiit ng mamamayang Pilipino ang sarili nilang soberanya—sa 
pamamagitan mismo ng soberanong paggamit ng armas—laban sa isa pang dayuhang 
kapangyarihan at nakapagtatag na ng sarili nilang gubyerno at nakapaglabas na ng 
Konstitusyon nito para gabayan ang kaayusang panlipunan. Pumarito lamang ang 
imperyalismong US para manghimasok at gamitin ang sarili nitong pwersang militar para 
durugin ang soberanyang Pilipino at ang rebolusyonaryong gubyerno nito sa Digmaang 
Pilipino-Amerikano ng 1899-1902. 

Parang lagi nating nalilimutan na ang imperyalistang kapangyarihang US sa Pilipinas, 
maging sa ekonomya man o sa pulitika, sa kultura o sa militar, ay walang iba kundi 
pamalagiang agresyon. Hanggang sa kasalukuyan, talagang ipinapahiwatig nito ang malupit na 
pagsupil sa soberanya at demokrasyang Pilipino. Ipinahihiwatig nito ang di naisasalbang dugo 
at pangwawasak, ang pambubulok at panliligaw sa ating mamamayan. Hindi dapat 
matabingan ng anumang salamangka sa salita o seremonyal na pagtatanghal ang ating 
pananaw mula sa katotohanang hanggang sa ngayon, kumikilos nang walang pasumangga 
ang soberanyang US sa lahat ng larangan sa ating buhay pambansa. Kahit na matapos ang 
anim na buong dekada ng pagbebreynwash ng imperyalistang US, hindi natin matanggap-
tanggap nang may buong katapatan na maipagkakaloob o maibibigay sa atin ang soberanya at 
kasarinlan ng iba pang soberanong sambayanan. Isang saligan prinsipyo sa syensyang 
pampulitika na hindi maipagkakaloob ang soberanya na parang isang regalo. Alam ito ng 
sinumang bagong estudyante sa siyensyang pampulitika, pero ipinukpok sa ating mga ulo ng 
ating mga pinunong pampulitika at mga guro na ipinagkaloob ng United States ang 



kasarinlan sa mamamayang Pilipino noong Hulyo 4, 1946. Dapat ring bigyang pansin na 
hindi maipapanumbalik o kaya'y maisasauli ang kasarinlan ng isang bansang-agresor tulad ng 
United States. Hindi ipinagkakaloob o isinasauli ang soberanya; iginigiit ito ng soberanong 
sambayanan. Samakatwid, sa diwang ito, ang ipinagkaloob na kasarinlang Pilipino noong 
Hulyo 4, 1946 ay walang kaibahan sa kasarinlang diplomatikong ipinagkaloob ng mga 
mananalakay na Hapon noong Oktubre 14, 1943. Ang tanging kaibahan ay ang pinagmulan 
ng huwad na regalo. Nakatitiyak kami na sa kalauna'y ibubunyag ng kasaysayang Pilipino sa 
atin na pareho ang imperyalismong US at imperyalismong Hapon, sa kanilang agresyon, 
kalupitan, at mga panlilinlang. 

Ang ating patakarang panlabas na binalangkas ng magkakasunod na administrasyong 
Roxas, Quirino, Magsaysay, Garcia at Macapagal ay nagmumula sa katayuan ng patuloy na 
agresyong US na pinormalisa ng Tratadong US-RP sa Pangkalahatang Relasyon ng Hulyo 4, 
1946. Itinuturing natin ang tratadong ito, kasama ang mga kasunduang ehekutibo na 
tinuntungan sa pagbubuo nito, bilang pormalisasyon ng pagpapatuloy ng hegemonyang 
militar ng US sa Pilipinas matapos ang maiksing paghaharing Hapon. Sinasabi na ibinigay sa 
sambayanang Pilipino ang soberanya sa sarili nilang pambansang teritoryo pero inilibre ang 
mga base militar ng US sa pagbibigay at lalo lamang niligalisa ang pananatili ng dayuhang 
mga instrumentong ito ng kapangyarihang pang-estado sa loob ng ating pambansang 
teritoryo. Kung umiiral ang estado sa pamamagitan ng mapamwersang mga aparato na 
magagamit nito para pilitin ang pagsunod ng balana; kung ang katangian ng estado ay ang 
katangian ng uri o kapangyarihan na nagmamantini ng nakapangingibabaw na 
mapamwersang mga aparato sa loob ng lipunan ring iyon; kung gayon, paano natin masasabi 
na kakayanin ng ating napakahinang armadong pwersa, na nakasalig sa sistemang sarplas at 
pamamatnubay ng JUSMAG, na ipagsanggalang ang estadong Pilipino sa harap ng 
entrentsadong base militar ng US na nagmamantini ng superyor na lokasyon at kapabilidad 
militar, na may sarili nitong dayuhang mga layunin, at nagtatamasa ng mga karapatang ekstra-
teritoryal, at may tropa na nagtatamasa rin ng mga karapatang ekstra-teritoryal? 

Sinundan ang estratehikong militar na muling pagpapataw ng kapangyarihang militar ng 
US, sa pamamagitan ng Tratado ng Pangkalahatang Ugnayan at ng Kasunduan sa mga Base 
Militar, ng Batas Bell sa Kalakalan (Bell Trade Act) at Susog Pariti (Parity Amendment) na 
naghangad, at ginamit para sa pagpapanatili sa mga karapatang "pariti" ng mga mamamayang 
Amerikano at sa muling pagtatatag ng kontrol ng US sa ekonomya, pananalapi at dayuhang 
kalakalan ng Pilipinas. Para higit pang kontrolin ang armadong pwersa ng Pilipinas mula sa 
mga base militar nito, ipinataw ng imperyalismong US ang Kasunduan sa Tulong Militar 
(Military Assistance Pact); sa pamamagitan nito, dapat patnubayan ang lohistika, paniniktik, 
indoktrinasyon at operasyon ng isang Joint US Military Advisory Group. Kung pagsasama-
samahin, nangangahulugan ang mga ito ng panloob na kontrol ng US sa kasalukuyang estado 
ng Pilipinas. Para maipwesto ang katapat ng JUSMAG sa burukrasyang sibil, ipinataw ng 
imperyalismong US ang Kasunduang Quirino-Foster, kung saan dapat sanang pangasiwaan 
nang mas mahusay ang ayudang imperyalista, kaiba sa mga iskandalo sa sarplas. Pero sa 
katotohana'y pamamaraan ito kung saan ididirihe ang estratehikong mga sangay at ahensya 
ng gubyerno ng Pilipinas, at pagpapasyahan ang kanilang mga patakaran ng mga tagapayong 
Amerikanong labis ang sweldo at kadalasa'y walang iba kundi mga ahenteng tagapagbenta ng 
malalaking empresang Amerikano, at mga ahente ng CIA. Ang Tratado sa Mutwal na 
Depensa naman ay ipinataw para palawigin ang imperyalistang karapatan sa panghihimasok 
sa mga usaping panloob ng Pilipinas na likas na sa pambihirang mga karapatang ekstra-
teritoryal, at mga karapatang ekstra-teritoryal ng mga tropang US sa ilalim ng Kasunduan sa 



mga Base Militar. Noong 1954 nama'y naririyan ang Kasunduang Laurel-Langley para 
ipagkaloob ang karapatang pumasok sa lahat ng tipo ng negosyo sa mga mamamayang 
Amerikano. Pagkatapos nito, naririyan ang SEATO na naglalayong isangkot ang gubyerno ng 
Pilipinas sa mga usaping panloob ng mga bayan sa Timog-silangang Asya, laluna ang 
Indotsina at Indonesia. Ang SEATO ang siyang tigreng sinakyan ng kabuktutan ng mga 
tagapagpasya ng patakarang panlabas na Pilipino, dahil kagyat itong ginamit para ipailalim 
ang Timog-silangang Asya sa pamumulis ng imperyalismong US. 

Itinatakda ng nabanggit na mga tratado at kasunduan, na naghiwalay sa gubyerno ng 
Pilipinas sa mga mamamayan kapwa ng Asya at Aprika, ang tinatawag na espesyal na 
relasyon sa pagitan ng Pilipinas at United States. Sa makasaysayang Kumperensyang 
Bandung, dumating ang bibong Heneral Carlos P. Romulo (gaya ng paglalarawan ng Time 
Magazine sa kanya) para lamang ipagsanggalang ang imperyalismong US sa makatarungang 
pagtuligsa ng mga kinatawan ng mga mamamayang Apro-Asyano. Nagtungo siya roon para 
lamang gampanan ang lagi na lamang niyang ginagawa sa kontrolado ng US na United 
Nations, bilang utusan ng Kagawarang Pang-Estado ng US. Kahit na matapos ang 
representasyon sa Kumperensyang Bandung, patuloy na pinalabo at nilabanan pa nga ng 
gubyerno ng Pilipinas ang mga rebolusyonaryong kilusan ng Asya at Aprika. Mas pinili 
nitong tanawin ang realidad sa mundo mula sa punto de bista ng US na nang-upat sa 
Digmaang Koreano at nagbunyi sa pag-aalsang sa pamumuno ng pasista laban sa gubyerno 
ng Hungary. Mas pinili ng gubyerno ng Pilipinas na mananganan sa laylayan ng US habang 
nagpapatawing-tawing ang huli sa pagitan ng sentimyentong maka-Arabo at maka-Israel. 
Naghumiyaw ito para sa interbensyon sa usaping Taiwan at sa mga usaping Indotsino. May 
lakas ng loob pa ang pinakamahigpit na kasangkapan ng imperyalismong US, si Ramon 
Magsaysay, na presyurin si Prinsipe Norodom Sihanouk na sumapi sa SEATO. Habang 
patuloy na sinusuportahan ang mga aksyon ng imperyalismong US, nagpikit-pikitan ang 
gubyerno ng Pilipinas sa patakarang panlabas nito sa sari-saring malalaking kahirapan ng 
sambayanang Indonesian dulot ng mga Dutch at tinulungan ng kapangyarihang US, sa 
rebolusyong Algerian, sa kapalaran ni Patrice Lumumba at iba pang mga pangyayari na 
nangailangan ng simpatya at suportang Pilipino. Sa halip na sumimpatya sa Rebolusyong 
Indonesian, hinayaan ng gubyerno ng Pilipinas ang paggamit ng mga base militar ng US dito 
laban sa Indonesia noong 1958. 

Isinangkot ring ng "espesyal na relasyon" ang gubyerno ng Pilipinas sa malaking-
kapangyarihang mga pananakot ng imperyalismong US laban sa mga mamamayang nakatamo 
na ng sosyalistang rebolusyon, o kaya'y nalalapit na makatamo nito. Dahil nananalig ang mga 
bayang ito sa proletaryong internasyunalismo, kaawa-awang sumalig ang Pilipinas sa 
kasakiman at panlilinlang ng imperyalismong US sa mga maniobrang pandaigdig nito para 
palawakin ang kanyang kontrol sa higit animnapung porsyento ng rekurso ng daigdig at 
panatilihin ang 3,600 dayuhang mga base militar ng US. Sa pamamagitan ng kontrolado ng 
US na United Nations, masasangkot ang Pilipinas sa Digmaang Koreano para lamang 
matuklasan na kahit noong 1950, hindi na kayang ipilit ng imperyalismong US ang kanyang 
kagustuhan sa mga mamamayang nagkakaisa at lumalaban para ipagtanggol ang kanilang 
soberanya at inangbayan. 

 

Balangkas ng mga Pangyayari sa Daigdig 

Kailangang magharap ng balangkas ng mga pangyayari sa daigdig sa kasalukuyan para 



ipakita kung ano ang katayuan ng ating protektor na US, para ipakita kung gaano kabuway at 
kawalang-isip ang ating tinatawag na "espesyal na relasyon" sa US at para ipakita kung gaano 
kamapaminsala ng mga ito sa atin at sa iba pang mga mamamayan na napailalim sa agresyong 
US. 

Sa lahat ng antas ng internasyunal na relasyon at pakikibaka, nawawala ng 
imperyalismong US ang kanyang posisyon ng kalakasan. Dahil sa kanyang walang 
pakundangang patarakan ng pagsasamantala para sa superganansya at agresyong militar at 
panghihimasok dulot ng imperyalistang kalikasan nito, nahiwalay na ang gubyernong US at 
siyang naging pangunahing target ng mga kilusan sa pambansang kasarinlan sa Asya, Aprika 
at Amerika Latina at ng sosyalistang kampo. Maging ang mga alyadong kapitalista nito ay 
papahigit na anti-US sa pagkabatid na nadayaan sila ng mga kolonya sa panahon ng kahinaan 
kagyat na matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig at sa pagtatangka nila ngayon na 
muling bawiin ang kanilang nawalang mga kolonya. 

Malinaw na naabot ng imperyalismong US ang rurok ng kapangyarihan nito sa pagitan 
ng 1945 at 1955. Magmula noong kalagitaan ng dekada 50, nag-umpisang masalubong nito 
ang papalaking oposisyon ng ibang mga pwersa sa daigdig at tuluy-tuloy na dumausdos 
tungo sa kasalukuyan nitong katayuan. Sa loob ng panahong ito nadurog nito ang kilusang 
anti-imperyalista sa Pilipinas at itinali ang gubyerno ng Pilipinas sa isang ganap na maka-US 
na patakarang panlabas na markado ng mga kautusang ginampanan ng mumunti at 
palalakbay na Heneral Carlos P. Romulo, at nirurukan ng sabay na pagdurog sa mga 
organisasyong makabansa at ang pagpapadala ng ekspedisyunaryong pwersang Pilipino sa 
Digmaang Koreano sa atmospera ng McCarthyismo. 

Dinomina ng mga patakarang Cold War ng US ang Pilipinas at matagumpay na 
tinabingan ang sambayanang Pilipino sa rebolusyong Tsino noong 1949. Gayunman, naging 
matibay na katotohanan ang rebolusyon, at binigo nito ang ekspansyunistang pagsulong ng 
imperyalismong US sing-aga ng 1950 sa Digmang Koreano. Habang pinauurong ng mga 
boluntir na Tsino sa diwa ng proletaryong internasyunalimso ang mga pwersang UN na 
pinamamatnugutan ng US, pinasabog ng Unyong Sobyet noong 1951 ang una nitong bomba 
atomika at winasak ang monopolyong nukleyar ng US. Nahigitan ng proletaryong 
internasyunalismo ng Hilagang Korea, Tsina at Unyong Sobyet ang imperyalismong US kahit 
na sa panahong nasa rurok ng relatibong kapangyarihan nito sa daigdig ang huli. 

Totoong lumitaw bilang pinakamalakas na imperyalistang kapangyarihan ang US 
matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa kapinsalaan ng lahat ng ibang 
kapangyarihang imperyalista. Batay mismo sa kalakasang ito madaling muling nasakop ng US 
ang Pilipinas at ipinataw ang lahat ng tratadong kailangan para panatilihin ang 
kapangyarihang US sa Pilipinas, gayundin, pasaklawin ang impluwensya at mga interes nito sa 
Dulong Silangan. Pero iniluwal din ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ang 
pinakamakapangyarihang mga pwersang anti-imperyalista: ang mga kilusan sa pambansang 
pagpapalaya at ang sosyalistang kampo. Pinakilos ng dalawang masisiglang pwersang ito ang 
madali nating mailalarawan ngayon bilang huling yugto ng pangkalahatang krisis ng 
imperyalismo. 

Ang dalawang nag-uugnayang pandaigdigang kilusan ng pambansang pagpapalaya at 
sosyalismo ay umunlad mula sa saligang alyansa ng uring manggagawa at magsasaka. Ang 
mga ito ang saligang mga pwersang pandaigdig laban sa imperyalismong US. Nakadagdag 
ang panloob na hidwaan sa hanay ng imperyalistang mga kapangyarihan mismo at ng 



kanilang mga grupong monopolyo, at ang panloob na mga kontradiksyon ng lipunang 
Amerikano mismo, sa pagdausdos ng imperyalismong US sa kabuuan. 

Ang tampulang labanan sa daigdig sa kasalukuyan ay ang labanan sa pagitan ng mga 
kilusan sa pambansang pagpapalaya ng Asya, Aprika at Amerika Latina sa isang banda, at ang 
mga kapangyarihang imperyalista sa kabila. Malinaw na ang pinakamatitinding pakikibakang 
anti-imperyalista ay naganap sa Tsina, Cuba, Indotsina at Congo. Inilulunsad ng 
mamamayang Byetnames ang pinakatampok na pakikibaka sa daigdig ngayon. Sa 
interkontinental na erya ng Asya, Aprika at Amerika Latina pinakadaling tamaan ng 
pinakamasisiglang bigwas ng pangunahing pwersa ng pandaigdigang anti-imperyalistang 
pagbangon na patuloy na nagtataas sa diwang mapanlaban ng dalawang-katlo ng 
sangkatauhan sa iba't ibang anyo ng paglaban. Binubuo ng api at di maunlad na mga bayan 
ang pinakamalawak na kanayunan na makakapangibabaw sa metropolitan na mga bayang 
kapitalista. 

Matatag na pinakikitid ng mga kilusan para sa pambansang kasarinlan sa kanayunan ng 
daigdig na sumasaklaw sa dalawang-katlo ng populasyon ng daigdig ang mga erya ng 
pagsasamantalang pang-ekonomya at kontrol militar ng imperyalismong US. Itinutulak ng 
mga ito ngayon ang imperyalismong US sa kanyang pinakamasahol at ultimong krisis. 
Pinakukupot ngayon ng mga kilusan sa pambansang pagpapalaya ang imperyalistang 
pamilihan at ang larangan ng pamumuhunan nito, at ngayo'y itinutulak ang imperyalismong 
US sa sarili nitong panloob na kalupaan. Dahil naitutulak sa sarili nitong panloob na 
kalupaan ng mga rebolusyong anti-imperyalista, tiyak na babagsak ang imperyalismong US sa 
bigat ng pagpasan sa papabagsak na tantos ng tubo na sinuhayan ng superganansya sa 
panahon ng kapitalistang ekspansyon. 

Sa mismong Amerika Latina, ang pinakamalamang na huling tutungang kontinental ng 
imperyalismong US, nagpasya ang mamamayang Cubano na palayain ang sarili mula sa 
dayuhang pagsasamantala, at ginawang walang silbi ang kapangyarihang militar ng US, na 
kinakatawan ng Guantanamo, matagumpay na nakayanan ang di makatwirang mga hambalos 
ng US at Organization of American States, at sa gayo'y ipinakita sa lahat ng mamamayan ng 
Amerika Latina na kaya rin nilang matagumpay na labanan ang imperyalismong US. Sa 
kasalukuyan, nag-aalsa ang Venezuela, Dominican Republic, Guatemala, Brazil, Colombia at 
ilan pang ibang bayang Latina Amerikano. 

Sa Aprika, ipinapahiwatig sa mga imperyalistang Amerikano ng Rebolusyong Algerian, 
Rebolusyong Congolese, Rebolusyong Zanzibar, at rebolusyonaryong pamunuan ng 
maraming mamamayang Aprikano na huwag itulak ang kanilang saklaw ng impluwensya sa 
Aprika at sakupin silang muli. Sa gayon, nagagawang walambisa ang Peace Corps, ang mga 
institusyon sa pangutang ng US, at iba pang imperyalistang instrumento sa subersyon. 
Pinukaw ang galit ng buong kontinenteng Aprikano laban sa imperyalismong US ng 
kataksilan ng US sa pagpaslang kay Lumumba at ang patuloy na suporta sa mga pumatay sa 
kanya, ang paggamit ng US sa UN para maipadakip si Antoine Gizenga at ang pamamaslang 
sa sampu-sampung libo ng mga makabayang Congolese sa pamamagitan ng mga paratroops 
mula sa mga helikopter ng US sa Stanleyville. Hayagang laban sa kolonyalismo, imperyalismo 
at neokolonyalismo ang Organization of African Unity, laluna ang Liberation Committee 
nito. 

Ang Digmang US sa Byetnam ay nakasisindak na patunay sa barbarismo ng 
imperyalismong US. Ang barbarismong ito mismo ang siya ring ginamit nito laban sa ating 



sariling sambayanan para ipataw sa atin ang soberanya nito sa Digmang Pilipino-Amerikano 
sa simula ng siglong ito. Hinahamon ng agresyong US laban sa mamamayan ng Hilaga at 
Timog Byetnam ang lahat ng mamamayan na makibaka laban sa imperyalismong US sa lahat 
ng anyo nito. Dahil sa digmang mapanalakay nito sa Byetnam, naging hiwalay na hiwalay ang 
US sa disenteng opinyon ng sangkatauhan. Nahihigitan ng mga kalupitan nito ang kalupitan 
ng Germany sa ilalim ni Hitler at ng Japan sa ilalim ni Tojo sa lawak ng panlilipol ng lahi. 

Sa kabila ng makasarili at makitid na punto de bista ng papet na mga pulitiko sa 
Pilipinas, mabilis na nagbabago ang daigdig at di maglalao'y wawasakin ng internal na mga 
batas ng pagkilos ng lipunang Pilipino ang neokolonyal na istruktura. Dahil itinutulak 
papakaliwa ng mga kilusan sa pambansang pagpapalaya, radikal na nagbabago ang balanse ng 
mga pwersa sa pagitan ng sosyalismo at imperyalismo pabor sa sosyalismo. Bago lumitaw 
ang modernong rebisyunismo, lumitaw ang pandaigdigang sistemang sosyalista sa 
sumasaklaw sa 33.6 porsyento ng populasyon ng daigdig (1 bilyon) at humigit-kumulang 26 
porsyento ng kalupaan ng daigdig. Ang bahagi nito sa produksyong pang-industriya ay mas 
malaki kaysa sa bahagi nito sa kabuuang populasyon ng daigdig. Ang produksyon bawat tao 
sa mga bayang sosyalista, sa abereyds, ay mas mataas kaysa sa gayon sa kapitalistang kampo. 

Nangahulugan ang kagila-gilalas na pag-unlad sa siyensya at teknolohiya ng mga bayang 
sosyalista ng pamalagiang pagsulong ng kanilang ekonomya at lakas pampulitika, laluna sa 
kaso ng Republikang Bayan ng Tsina. 

Pinasigla ng ayudang sosyalista ang mga nakikibaka para sa pambansang pagpapalaya na 
salagin ang pagsasamantala at pang-aakit ng ayudang imperyalista, laluna ang "ayudang" US. 
Nakapagbigay ito ng disinteresadong alternatiba sa mga makasariling alok ng ayuda ng iba't 
ibang bayang imperyalista. Sumasang-ayon ang ayudang sosyalista sa pinakadisinteresadong 
mga kondisyon kung ihahambing sa ayudang imperyalista. 

Ipinagkakaloob ang ayudang sosyalista nang may 1 hanggang 2.5 porsyentong interes, at 
babayaran sa loob ng labindalawang taon; kung minsa'y hindi na pinapatungan ng interes. 
Karaniwa'y nangangahulugan ang ayuda ng deliberi ng makinarya, ng pagpapaunlad ng 
umaasa-sa-sariling ekonomya, ng dibersipikadong agrikultura at konstruksyon ng saligan at 
mabibigat na industriya; tumutulong ito sa pagpapataas ng industrialisasyon at kasarinlan ng 
tumatanggap sa ayuda. Maaari itong bayaran sa pamamagitan ng lokal na pananalapi, at sa 
gayo'y ang nagbibigay ng ayuda ay pwersadong bumili ng lokal na mga kalakal. Kung gayon, 
pinasisigla ng ayudang sosyalista ang pantay na palitan ng mga eksport at import. Gayundin, 
hindi ito nangangailangan ng mga kondisyong pang-ekonomya at administratibo tulad ng 
hinihingi ng ayudang imperyalista na gugulin ang mga pautang ayon sa dikta ng dayuhang 
mga tagapayo ng nagbibigay ng ayuda. At wala itong mga rekisitong pampulitika at militar 
tulad ng dapat sumapi ang tumatanggap ng ayuda sa isang blokeng militar at iba pang 
kasasangkutang bilateral at multilateral. 

Sa kabilang banda, nagdidikta ang ayudang imperyalista ng napakaraming mga 
kondisyon sa tumatanggap ng ayuda, na nangangahulugan sa unti-unti o kagyat na pagsuko 
ng soberanya at kaunlarang pang-industriya ng huli. Ipinagkakaloob ang mga pautang mula 
sa mga institusyong pampinansyang imperyalista, gaya ng Export-Import Bank, ang Agency 
for International Development (AID), ang International Monetary Fund at World Bank, 
nang may apat hanggang pitong porsyentong tantos ng interes, pero nagpapataw ng saligang 
mga kondisyon na napipigilan ang gubyernong tumatanggap ng mga ito sa tuwirang 
pagpasok sa produktibong pamumuhunan. Dinidiktahan ang tumatanggap ng ayuda na 



gamitin ang mga pondo para sa istabilisasyon; para sa obras publikas at sa administratibong 
gastusin na sa huli ay pumapabor sa dayuhang mga mamumuhunan at nagpapanatili sa 
kolonyal na padron ng kalakalan ng eksport ng murang hilaw na materyales at import ng 
mamahaling yaring produkto. Laging ipinapataw ang kondisyon na bigyan ng pambihirang 
mga pribilehiyong libre sa buwis sa kanilang mga pamumuhunan ang dayuhang tuwirang 
mamumuhunan, na bigyan ng tuwirang suporta mula sa mga pautang, at walang limitasyong 
karapatang iuwi ang tubo at kapital. Nagagawa lamang ang pagbili ng mga kalakal alinsunod 
sa payo ng nagbibigay ng ayuda. Dahil dapat iproseso at kontrolin ng itinatakdang tagapayo 
sa dayuhang ayuda ng nagbibigay ng ayuda ang gamit ng mga rekurso, maaari niyang labis na 
presyuhan ang mga produkto pabor sa mga empresa ng kanyang bayan hanggang sa 30 
porsyento o higit pa sa pandaigdigang presyo. Ang pagpapayo ng US ay nakakalat sa buong 
sistemang administratibo ng tumatanggap ng ayuda. Nakapwesto ang mga tagapayo sa 
estratehikong mga posisyon sa gubyerno; sa gayon, napapalakas nila ang imperyalistang 
impluwensya sa mga patakaran ng gubyerno. Napupwersa ang tumatanggap ng ayuda na 
sumangkot sa mga alyansang pampulitika at militar laban sa interes ng kanyang mamamayan 
at laban sa sarili nitong mga kalapit-bayan. Nagpapataw ng napakahihibang na kondisyon, 
gaya ng pagbibili ng sarplas na mga produkto ng US ng tumatanggap, at ang paggamit sa kita 
mula rito para kontrolin ang katumbas na pondong ilalaan ng tumatanggap ng ayuda, at para 
sa mga layunin ng cold war sa ilalim ng direksyon ng isang pagpapayo ng US na labis na 
binabayaran at nakakalat sa buong burukrasya. Mababayaran ang imperyalistang mga pautang 
sa pamamagitan lamang ng dayuhang pananalapi na inaprubahan ng nagbibigay ng ayuda. 
Dahil sa malaking pagkakaiba sa mga kundisyon ng ayudang imperyalista at sosyalista, laging 
kinukuha sa unang pagkakataon ng aping mga mamamayan at gubyernong anti-imperyalista 
ang huli. 

Hindi lamang pinasisigla ng sosyalistang ayudang pang-ekonomya ang aping mga 
mamamayan ng daigdig na mag-alsa laban sa kapangyarihang imperyalista ng US. Tiyak na 
kukuputin ng pag-unlad ng isang kapangyarihang nukleyar sa Asya, na sumisimpatya sa mga 
kilusan sa pambansang pagpapalaya ng Asya at Aprika, ang likas na hilig ng US na takutin 
ang progresibong mga mamamayan ng daigdig sa pamamagitan ng ganap na anihilasyon. 
Ipinapaling ng pagsabog ng bomba ng Tsina, ayon sa mga pinunong anti-imperyalista ng 
Asya at Aprika, ang pagkakapatas nukleyar pabor sa sosyalismo at sa mga kilusan sa 
pambansang kasarinlan sa kabila ng rebisyunistang patakaran ng ilang sosyalistang mga 
bayan. 

Gayunman, ang pinakamalaking bentahe na makakamit mula sa mga bayang sosyalista, 
laluna ang Republikang Bayan ng Tsina, ay matuto mula sa kanilang prinsipyo ng pag-asa-sa-
sarili. 

Hindi lamang ang nag-uugnayang mga pwersa ng pambansang pagpapalaya at 
sosyalismo ang nagpapaatras sa imperyalismong US. Sa loob ng kapitalistang kampo, 
kailangang harapin ng US ang hamon ng Common Market at laluna ang mga Pranses. Ang 
lumalaking isplit pang-ekonomya ng Kanluran ay may katulad na epekto sa NATO at 
SEATO. Pinanginginig sa gulugod ang ekonomya ng US ng inaangking ginto sa Fort Knox 
ng Pranses dahil sa mga suliranin nito sa balanse ng bayaran. Sa SEATO, nakita natin kung 
paano ito nabigong kumilos ayon sa disenyo ng Pentagon. Ang oposisyong Pranses, huwag 
na nating banggitin pa ang oposisyong Pakistan, laban sa ganap na agresyon ng US laban sa 
Byetnam ay nakakumplika sa pakikipag-ugnayan ng US sa Kanluranin nitong mga alyado. 

Sa United Nations, na laging kontrolado ng US mula't sapul, nagsisimulang masira ng 



mga kontradiksyon ng realidad sa mundo, kung saan laging natatagpuan ng US ang sarili sa 
isang dulo dahil sa kasakiman at interbensyunismo nito, ang kartilya ng UN at ang istruktura 
ng 1945—ang taong lumitaw ang US na pinakamayaman at pinakamakapangyarihan mula sa 
mapanirang mga taon ng digmaan. Ikinagagalit ng mga bansang Apro-Asyano na di sila 
makatwirang nakakatawan sa mga ahensya ng UN, at marami sa kanila ang nagugulumihanan 
ng pangyayaring ang pwesto ng Tsina ay kinamkam ng mumunting papet na gubyerno ng 
Taiwan sa Security Council. 

Kasama ang iba pang mga bayang sosyalista, laging tinututulan ng mga bayang Apro-
Asyano ang pagbabayad ng butaw sa UN tuwing nababatid nilang ginamit sa maling paraan 
ang pondo para magpwesto o protektahan ang mga pinunong papet ng United States gaya ng 
sa Congo at iba pang mga lugar. 

Sa ngayon, nagdurusa ang lipunang Amerikano dahil sa militarisasyon ng ekonomya 
nito, dahil sa depisit sa balanse ng bayaran, dahil sa malulubhang kagipitan sa ekspansyon ng 
kalakalan, dahil sa disempleyo na pinalala ng awtomasyon, dahil sa usapin ng kulay at mga 
karapatang sibil, dahil sa paglakas ng panloob na imperyalistang reaksyon at organisadong 
pulitikang pasista. 

Habang patuloy tayong eksklusibong sumasalig sa ipinagmamalaking lakas ng 
imperyalismong US, tiyak na magugulat tayo ng bawat rebolusyonaryong pihit ng sitwasyong 
pandaigdig. 

Sa puntong ito ng ating pambansang kasaysayan, dapat palayain natin ang ating sarili 
mula sa dominasyong imperyalista nang sa gayon hindi patuloy na mapapakitid ang ating 
diwa ng internasyunalismo, ang ating diwa ng komunidad sa ibang mga bansa tungo sa 
makasariling imperyalistang interes ng isang dayuhang bansa na nakapaimbabaw sa sarili 
nating bansa. 

Kailangang matamo natin ang pambansang kalayaan para mapalawak natin ang ating 
ugnayang panlabas sa lahat ng bansang nakahandang makipagtulungan at makipagkaibigan sa 
atin. Huwag nating ipagkamali ang kosmopolitanismo ng komprador na naghaharing uri 
bilang internasyunalismo natin. Isipin natin ang mas malalim na ugnayang praternal na 
mapapaunlad sa hanay ng masa ng Aprika at Asya sa pagharap sa kaaway nating komun, ang 
imperyalismong US. Makiisa tayo sa kilusan sa solidaridad ng mga mamamayang Apro-
Asyano, at magpagabay tayo sa diwa ng rebolusyonaryong internasyunalismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANG REPORMA SA LUPA AT PAMBANSANG DEMOKRASYA3 
 
Ang Usaping Kolonyal at Usaping Agraryo 
 

Sa kasalukuyang yugto ng ating pambansang kasaysayan, ang natatanging kagyat na 
layuning pinaninindigan ng ating sambayanan ay ang pagkakamit ng pambansang 
demokrasya. Sa natatanging layuning ito, nagkakaisa ang lahat, anuman ang kanilang uri sa 
lipunan, liban kung nabibilang sa isang uring nagpapasasa sa pananatili ng kalagayang 
malakolonyal at malapyudal sa ating lipunan. Maliban kung isa siyang panginoong maylupa o 
isang kumprador, hangad niyang lumaya ang kanyang bansa sa kolonyal at imperyalistang 
pagsasamantala. Hinahangad ng bawat makabayang Pilipino na sabay na pawiin ang 
imperyalismo at pyudalismo para makamit ang pambansang demokrasya. 

Napakalinaw ng ugnayan ng pambansang demokrasya at reporma sa lupa. Makakamit 
lamang natin ang tunay na reporma sa lupa kung tayo, bilang isang bansa, ay malaya sa 
kolonyal at imperyalistang paghahari. Sa pakikibaka ngayon para sa pambansang demokrasya 
laban sa imperyalismong US at pyudalismo, kailangan nating pagkaisahin ang mga 
magsasaka—ang may pinakamalaking bilang na uri sa ating lipunan—sa panig ng lahat ng iba 
pang makabayang uri, at kailangan nating makipagkaisa sa mga magsasaka bilang 
pangunahing pwersa o gulugod ng ating pambansang pagkakaisa at anti-imperyalistang 
pakikibaka. 

Lalahok lamang ang uring magsasaka sa anti-imperyalistang kilusan kung makukumbinsi 
ito na makakapagtatag ang kilusan ng isang estadong may kakayahang magpatupad ng 
reporma sa lupa. Sa matagal na pakikibaka ng magsasakang Pilipino para sa katarungang 
panlipunan, natutunan niyang dapat munang magkaroon ng mapagpasyang pagbabago sa 
katangian ng estado, na sa kalakhan at saliga'y ibinibunsod ng alyansang manggagawa-
magsasaka. Matagal na niyang natutunan ang aral na bago ganap na matamo ang mga 
demokratikong reporma, kailangang maging malaya sa imperyalistang kontrol ang 
pambansang estado at kailangang patatagin ito ng puspusang suporta ng uring magsasaka at 
uring manggagawa, na ang alyansa ay higit na mas maaasahan at kalitatibong 
makapangyarihan kaysa kumbinasyong magsasaka-ilustrado na binigo ng imperyalistang US 
noong mag-umpisa ang siglong ito. 

Kung masusi nating pag-aaralan ang panimulang pag-unlad ng pambansa-
demokratikong kilusan, makikita natin ang malalim na batayan nito sa sitwasyong agraryo sa 
Pilipinas noong kolonyal na panahong Espanyol. Naging makatwiran lamang ang paggigiit ng 
masa sa kalayaang pampulitika nang matanto nilang maipagtatanggol sila ng isang 
pambansang estado, ng sarili nilang soberanyang bayan, laban sa mapagsamantalang 
kapangyarihang kolonyal na pinakikinabangan lamang ng mga kolonyalista at ng kanilang 
mga lokal na ahente. Ganap lamang na nagkahugis ang rebolusyong Pilipino ng 1896 
pagkatapos mamobilisa ang uring magsasaka sa isang makapangyarihang kilusan sa 
pambansang pagpapalaya laban sa kolonyalismo at pagkatimawa. Ang uring magsasaka ang 
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tumayo bilang suportang masa sa rebolusyonaryong gubyernong Pilipino at lumahok ito sa 
pinakamatinding makabayang digma laban sa kolonyal na awtoridad, laluna sa mga lugar na 
napakatindi ng kontradiksyon ng magsasaka at panginoong maylupa. Pyudalismo ang naging 
kahulugan ng kolonyal na paghahari. Kinailangan itong maibagsak ng armadong lakas ng 
uring magsasaka. 

Kung masigasig nating pag-aaralan ang mga akda at karanasan ng naunang pambansa-
demokratikong mga bayani, hindi natin maiiwasang makita ang linyang naggigiit na ang 
kawalan ng pampulitikang kalayaan ng isang bansa ay nakabatay sa pagsasamantala at kontrol 
sa ekonomya ng isang dayuhang kapangyarihan. Sa mamamayang Pilipino noong panahon ng 
Espanyol, ang teokratikong kaisahan ng simbahan at estado at ang kawalan ng pambansa at 
indibidwal na kalayaan ay nakabatay sa pyudal na kaayusan ng ekonomya at sa mutwal na 
pamamanginoong maylupa ng awtoridad na sibilyan at awtoridad ng simbahan. 

Sa El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal, mapapansin kung paano ang kwento ni Kabesang 
Tales ay nananawagang maitatag ang bansa-estadong may kakayahang magtanggol sa sarili 
nitong mamamayan laban sa dayuhang mga mapagsamantala. Walang ipinagkaiba ang 
kwento ni Kabesang Tales sa buhay ng ating mga kapatid na magsasaka sa kasalukuyan. 
Biktima sila ng labis na upa sa lupa, usura, paninilbihan, pangingikil, kawalang seguridad 
kapwa mula sa masasamang loob at ligal na mga awtoridad, kawalang muwang sa mga batas 
na likha ng mga panginoong maylupa para sa sarili nilang benepisyo, at maging ng sarili 
nilang kasipagan na nakakaaki lamang ng higit na pagsasamantala mula sa mga 
mapagsamantala. Ang kanyang anak na si Huli ay naisakripisyo sa di makatarungang mga 
pangyayari na nakakasira sa kabutihang loob ng kanyang ama dahil naging biktima si Huli ng 
nagbabanal-banalang mga usurero at ng kura-parokong nagsamantala sa kanyang pagkababae 
nang hinihingan niya ito ng tulong ng isang ama. Sa kabilang banda, habang dinaranas ng 
kanyang pamilya ang lahat ng hirap na ito, sapilitang pinagsundalo sa hukbong kolonyal ang 
kanyang kapatid na lalaki—tulad din naman ng ating kabataan ngayon na sapilitang 
pinagsusundalo sa makinaryang militar na kontrolado ng US—para labanan ang mga 
magsasakang nag-aalsa sa ibang mga isla at sa kalapit na mga bayan. Bilang pinakamalupit na 
hagupit sa kanyang pamilya, ang kapatid niyang si Tano—na ngayo'y tinatawag na Carolino 
pagkatapos niyang makipaglaban sa mga rebeldeng katutubo ng Carolines para sa 
kolonyalismong Espanyol—ay bumalik na sa sariling bayan para tugisin ang diumano'y 
bandidong tinatawag na Matanglawin, ang kanyang ama na naging rebeldeng magsasakang 
namumuno sa maraming inagawan ng sarili nilang lupa. 

Sa isang balintunang sitwasyon na pinuwersa ang mga magsasakang sapilitang 
pinagsundalo na labanan ang kanilang mga kapatid na magsasaka sa utos ng isang dayuhang 
kapangyarihan, noong kinailangang harapin ng mga mersenaryo ang laksa-laksang gerilya, 
nabaril ni Carolino ang sarili niyang lolo, ang matandang magsasaka na maamo at sobrang 
matiisin na laging nagpapayo kay Kabesang Tales, ang anak niyang inapi, na huwag papatulan 
ang mga probokasyon ng mga makapangyarihan. Matanda man siya, na kumakatawan sa 
maraming henerasyon ng pagkaapi at pagtitiis ng magsasaka, sa kalauna'y naging isang 
mandirigmang magsasaka siya pagkatapos ng malagim na kamatayan ng kanyang minamahal 
na apong si Huli para lamang mabaril ng kanyang apong walang kamalay-malay sa isang 
obhetibong akto ng kolonyal na reaksyon. Huli na nang malaman ni Tano o ni Carolino na 
lolo niya ang kanyang nabaril, at di sadyang pinagtaksilan niya ang sarili niyang pamilya at uri. 
Gayon ang balintunang sitwasyon na kinasusuungan ng marami nating kapatid na magsasaka 
kapag nagpapalista sila sa militar, sumusunod sa utos ng mga upisyal na sinanay ng US, 



gumagamit ng armas ng US, ginagabayan ng intelidyens, ideolohiya at payo ng US, at 
nagpapagamit laban sa kanilang mga kapatid na magsasaka sa ibang mga munisipalidad o 
probinsya sa Pilipinas, o sa labas nito kung saan sila'y ginagamit ng imperyalismong US para 
labanan ang mga magsasakang nakikibaka para sa kanilang pambansang paglaya, tulad ng sa 
maraming bayan sa Timog-silangang Asya ngayon. 

Batay sa buhay ni Dr. Jose Rizal ang kwento ng rebeldeng magsasakang si Matanglawin. 
Bilang isang kabataan at lider ng kanyang mga kababayan, nagpakita siya ng kagitingan sa 
paglalantad sa pagsasamantala ng mga prayleng panginoong maylupa at naglabas ng 
petisyong naghahangad na lunasan ang kanilang mga hinaing na pinirmahan ng mga kasamá, 
namumuwisan at mamamayan ng Calamba. Ang nangyari pagkatapos ng petisyon ay nakilala 
bilang Pangyayari sa Calamba (Calamba Affair). Ipinakubkob ni Gubernador-Heneral Weyler 
ang bayan ng Calamba, sinunog ang mga bahay ng mamamayan, kinumpiska ang kanilang 
mga alagang hayop at idinistiyero ang mga Pilipinong puno ng bayan. Ang lohikang kolonyal 
ng Pangyayari sa Calamba ay tuluy-tuloy na gumulong hanggang sa kamatayan at pagkamartir 
ni Rizal at pagsiklab ng rebolusyong Pilipino. Ang diyalektika ng kasaysayan ay humantong sa 
tunggalian ng uring magsasakang Pilipino at kolonyal na awtoridad na Espanyol. Sa 
paglalantad ni Rizal sa pyudal na pagsasamantala sa pinakapundasyon nito, hindi siya 
mapatawad ng mga kolonyal na awtoridad na Espanyol. 

Ipinahayag ni Andres Bonifacio, ang manggagawang tagalunsod na ispontanyong 
nakakadama sa praternal na ugnayan ng kanyang sumisibol na uri at ng uring magsasakang 
matagal nang buo, sa maalab na rebolusyonaryong lenggwahe, ang protesta ng magsasaka 
laban sa pyudalismo sa kanyang tulang Katapusang Hibik ng Pilipinas: 

  Ang lupa at bahay na tinatahanan, 
  Bukid at tubigang kalawak-lawakan, 
  Sa paring kastila'y binubuwisan... 
  Ikaw nga, Inang pabaya't sukaban 
  Kami'y di na iyo saan man humanggan. 
  Ihanda mo, Ina ang paglilibingan 
  Sa mawawakwak na maraming bangkay. 
 

Ang panawagan ni Bonifacio na mag-alsa laban sa pyudal na pagsasamantala ay naihanda 
na ng mahabang serye ng pakikibakang magsasaka na sumasaklaw sa daan-daang taon bago 
pa dumating ang panahon niya. Pagkatapos mailunsad ang mahabang serye ng kalat-kalat at 
di koordinadong rebelyon saka lamang natanto ng magsasakang Pilipino na kailangan ang 
isang organisadong-organisado at mulat na bansa ng mga magsasakang kumikilos bilang 
iisang malaking pwersa para matagumpay na mabira ang kapangyarihang pyudal at maitatag 
ang isang bansa-estado. Sa rebolusyonaryong tula ni Bonifacio, pansining maigi na ang 
pagtuligsa sa pagsasamantalang pyudal ay kasabay ng kanyang panawagan para sa armadong 
pakikibaka sa kolonyal na kapangyarihan. 

Sa Ordenanzas de la Revolucion, isang koleksyon ng mga direktiba ni Apolinario Mabini 
para sa matagumpay na pagsusulong ng rebolusyon, malinaw niyang ipinahayag ang pagpawi 
sa pyudalismo bilang pambansang layunin: 

Ika-21 Tuntunin. Hindi kikilalanin ng rebolusyon ang lahat ng pangangamkam ng mga 
ari-ariang ginawa ng gubyernong Espanyol at mga korporasyon ng simbahan dahil isa itong 
kilusang kumakatawan sa mga mithiin ng sambayanang Pilipino, ang tunay na nagmamay-ari 



ng mga ari-ariang nabanggit. 

Maaari sanang naging instrumento ang rebolusyong Pilipino ng 1896 ng masang 
magsasaka para mabawi ang mga lupaing inagaw sa kanila ng mga pyudal na mapagsamantala 
sa mahigit na 300 taon ng paghaharing kolonyal. 

 

Imperyalismong US: Kaaway ng Uring Magsasaka ng Pilipinas 

Nang manghimasok at manalakay ang militar ng US noong 1898 para linlangin at 
matapos nito'y durugin ang rebolusyong Pilipino sa Digmaang Pilipino-Amerikano ng 1899-
1902, nabigo ang pangunahing rebolusyonaryong mga layunin na itatag ang malayang bansa-
estado at kamtin ng reporma sa lupa. Para magtagumpay sa reaksyunaryong 
pakikipagsapalaran ang imperyalismong US, pinatay nito ang mahigit 250 libong mandirigma 
at sibilyang magsasaka. Ginawa ng imperyalistang US sa ating mamamayan, kalakha'y sa ating 
masang magsasaka, ang kasalukuyang tuwirang ginagawa nila sa mamamayang Byetnames na 
kapareho ang layuning biguin ang isang rebolusyonaryong bansa at ang kolektibong hangarin 
nito na magkamit ng mga demokratikong reporma, partikular ng reporma sa lupa. 

Para mapatatag ang imperyalistang paghahari nito sa Pilipinas, hinimok ng gubyernong 
US ang kolaborasyon ng lumang naghaharing uri ng nakaraang rehimeng kolonyal. Ibinalik 
nito sa mga prayle at sa mga kasabwat na sibilyan ang kanilang mga lupaing kinumpiska, at 
inialok sa buong uring panginoong maylupa ang pribilehiyong makibahagi sa mga ninakaw 
ng bagong administrasyong kolonyal at lumahok sa bagong balangkas ng mga relasyong 
komersyal, ibig sabihi'y relasyon ng isang kapitalistang sentro at ng isang kolonya. Sa bagong 
pamamalakad ng imperyalismong US, kinailangan ng Pilipinas na maging prodyuser ng hilaw 
na materyales para sa kapitalistang mga industriya ng US at maging mamimili ng mga 
minanupakturang sarplas ng US. 

Dahil sa patuloy na pakikibaka ng masang magsasaka laban sa imperyalismong US kahit 
pagkatapos ng 1902, noong tanggapin na ng lahat ng Pilipinong panginoong maylupa at 
elementong ilustrado ang soberanya ng US at nakikipagsabwatan na sila sa bagong mga 
among kolonyal, pakunwang binili ang mga lupain ng prayle ng kolonyal na administrasyon 
ng US para hatiin at muling ipamahagi ang mga ito sa mga kasama. Gayunman, wala talagang 
nagbago sa sitwasyong agraryo. Hindi kaya ng mga kasama na bayaran ang mataas na presyo 
ng lupa, matataas na interes at mabibigat na buwis. Ang kumplikadong sistema sa 
pagpapatitulo sa lupa ay nakalito sa kanila at nakapahintulot sa mas matatalinong upisyal ng 
gubyerno at pribadong mga indibidwal na mangamkam ng lupa. Idinulot ng kawalan ng 
pantulong na mga hakbang ng gubyerno, ang maramihang pagkawala ng lupa ng mga 
kasamang nagkaroon ng gayong ari-arian. Napunta sa mga korporasyong US at indibidwal na 
oportunista ang malalawak na lupain, na labag sa mga batas na pinagtibay ng rehimeng US 
mismo. Binigyan ng mas maraming lupa ang mga Pilipinong panginoong maylupa at mga 
taksil sa rebolusyong Pilipino bilang gantimpala sa kanilang kolaborasyon at pinahintulutan 
silang mangamkam ng maliliit na parsela ng lupa sa ligal at iligal na paraan. 

Pinlano ng imperyalismong US na manatili pa rin sa mga kamay ng mga panginoong 
maylupa ang malalaking asyenda para bultu-bultong maipagpalit kaagad ng sarplas na mga 
manupaktura ng US ang asukal, kopra, abaka, tabako at iba pang hilaw na produktong 
agrikultural sa pamamagitan ng tinatawag natin ngayong mga kumprador. Kung gusto 
ninyong magkaroon ngayon ng malinaw na ideya tungkol sa mga kumprador, obserbahan 



ang mga kumprador-panginoong maylupa na pinamumunuan ni Alfredo Montelibano sa 
Kamara ng Agrikultura at Likas na Yaman, na nakinabang sa kalakalang neokolonyal ng 
Pilipinas at US at ngayo'y nagmamaniobra ng pagpapanatili sa mga karapatang pariti at 
kalakalang preperensyal. 

Ayon sa report nina MacMillan at Rivera, noong mag-umpisa ang rehimeng kolonyal ng 
US, 19 porsyento ng mga sakahan sa Pilipinas ay binubungkal ng mga kasamá. Pagsapit ng 
1918, umabot sa 22 porsyento ang pakikisamá pagkatapos ng dapat sana'y paghahati at 
redistribusyon sa mga lupain ng mga prayle at pagkatapos dumami nang husto ang mga 
sakahan nang buksan ang mga lupang publiko. Sa mga taon ng dekada 1930, habang lalong 
naghihirap at nawawalan ng lupa ang uring magsasaka, lalo pang tumaas tungo sa 36 
porsyento ang sistemang kasama. Ang pakunwaring pagbibigay ng US ng kasarinlan, na 
imbis na pigilin ang pamumulubi ng magsasaka, ay lalong nagpalala dito at naglantad sa 
kahungkagan ng gayong huwad na pagbibigay ng kasarinlan. Pagsapit ng huling taon ng 
dekada 1950, umabot sa 40 porsyento ang tantos ng pakikisamá. 

Ayon sa istatistiks na inilabas ng reaksyunaryong gubyerno, sa 27 milyong Pilipino 
noong 1963, walong milyon ang sinasaklaw ng sistemang kasamá sa Pilipinas. Sa Gitnang 
Luzon, 65.87 porsyento ng lahat ng sakahan ang pinatatakbo sa sistemang kasamá, at 88 
porsyento ito sa probinsya ng Pampanga—ang pinakamataas sa lahat ng probinsya sa 
Pilipinas. Hindi pa kabilang dito ang kasindaming manggagawang bukid na walang kalupa-
lupa at nabubuhay sa ilalim ng mabibigat na kundisyon sa kontrata sa paggawa sa mga 
tubuhan, niyugan at iba pang taniman. Ang mga kasamang nawalan ng sinasaka at 
manggagawang bukid na di regular at pana-panahon kung magtrabaho—ang mga sakada—ay 
bahagi rin ng sawimpalad na uring maralitang magsasaka. 

 

Ang Pagkakaisang Pampulitika ng Uring Magsasaka at Uring Manggagawa 

Sa loob ng isang dekada pagkatapos ng malupit na panunupil sa natitirang mga gerilya 
ng Unang Republika ng Pilipinas, pinasiklab ng lumalalang kalagayan ng uring magsasaka sa 
ating mga baryo ang mga ispontanyong pag-aalsa at nagpasulpot din sa mga organisasyong 
masang pamprotesta ng magsasaka. Nagkaisa ang mga ito noong 1922 sa Confederacion de 
Apareceros y Obreros Agricolas de Filipinas, na pinalawak at muling pinangalanang 
Kalipunang Pambansa ng mga Magbubukid sa Pilipinas (KPMP) pagkaraan ng dalawang 
taon. Hindi lamang hiningi ng KPMP ang repormang agraryo kundi nanawagan din para sa 
pambansang kasarinlan tulad ng ginawa ng Katipunan ni Bonifacio. Pagkaraan nito, noong 
1930 ay nakipagkaisa ang mga lider ng organisasyong ito ng magsasaka sa Katipunan ng mga 
Anakpawis ng Pilipinas para bumuo ng pampulitikang alyansa ng manggagawa't magsasaka sa 
pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas. 

Ihinudyat ng pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas ang kalitatibong pagbabago 
sa katayuan at pag-iisip ng uring manggagawa at ng isang estratehikong bahagi ng uring 
magsasaka. Dahil dito, nagkaroon ng higit na kakayahan ang dalawang uri na isagawa ang 
makauring pakikibaka at pambansang pakikibaka. Hinamon nila ang mga pagkukunwaring 
liberal demokratikong ng imperyalismong US at mga lokal na ahente nito. 

Gayunman, hanggat hawak ng imperyalismong US ang kapangyarihan sa Pilipinas, hindi 
makakaahon ang uring magsasakang Pilipino sa kanilang pinagsasamantalahang kalagayan. 
Habang lalo silang nagpapakita ng lakas at progresibong kamulatan, lalo lamang silang 



sinusupil ng militar at pulis na pinakakawalan ng imperyalistang rehimeng US. Gayunman, 
noong panahong iyon, ang mga organisasyong masa ng magsasaka ay nadala sa mga 
repormistang aktibidad na parang nakatuon lamang sa mga panginoong maylupa, at itinuon 
naman ng kilusang unyon ang pangunahin nitong bira sa burgesya sa pangkalahatan. 
Totoong mulat ang partido ng uring manggagawa sa panawagan ng bayan na kamtin ang 
pambansang kasarinlan, pero hindi nito napaunlad ang kaakibat na pambansa-demokratikong 
estratehiya. Hindi ito nakapagbigay ng makapangyarihang mga dagok sa imperyalismong US 
para mailantad ito nang husto at matipon ang pwersa ng masa laban dito. Sa halip, ang mga 
papet na pulitiko at pati na ang mga Sakdalista ang parang mas malinaw na nakakita sa 
pangunahing kontradiksyon at pangunahing kahingian, at tinangka nilang kamtin ang 
kaparehong layuning isabotahe ang pambansa-demokratikong kilusan sa dalawang 
makakaibang paraan. Namalimos para sa kasarinlan sa imperyalismong US ang mga papet na 
pulitiko. Anarkismo naman ang tinahak ng mga Sakdalista. 

Natitiyak ng imperyalismong US, kasabwat ang mga pangkating panginoong maylupa-
kumprador nito, kung sino ang pangunahin nitong kaaway. Ilang buwan pagkatapos ng 
pormal na pag-aalyansa ng KPMP at KAP, kaagad na ginawang iligal ang Partido Komunista 
ng Pilipinas; sa gayon, inalisan ito ng mga demokratikong karapatan.  

Gayunman, hindi maitago ng pagbabawal sa Partido Komunista ng Pilipinas ang 
katotohanan na inaapi ang uring magsasaka sa panahon ng tuwirang paghaharing kolonyal ng 
US. Noong 1931, sumiklab ang isang lokal na pag-aalsa ng magsasaka sa Tayug, Pangasinan. 
Isang mas malaking armadong pag-aalsa ng magsasaka ang sumiklab noong 1936 sa mga 
bayan ng Cabuyao at Sta. Rosa, Laguna na pinamunuan ni Sakdal. Ang mga pag-aalsang ito 
ng magsasaka ay patuloy na nagpapakita sa di matiis na pagsasamantala sa uring magsasaka at 
kritikal na mga epekto rin ng kapitalistang depresyon sa US noong dekada 1930. 

Naganap noong dekada 1930 ang pinakamapait na kaguluhang agraryo sa Pampanga 
kung saan militanteng nakipaglaban sa panginoong maylupa ang Partido Sosyalista at unyong 
magsasaka nito, ang Aguman ding Maldang Talapagobra, at nakipagtagisan sa mga 
gwardyang sibilyan at Philippine Constabulary. Lantarang pinamunuan ng Partido Sosyalista 
ang mga magsasaka at manggagawang bukid hanggang humupa ang anti-komunistang 
panunupil dahil sa taktika ng Prente Popular, at pinayagang lumantad ang Partido Komunista 
ng Pilipinas para magdagdag ng pwersa sa pandaigdigang pakikibakang anti-pasista. Ihinayag 
lamang ang programa sa "katarungang panlipunan" ni Presidente Quezon lamang bilang 
konsesyon sa masigasig na kahingian ng uring magsasaka para sa repormang agraryo. 

Nang sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang pag-alis ng imperyalismong 
US sa Pilipinas at pag-usbong ng paglabang anti-Hapones ang naging kundisyon sa 
pagtatagumpay ng kilusang magsasaka sa Gitnang Luzon at Timog Luzon sa pagpapatupad 
nila mismo sa reporma sa lupa sa mga lupaing iniwan ng mga panginoong maylupa. Sa buong 
bayan, humina sa pangkalahatan ang kapangyarihan ng panginoong maylupa dahil naputol ng 
sitwasyon sa gera ang normal nitong pamamaraan ng pagkontrol. 

Nilabanan ng armadong masang magsasaka ang imperyalistang Hapon. Sa lugar na 
pinakamatagumpay ang paglaban, nagamit ng masang magsasaka para sa kanilang 
kapakinabangang panlipunan ang lupaing iniwan ng mga panginoong maylupa. Ang paglaban 
sa imperyalismong Hapon ay naging daan para maigiit ng mga magsasaka ang kanilang 
karapatan sa lupa. Sa pamamagitan ng armadong pakikibaka, nagkaroon sila ng 
kapangyarihang mapawi ang kontrol at impluwensya ng mga panginoong maylupa sa lupain. 



Maraming panginoong maylupa ang nagdesisyong makipagsabwatan sa mga imperyalistang 
Hapon. Pagkakataon sana ito para malaman ng buong uring magsasaka na ang sistemang 
panginoong maylupa ay naghahanap ng proteksyon sa mas malaking kapangyarihang 
imperyalista, US man o Hapon. Totoo ngang kabiguan na habang iniiwasan nila ang mga 
pagmamalabis at kalupitan ng bagong dating na mga imperyalista, hindi nila napagtuunan ang 
gayon ding katangian ng imperyalismong US na may mga brodkas sa radyo na garapal na 
nag-aanunsyo ng paghahangad nitong muling sakupin ang Pilipinas at may samu't-saring 
ahente na nakakalat na sa buong kapuluan para paghintayin kay McArthur ang mga gerilyang 
USAFFE. Maaari sanang gawing pakikibaka laban sa imperyalismong Hapon at US ang anti-
pasistang pakikibaka. Nailantad sana ng mga kadre ng kilusang magsasaka ang inter-
imperyalistang aspeto ng digmang US-Japan at nabigyan sana ng babala ang uring magsasaka 
tungkol sa pagbabalik ng imperyalismong US. Nakapagpalawak sana sila sa buong bayan at 
nakapagpaunlad ng maaasahang anti-imperyalistang kilusang gerilya na hindi nakatali sa 
USAFFE na pinangangasiwan at kontrolado ng US. Sa anu't anuman, sa pamamagitan ng 
tuluy-tuloy na mga pakikibaka laban sa pasismong Hapon at mga kolaboreytor nitong 
panginoong maylupa, nakapagtatag at sumuporta sa isang makapangyarihang pambansang 
hukbong mapagpalaya ang uring magsasaka na nakapagbigay ng pinakamabibisang hambalos 
laban sa imperyal na hukbong Hapon sa estratehikong mga lugar sa Gitnang Luzon at Timog 
Luzon. Estratehiko ang mga lugar na ito dahil pinapaligiran nila ang Maynila. 

 

Ang Pagbabalik ng Imperyalismong US at ng Sistemang Panginoong Maylupa 

Nang bumalik ang mga imperyalistang US noong 1945, agad nilang tinangkang muling 
ipwesto ang mga panginoong maylupa sa lahat ng parte ng kapuluan, laluna sa Gitnang 
Luzon at Timog Luzon, kung saan pinag-aaresto pa nga, pinagkukulong, pinagpupwersa at 
pinagpapatay nila ang mga lider magsasaka at mga kasama ng mga ito. Pinagkatiwalaan nila 
ang mga panginoong maylupa bilang mga tunay nilang alyado, kabilang ang mga 
nakipagsabwatan sa mga pasistang mananalakay, at wala silang katiwa-tiwala sa mga gerilyang 
magsasakang hindi nakatali sa USAFFE na kontrolado ng US. Pagkaraan ng gera, hindi 
lamang Hukbalahap ang pinuntirya ng diskriminasyon ng USAFFE na kontrolado ng US 
kundi pati mga nagsasariling yunit gerilya, na ang tipikal na halimbawa ay yunit ni Tomas 
Confesor sa Kabisayaan. Bulto-bultong dumating ang mga benipisyo at backpay pagakatapos 
ng gera para sustentuhan ang mga kinilalang bayaning papet ng imperyalismong US. 

Batay sa intelidyens na ibinibigay ng USAFFE, Counter-Intelligence Corps at mga 
panginoong maylupa, inatasan ng mga imperyalistang US  ang Pulis Militar at Gwardya Sibil 
na salakayin ang masang magsasaka at hulihin ang kanilang mga lider na magiting na 
nagtanggol laban sa mga imperyalistang Hapones. 

Mula sa Gitnang Luzon hanggang Maynila, ang isang buong iskwadron ng magsasakang 
mandirigmang anti-Hapon na naghatid sa diumano'y tagapagpalayang US ay dinisarmahan sa 
Maynila, pinalayas nang nakayapak, at minasaker ng Pulis Militar sa Bulacan sa lihim na utos 
ng mga imperyalista. Ikinulong ang mga lider magsasaka kasama ang mga papet na maka-
Hapon. Ang mismong pambansang tagapangulo ng Pambansang Kaisahan ng Magbubukid 
ay pinatay habang nasa proteksyon ng Pulis Militar at nangangampanya para sa 
"demokratikong kapayapaan" sa kanayunan. Pwersahang pinatalsik sa Kongreso ang walong 
myembro nito na kumandidato sa ilalim ng Democratic Alliance at nahalal ng boto 
napakaraming organisadong magsasaka na mulat sa uri. Ang lahat ng mga probokasyong ito, 



na nauna sa pagsiklab ng laganap na pakikidigmang gerilya, ay ipinakana ng imperyalismong 
US para mahawan ang daan sa ganap na pagbabalik ng kontrol ng mga imperyalista't 
panginoong maylupa sa Pilipinas. Humantong din ang lahat ng probokasyong ito sa anti-
demokratikong panunupil sa Partido Komunista ng Pilipinas at mga organisasyong masa 
tulad ng Pambansang Kaisahan ng mga Magbubukid. 

Pagkatapos patalsikin ang mga myembro ng Kongreso na kumandidato sa ilalim ng 
Democratic Alliance at sinuportahan ng mga magsasaka, na sagad-sagad na paglapastangan 
sa demokrasya, ipinagtibay ang Batas Bell sa Kalakalan (Bell Trade Act) at Susog Pariti, na 
nagpormalisa sa muling pagtatatag ng imperyalista-panginoong maylupa na padron ng 
kalakalan, ang diumano'y malayang kalakalan, at sa mga karapatang pariti para sa mga 
mamamayan at korporasyong US sa pagsasamantala sa ating likas na yaman at pagpapatakbo 
ng mga utilidad na pampubliko. 

Pinanatili ng imperyalismong US, sa sariling kagustuhan, ang mga base nito sa 
dalawampu't tatlong estratehikong lugar sa buong kapuluan, minantini ang pribilehiyong 
palawakin ang mga iyon at ilipat-lipat ang mga tropa nito mula doon, at ginamit ang mga 
iyon para igiit ang mapamwersang impluwensya sa uring magsasaka at buong sambayanang 
Pilipino. Kasunod nito, pormal na pinagtibay ng US-RP Military Assistance Pact ang 
pagpapailalim ng ating militar sa mga upisyal na militar ng US sa JUSMAG at sa buong 
sistema ng base militar, suplay, pagpaplano at pagpapayo ng US. Sa ating serbisyong sibil, 
patuloy na kinontrol at pinangasiwaan ng mga tagapayong US ang pinakaestratehikong mga 
upisina. Sa madaling sabi, pinanatili ng imperyalismong US ang estratehikong kontrol sa 
mapamwersang makinarya ng papet na estado ng Pilipinas, sa pundasyong pang-ekonomya at 
mga makinaryang sibil sa pang-araw-araw na buhay pampulitika. 

Dahil pinagtulungang salakayin ng mga panginoong maylupa at imperyalista para sa 
kanilang mutwal na kapakinabangan ang masang magsasaka, napilitang lumaban ang mga 
iyon para ipagtanggol ang sariling pambansa at demokratikong mga karapatan. Batid na 
ninyo kung ano ang naging resulta ng pakikibakang magsasaka sa pagitan ng 1946 hanggang 
1952; kasalukuyang kasaysayan ito, at walang mas mainam na bukal ng impormasyon hinggil 
sa pakikibakang ito kaysa sa mga beteranong mandirigmang magsasaka mismo. 

Sa rurok ng kanyang pandaigdigang kapangyarihan, tinipon ng imperyalismong US ang 
pwersa nito laban sa organisadong magsasaka para paralisahin ang gulugod ng bansang 
Pilipino at ipataw ang anti-nasyunal at anti-demokratikong mga imposisyon nito. Para supilin 
ang organisado at mulat-sa-uring magsasaka, nirekluta ng papet na mga ahensya ng 
imperyalismong US ang kanyang tropa mula sa uring magsasaka para lamang gamitin ang 
mga ito laban sa sarili nilang mga kapatid sa ibang mga baryo at munisipalidad. Samakatuwid, 
muling naulit ang kwento ni Kabesang Tales at ang kanyang anak na si Tano o Carolino sa 
walang tigil na pakikibaka ng uring magsasaka. 

Lumitaw ang pamunuan ng rebolusyonaryong kilusang masa mula sa digma nang hindi 
handang ilantad at labanan ang pagbabalik ng imperyalismong US, na siyang tanging 
kapangyarihan na mabisang makakatulong sa mga sirkunstansyang iyon sa mga panginoong 
maylupa para mabawi ang kanilang mga lupain mula sa makabayang mga magsasaka ng 
Gitnang Luzon at Timog Luzon. Sa halip na ilantad at labanan ang reaksyunaryong alyansa 
sa pagitan ng mga panginoong maylupa at bagong-balik na mga imperyalistang US na 
nagmastermaynd at nagbigay ng lubos na suportang armas sa Pulis Militar at gwardya sibil, 
inakusahan ng kilusang magsasaka ang mga panginoong maylupa ng pagiging maka-Hapong 



kolaboreytor lamang at nabigong kagyat na ituon ang pangunahing hambalos laban sa 
imperyalismong US. Hindi agad na inilantad ng pamunuan ng rebolusyonaryong kilusang 
masa ang katotohanang ang mga panginoong maylupa na naging mga kolaboreytor na maka-
Hapon ay naging maka-US na mga kolaboreytor. Binigyan ng panahon kapwa ang mga 
imperyalistang US at mga panginoong maylupa ng pagkaantala ng paglalantad sa 
imperyalismong US, simula bago pa ng digmaan, bilang pangunahing kaaway ng 
mamamayang Pilipino at ng uring magsasaka, para konsolidahin ang kanilang mga posisyon. 

Pinatagal ng reaksyunaryong tagumpay ng imperyalismong US at pyudalismo ang 
pagdurusa ng, at pagsasamantala sa masang magsasaka. Patuloy na nagdurusa ang ating 
masang magsasaka mula sa di makatwirang distribusyon ng lupa at mapagsamantalang mga 
relasyon sa pagitan ng kasamá at panginoong maylupa, di makatwirang hatian sa ani, usura, 
mga bangko rural at mga kooperatiba na kontrolado ng mga panginoong maylupa, mga 
komersyanteng labis tumubo, kakulangan ng suportang presyo, kakulangan sa, o mataas na 
presyo ng abono, irigasyon at makinaryang pang-agrikultura, kawalang kasapatan ng gawaing 
pansuporta at impormasyong siyentipiko, at ang kadusta-dustang kalagayan ng magsasaka sa 
kalusugan, pamamahay, pagkain at edukasyon. Ang lahat ng mga kahirapan at kasawiang-
palad na ito'y mga kahirapan at kasawiang-palad ng buong bansa, dahil ang uring 
nangingibabaw sa bilang sa ating bansang agraryo ay ang uring magsasaka na sumasaklaw sa 
higit sa pitumpung porsyento ng ating populasyon. Minumulto tayo ng pyudalismo hanggang 
sa ngayon at pangunahing itinatakda nito ang kolonyal na katangian ng ating ekonomya. 

Dahil ganap na ganap na ang kolaborasyon ng mga imperyalistang US at mga 
panginoong maylupang Pilipino, makikita natin na ikinukumbina ng dominasyon ng 
naghaharing saray sa bayang ito ang katangian ng imperyalismo at pyudalismo. Makikita natin 
ang lokal na dominasyon ng uring komprador-panginoong maylupa na siyang 
pinakanakikinabang sa estratehikong kontrol ng US sa ating pambansang ekonomya at 
dayuhang kalakalan. Ang mga may-ari ng mga plantasyon ng tubo, niyog, abaka at iba pang 
pananim panluwas ang siyang pinakanakikinabang sa kolonyal na padron ng kalakalan sa 
pagitan ng ating mga eksport na hilaw na materyales at manupakturang mga import mula sa 
United States at ibang mga bayang kapitalista. 

Ang kapangyarihang militar ng imperyalismong US ang nangibabaw sa uring magsasaka 
sa kawalan ng maagap na estratehiyang anti-imperyalista at anti-pyudal na binalangkas ng 
isang partidong nagpapakilos sa magsasaka. Gayunman, nilikha ng propagandang 
imperyalistang US ang alamat na "iniligtas" ni Ramon Magsaysay "ang demokrasya". Habang 
isang matagumpay na sandatang pampropaganda ng imperyalismong US si Magsaysay at 
habang nakalito siya maging sa ilang mga pinunong magsasaka, walang kaduda-dudang 
ngayon ay malinaw na siya ang responsable para sa lubusang pang-aabuso sa demokrasya na 
nakatuon pangunahin laban sa uring magsasaka, para sa pagbigo sa paglulutas sa suliranin sa 
lupa ng masang magsasaka mismo, para sa suspensyon ng kasulatan sa habeas corpus at para 
sa mga brutalidad ng sona, pambobomba sa mga baryo, sa mga detensyong masa at mga 
pamamaslang. 

Ganap na nabangkarote ang imperyalistang bersyon ng reporma sa lupa na pinagpurihan 
kay Magsaysay. Pinahaba lamang ng programa sa resetelment sa lupa na diumano'y para sa 
benepisyo ng mga walang lupa ang buhay ng pyudalismo sa Pilipinas. Kinamkam ng mga 
panginoong maylupa ang higit na malalaking erya ng lupain sa mga lugar ng resetelment, at sa 
napakaraming kaso, nailagay pa nila sa kwestyon ang mga titulo ng maliliit na setler. Ginamit 
lamang ng mga panginoong maylupa ang programa sa ekspropriyasyon sa malalaking lupain 



para sa redistribusyon para maibenta ang kanilang mga lupaing tigang at walang silbi sa labis 
na presyo sa gubyerno. Nabigo ang reporma sa lupang Magsaysay, na ipinatupad ng Land 
Tenure Administration at ng NARRA, na paunlarin ang kalagayan ng uring magsasaka dahil 
tumaas nang higit sa apatnapung porsyento ang tantos ng pakikisamá. Bigo ang sistema sa 
pautang ng ACCFA at ang sistema ng mga FACOMA na tulungan ang mga kasamá at 
maliliit na magsasaka, at minanipula lamang ng mga panginoong maylupa at tiwaling mga 
burukrata para sa sariling makasariling mga interes. Lagi na lang kulang ng agricultural 
extension workers. 

Habang naghahari ang kumbinasyong imperyalista-panginoong maylupa sa Pilipinas sa 
dekada 1950 sa pamamagitan ng pwersa ng kapangyarihang pang-estado nito, walang bisa 
ang mga hakbanging panreporma at paliyatibo sa pagpapagaan sa kahirapan ng uring 
magsasaka o sa paglikha ng hungkag na ilusyon. Wala ring bisa ang mga organisasyong 
imperyalista at kleriko tulad ng Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM) at ang 
Federation of Free Farmers, kahit na bilang mga instrumentong pampropaganda sa hanay ng 
uring magsasaka, laluna sa hanay ng mga nakaranas ng tunay na kapangyarihang magsasaka. 

Kung ganap na walang silbi ang lumang paliyatibo, naghahanap ang mapagsamantalang 
naghaharing uri ng bago at diumano'y mas mahuhusay na paraan. Napakapeligroso para sa 
naghaharing uri ang pagkakalantad sa tunay na kalikasan ng paliyatibo. Dapat itong 
magtaguyod ng bagong paliyatibo na nakadisenyo na harapin ang posibleng muling pagsigla 
ng sinupil nitong kalaban. Kahit na sinupil nang husto ang mulat-sa-uri at progresibong 
kilusang magsasaka mula sa kalagitnaan ng dekada 1950, hindi kailanman dinidiskwento ng 
naghaharing mga uri ang posibilidad ng antagonistikong muling pagsigla ng uring magsasaka 
na walang masusulingan.  Sa gayon, dapat itong magbigay ng ilang mga konsesyon kahit na sa 
papel lamang. Samakatwid, ipinanukala at isinabatas ang Kodigo sa Reporma sa Lupang 
Pang-agrikultura. Kasabay nito, inilatag ang isang bagong pakana ng "aksyong sibiko" sa 
kanayunan, sa pamamatnugot ng JUSMAG at ng tagapayong "kontra-insureksyon". Ipapares 
ang "aksyong sibikong" ito sa kanayunan sa kampanya sa kaunlarang rural ng pinakamalaking 
simbahan. 

 

Ang Bagong mga Kondisyon at ang Panganib ng Monopolisasyong Yankee  

May bagong mga kondisyon kung saan nagiging kailangan para sa imperyalismong US 
na tuwirang kontrolin ang agrikultura ng Pilipinas. Tinatangka ngayon ng imperyalismong US 
na umugat sa agrikultura ng Pilipinas at kumpletuhin ang kanyang kontrol sa ating 
ekonomyang agraryo sa harap ng napipintong terminasyon at renegosasyon ng Kasunduang 
Laurel-Langley at Kasunduang Pariti. Ginagamit ng mga tagaguhit ng patakaran ng 
imperyalismong US ang mga salamangka nila sa Cuba kaharap ng, at matapos ang disolusyon 
ng Susog Platt—ang bersyong Cubano ng ating Susog Pariti. Sa ibang salita, nais ng mga 
imperyalistang US na unahan ang negosasyon sa pamamagitan ng pagpapalalim ng kanilang 
kontrol sa ating ekonomyang agraryo ngayon. Nais nilang ipagpatuloy ang mga karapatang 
pariti kahit matapos na ang pormal na terminasyon sa Kasunduang Laurel-Langley. 

Pinupwersa ng kasalukuyang kalagayan sa daigdig, laluna sa Timog-silangang Asya, ang 
imperyalismong US na ihanda ang Pilipinas bilang taniman ng mga produktong agrikultural 
na tuwiran nitong ginagamit o ginagamit ng Japan, ang kapartner nitong imperyalista sa 
Dulong-Silangan. Ihinahanda ang Pilipinas bilang pantantya sa sugpungang US-Japan na 
kontrolado ng US at antagonistiko sa mga mamamayang anti-imperyalista ng Asya. Kung 



sisiyasatin ngayon ang mga agro-korporasyong US o mga agro-korporasyong Hapon na 
nagnanasang paunlarin ang agrikultura ng Pilipinas, mapapansin kung paano ang lahat ay 
kinokomand ng mga kartel at mga institusyong pampinansya ng US, laluna ang 
monopolyong grupong Rockefeller. 

Tiyak na nakatuon ang Kodigo sa Reporma sa Lupang Pang-agrikultura, sa orihinal na 
anyo nito, gayundin sa kasalukuyang anyo nito, laban sa lumang-tipong pamamanginoong 
maylupa. Kung naisabatas ang kodigong ito sa orihinal na bersyon, malubhang mapapahina 
ng sapilitang limit sa retensyong 25 ektarya para sa mga maylupa na ayaw magmekanisa at 
ang pagpataw ng mabibigat na buwis sa di pinauunlad na mga kalupaan ang lumang-tipong 
pamamanginoong maylupa. Mapapailalim ang mga panginoong maylupa sa mas mabigat na 
ligal na tulak sa pagmemekanisa o pagbebenta sa mga may kapital para magmekanisa, o 
kaya'y ikutan ang batas sa pamamagitan ng pagpapaliban dito at pagsabotahe rito sa 
pamamagitan ng tiwaling burukrasya. 

Ang huwad na likidasyon sa lumang-tipong pamamanginoong maylupa ay progresibo sa 
unang impresyon. Pero kung ang malalawak na lupain ay pananatilihin o palalawakin lamang 
sa mga kamay ng mga indibidwal at agro-korporasyong may kinakailangang kapital para 
magmekanisa, pauunlarin lamang natin ang bagong tipo ng pyudalismo, sa iilang bahagi 
lamang ng bayan, at walang anumang pakinabang ang masang magsasaka, laluna ang mga 
kasamá na walang lupa. Palalalain lamang ang kalagayan ng masang magsasaka ng 
monopolisasyon sa lupa na ipinapatupad ng pribadong mga agro-korporasyon at indibidwal 
na mga kapitalista. Magiging mga manggagawang bukid ang ilang mga kasamá, ang ilan ay 
matatanggal at mapapatalsik sa sakahan ng proseso ng mekanisasyon at modernong 
organisasyon sa negosyo. Di magtatagal ay mapupwersa ang maliliit na maylupa sa pagkalugi 
dahil sa mas matataas na presyo sa produksyon sa bawat ektarya at hindi makakakumpitensya 
sa malalaking plantasyon na nagmamantini ng mas ekonomikong operasyon. Maging ang 
mayayamang magsasaka na lumilikha ng higit sa pangangailangan ng kanilang kabahayan para 
makapagbenta sa pamilihan ay maisasantabi kalaunan ng mas mabababang presyo ng mga 
pananim na likha ng modernong mga plantasyon. Gagawing mga sahod-manggagawa ang 
relatibong maliit na bilang ng magsasakang Pilipino ng isang modernong ekonomyang 
plantasyon sa Pilipinas pero patatalsikin nito ang mas marami pang mga kasamá na hindi 
mabibigyan ng trabaho kaagad at sa sapat na bilang sa mga sentro sa industriya na higit pang 
ginawang episyente ng awtomasyon. Lalong magiging karugtong ng dayuhang monopolyong 
kapitalismo ang isang episyenteng ekonomyang plantasyon sa Pilipinas. Lalong malalayo ang 
Pilipinas sa pantay at proporsyonadong kaunlaran sa industriya. 

Dahil ang mga empresang US lang ang nasa posisyong pampinansya sa Pilipinas para 
mamuhunan sa agrikulturang Pilipino, dahil ang ating mga industriyalistang Pilipino ay 
tighaw sa pautang (na higit pa ngayon sa kaso ng lumang-tipong mga panginoong maylupa!) 
dahil sa dekontrol at iba pang mga kondisyong mapanggipit, higit na magiging detrimental sa 
buong sambayanang Pilipino ang proseso ng monopolisasyon sa lupa. Ang makukuhang mga 
superganansya mula sa mga empresang ito ay patuloy na ilalabas at bibilis ang paglaki ng 
disempleyo. May instruksyon pa ang gubyernong US sa mga empresa at sabsidiyaryong US 
na pigilan ang paglabas ng dolyar mula sa United States sa pamamagitan ng pangungutang 
mula sa pagkukunang lokal sa Pilipinas. Palasak na kaalaman na gumagamit ang mga 
proyektong US at diumanong mga joint ventures ng mga rekurso ng mga institusyong tulad 
ng GSIS, SSS, DBP at iba pa, at sa gayo'y inaalisan ang mga mamumuhunang Pilipino mismo 
ng kailangang-kailangang pautang. Mas masahol pa sa lumang mga tipo ng pamamanginoong 



maylupa ang modernong pamamanginoong maylupa sa ilalim ng kontrol ng Esso, Dole, 
United Fruit, Philippine Packing Corporation, Goodyear, Firestone at iba pang 
monopolyong mga empresa ng US na may karanasan sa pangwawasak sa Amerika Latina. 

Sa kasalukuyang sandali, makikita na natin kung paanong ang malalawak na lupain ay 
naalis sa ating pambansang patrimonya ng dambuhalang mga empresang US sa ilalim ng 
diumano'y kasunduang "grower" o "pagtatanim" sa mga korporasyon ng gubyerno tulad ng 
National Development Company at ng Mindanao Development Authority. Sa kabila ng 
limitasyong konstitusyonal na hindi makahahawak sa higit sa 1,024 ektarya ang pribadong 
mga korporasyon, hiwalay na hinahawakan ng Philippine Packing Corporation at Dole 
Corporation ang 8,195 ektarya at 5,569 ayon sa pagkakasunod sa pamamagitan ng 
kasunduang "grower" sa National Development Company at hinayaan silang panghawakan 
ang mga lupaing ito, nang may opsyong magpalawak sa anumang panahon, para sa 
mahahabang panahon lagpas pa sa henerasyong ito, at lagpas pa sa 1974 kung saan 
matatapos na ang mga karapatang pariti. 

Nakakukumbinsing manipestasyon ng isang bagong plano ng imperyalismong US para 
sa Pilipinas ang kasunduang United Fruit na sumasangkot sa pagbibitiw sa 10,000 ektarya ng 
napakaunlad na lupang publiko at ang proyektong ihiwalay ang 50,000 ektarya ng National 
Park Reservation ng Bundok Apo para ilaan para sa mga empresang US sa pamamagitan ng 
NDC sa ilalim ng administrasyong Macapagal. 

Malinaw na pagtakwil sa layuning pagsasaka mismo ng maylupa ng Kodigo sa Reporma 
sa Lupang Pang-agrikultura ang pag-agaw ng Dole sa 5,569 ektarya ng mga lupang homisted 
sa Cotabato. Ang partikular na pagsaklaw na ito para sa plantasyon sa pinya at ibang 
komersyal na mga pananim ay nakapinsala sa produksyon ng palay sa Cotabato sa 
pamamagitan ng malaking pagpapaliit sa lupang nakalaan sa palay. 

Malinaw na malinaw ang literal na pagtatanim ng imperyalismong US sa kalupaan ng 
Pilipinas sa ilan pang ibang hakbang, na tiyak na ginawa matapos ang dekontrol at 
pagpapatibay sa limang-taong programang sosyo-ekonomiko ni Macapagal. Matatag na 
inilatag ng mga empresang US ang mga pamamaraan para sa mas mataas na produktibidad sa 
agrikultura. Nagtayo ang Esso ng isang planta ng abono na nagkakahalagang $30 milyon, na 
nagmamantini ng estratehikong papel. Optimistiko rin ang International Harvester, kabilang 
ang mga empresang Hapon sa makinaryang pansakahan, na makapagbibigay sila ng mga 
kasangkapan at makinarya para sa malakihang mga sakahan. Sa katagalan, magmamahal ang 
modernong mga pamamaraan para sa mas mataas na produktibidad sa paraang magigipit ng 
malalaking plantasyon, dahil maramihan sila kung bumili at mas ekonomiko at maytubo nila 
itong ginagamit, ang mga nagsasakang-maylupa mula sa larangan ng produksyon at 
pagbebenta. Ang kontrol at pag-aari lamang sa produksyon ng abono ay nagbibigay sa 
imperyalismong US ng makapangyarihang pingga para gipitin ang mga namumuwisan, mga 
nagsasakang-maylupa at maging ang mayayamang magsasaka. 

Kumbinyenteng ginagamit ng gubyernong US ang World Bank para hikayatin ang 
edukasyong pang-agrikultura upang magbigay ng kinakailangang suportang teknikal sa mga 
plantasyong US. Muling itinalaga ang subok na tuta ng US na si Carlos P. Romulo sa 
University of the Philippines para magbigay ng espesyal na atensyon sa pagtanggap sa $6.0 
milyong utang mula sa World Bank para sa Los Baños at ang pagkuha ng P21 milyon mula 
sa Kongreso ng Pilipinas bilang pantapat na pondo. Pinalawak ng administrasyong Marcos 
ang larangan ng operasyon ni Romulo bilang hayag na konsesyon sa imperyalismong US sa 



pamamagitan ng paghirang sa kanya bilang kalihim ng edukasyon. Pagugulungin ang 
dalawampu't tatlong milyong dolyares ng naantalang $73 milyon sa kabayaran sa 
kapinsalaang pandigma para isustini ang programa sa edukasyon sa reporma sa lupa na 
tuwirang kokontrolin ng gubyernong US alinsunod sa upisyal na pabatid Johnson-Macapagal 
noong 1964. Inaasahan ng mga reaksyunaryo na mawawasak ng pondong ito ang 
rebolusyonaryong kilusang magsasaka. Sa ngayon, napakaraming aktibidad ang US sa 
kanayunan sa pamamagitan ng samu't-saring mga ahensya tulad ng AID, PACD, Freedom 
Fighters, Peace Corps, World Neighbors, Esso, PRRM, CDRC, CAP, AGR, COAR, ACCI, 
FHD, IRRI, Operations Brotherhood, CARE, DND at Special Forces, na tuwirang 
kontrolado ng embahada ng US sa pamamagitan ng JUSMAG at ng tagapayo sa "kontra-
insurhensya". 

Gayundin, walang ibang kahulugan ang pagpapaunlad sa mga base militar ng US sa 
Timog kundi pagpapanatiling ligtas ang Mindanao para sa mga agro-korporasyong US. Sa 
erya ng plantasyong Dole, sinasabing may itinayong andergrawn na mga missile launchers. Sa 
paningi'y ihinanda ang mga baseng ito para patatagin ang agresyong US sa Timog-silangang 
Asya. Gayunpaman, tiyak na magagamit ang mga ito para protektahan ang mga agro-
korporasyong US na lumilikha ng mga pananim na maaaring hindi makuha ng United States 
sa mga kalapit-bayan dahil sa pagsulong ng mga kilusang anti-imperyalista sa rehiyon. 
Napakasignipikante na naghahanda ng mga malalaking plantasyon sa goma sa Mindanao 
ngayon. Bukod sa pagtugon sa mga pangangailangan ng imperyalismong US, nakatuon rin sa 
pagtugon sa mga pangangailangan ng Japan ang teknikal na mga pananim. 

Inaasahan na ang makitid na patakarang panlabas ng Pilipinas, na pangunahing nakatuon 
sa diumano'y espesyal na relasyon sa United States, ay makakapagbuslo ng reporma sa lupa 
sa pang-ipit ng mga agro-korporasyong US at ng pandaigdigang patakarang pang-
ekonomyang US sa pangkalahatan. Ginamit ang lantad na kakulangan ng pondo sa 
Pambansang Kabangyaman (National Treasury) bilang pagkakataon para manawagan para sa 
pangungutang para "reporma sa lupa" mula sa mga institusyong pampinansyang kontrolado 
ng US tulad ng World Bank, AID, IMF, at iba pa. Mapapailalim sa kontrol ng sistemang 
pampinansya ng US ang Land Bank at ang Agricultural Credit Association. 

Sa pamamagitan ng matagalang pangkabuuang kontrol ng imperyalismong US sa 
ekonomya ng Pilipinas, pinatatag na nito ang kanyang hawak sa mapagpasyang mga posisyon 
sa agrikultura ng Pilipinas. 

 

Ang Kodigo sa Reporma sa Lupang Pang-agrikultura 

Sinasabi ng Kodigo sa Reporma sa Lupang Pang-agrikultura na sinisikap nitong pawiin 
ang pakikisamá at itatag ang pagsasaka ng maylupa bilang batayan ng agrikultura ng Pilipinas. 
Diumano'y tutulungan nito ang maliliit na magsasaka, laluna iyong may ekonomikong 
sakahang laking pamilya, at palalayain ang mga ito mula sa mapanirang institusyonal na renda 
para makapagtatag ng mahusay na istrukturang panlipunan at pang-ekonomya sa agrikultura 
na makapagbibigay daan sa higit na produktibidad at mas mataas na kita sa sakahan. Bukod 
sa ekspropriyasyon at redistribusyon ng lupa, ipinanukala rin ng koda ang resetelment at 
pamamahagi ng lupang publiko. Inilaan ang isang buong tsapter ng koda para sa mga 
probisyong gumagarantya sa paglalapat ng lahat ng batas sa paggawa kapwa sa mga 
manggagawa sa industriya at agrikultura. 



Para sa layuning mabigyan ng lupa ang mga walang lupa at ang mga may kulang sa 
nakasasapat para sa kani-kanilang mga pamilya, magtatatag ng sistemang pamumuwisan 
bilang unang hakbang tungo sa pag-asa-sa-sarili. Ipoproklama raw ng National Land Reform 
Council, na binubuo ng mga kinatawan ng lahat ng mga ahensya para sa reporma sa lupa at 
ng pampulitikang partido na nasa minorya, ang isang erya bilang erya ng reporma sa lupa 
bago matatamasa ng mga naninirahan dito ang sistemang pamumuwisan kung saan ang 
kasamá ay nagiging leaseholder na nagbabayad ng 25 porsyento lamang ng abereyds ng 
tatlong nakaraang taunang ani bilang upa sa maylupa. 

Labis na kataka-taka na iilan lamang na mga kasamáng Pilipino ang makakatamasa ng 25 
porsyentong upa sa proklamasyon ng National Land Reform Council para sa mga 
kumbinsido na maaari namang ang gayong upa ay komun na bayaran ng lahat ng mga 
kasamá sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng pangkalahatang proklamasyon. Ni hindi dapat 
mapagkunwaring ipagmalaki ng pangkalahatang proklamasyong ito na pinapawi nito ang 
pakikisamá at hinahalinhan ito ng sistemang pamumuwisan. Dahil sa katotohanan, kapwa 
ang taguring "pakikisamá" at "sistemang pamumuwisan" ay nangangahulugan sa esensya ng 
pasanin ng pagbabayad ng upa sa lupa, kahit na ang una'y tila mas masamang pakinggan. 

Sinasabi ng Kodigo na maaaring iproklama ng National Land Reform Council ang isang 
erya para sa reporma sa lupa matapos lamang nito maikonsidera ang kalikasan at mga 
posibilidad ng panukalang erya para sa reporma sa lupa alinsunod sa mga prayoridad na 
itinakda ng kodigo. 

Sa pagkokonsidera sa mga prayoridad na ito at iba pang salik, maaaring walang taning na 
ipagpaliban, idiskaril at isabotahe ang reporma sa lupang pabor sa masang magsasaka. Sa 
pagkokonsidera sa mga prayoridad na ito, makakatagpo ang mga burukrata sa mga ahensya 
para sa reporma sa lupa ng pagkakalapit sa mga interes ng mga panginoong maylupa at 
imperyalista na may mga planong kasalungat ng mga plano ng maralitang magsasaka sa 
mismong lupaing iyon. 

Malinaw na salungat sa sarili at mapanlinlang ang ideya mismo na maaaring 
magproklama ang NLRC ng erya para sa reporma sa lupa kung saan lamang may magandang 
pagkakataon ang mga namumuwisan na umunlad bilang maylupang nagsasaka. Kabilang sa 
ilang mga salik na dapat ikonsidera sa pagpili ng isang erya para sa reporma sa lupa ay ang 
"pagkaangkop nito para sa mga sakahang ekonomiko para sa laking pamilya", na sa 
kasamaang palad ay itinatakda ng kodigo bilang isang "sitwasyon kung saan ay 
masusuportahan ng isang parsela ng lupa, ayon sa mga katangian nito tulad ng klima, 
kalupaan, topograpi, mapagkukunan ng tubig at lokasyon, ang isang pamilya magsasaka kung 
sasakahin sa mga yunit sakahang ekonomiko para sa laking pamilya, at hindi kinabibilangan 
ng mga lupa kung saan magreresulta ang malakihang mga operasyon sa mas malaking 
produksyon at higit na episyenteng paggamit sa lupa". Ikinokonsidera ang usaping ito ng 
"pagkaangkop" kahit na maaaring magpetisyon ang mga leaseholder sa Land Authority para 
sa redistribusyon ng mga lupang pinamumuwisan sa kanila. 

Sa usapin ng pagkaangkop, bago gawin ng NLRC ang alinmang proklamasyon pabor sa 
umaasang mga leaseholder at maylupang-nagsasaka, madaling ganap na mapigilan ng 
panginoong maylupa ang mga hakbang para sa sistemang pamumuwisan at ekspropriyasyon 
sa pamamagitan ng paggigiit na magreresulta ang malawakang operasyon niya mismo sa 
kanyang lupa ng mas malaking produksyon at higit na episyenteng paggamit. Magagawang 
isang simpleng usapin ng depinisyong ligal ng panginoong maylupa ang usapin, o kaya'y 



aktwal niyang mapapasimulan ang matataguriang "malawakang operasyon" sa kanyang lupain 
para pigilang maiharap ang usapin man ng pagpapababa sa upa sa lupa o ekspropriyasyon. 
Ang katawa-tawa sa usaping ito ay, kabilang sa mga bagay na mapipigilan ng panginong 
maylupa, ang pag-asa ng malawakang operasyon ng mga kooperatiba ng mga maylupang-
nagsasaka sa lupaing iyon mismo. 

Para maiwasan ang sistemang pamumuwisan at ang mga hakbang sa posibleng 
ekspropriyasyon, kailangang magmekanisa lamang ang panginoong maylupa, magsagawa ng 
"malawakang" operasyon tulad ng pagtatanim ng tubo, o pagtatanim ng permanenteng mga 
puno tulad ng sitrus, niyog, cacao, kape, durian, goma at iba pa. Sa Gitnang Luzon at iba 
pang bahagi ng Pilipinas, ginagawang mga tubuhan ng mga panginoong maylupa ang 
kanilang mga palayan. Sa darating na mga taon, patuloy itong makakapinsala sa ating 
produksyon ng palay. Sa Timog Luzon, nagrereklamo ang mga nagtatrabaho bilang mga 
kasamá sa mga niyugan, sitrusan, abakahan at kapehan at nagtatanong kung bakit hindi sila 
nabebenepisyuhan ng reporma sa lupa. Pareho rin ang reklamo ng mga nagtatrabaho sa mga 
palaisdaan at asinan na hindi sila saklaw ng reporma sa lupa. 

Para ipursigi ang talakayan kung paano maiiwasan ng panginoong maylupa ang 
ekspropriyasyon, ipagpalagay natin na unilateral at matagumpay na iprinoklama ng NLRC 
ang isang erya bilang erya para sa reporma sa lupa. Kailangan pa ring isapailalim ng Land 
Authority—ang bisig na tagapagpatupad ng konseho—ang mga akwisisyon nito ayon sa 
pagkakasunud-sunod na mga prayoridad: di ginagamit o abandonadong mga lupa; ang mga 
lupaing hihigit sa 1,024 ektarya; ang mga lupaing ang erya ay nasa pagitan ng 500 hanggang 
1,024 ektarya; ang mga lupaing ang erya ay nasa pagitan ng 144 at 500 ektarya; ang mga 
lupaing ang erya ay nasa pagitan ng 75 at 144 ektarya. Halatang nagbibiro ang gubyernong 
Pilipino sa pagsabing hangad nitong ubusin ang mga rekursong pinansyal nito sa di ginagamit 
o abandonadong mga lupa na sa karamihan ng kaso'y napakamahal paunlarin. Hindi kaya ng 
maralitang magsasaka na paunlarin ang gayong tipo ng lupain; talagang walang saysay na 
bilhin ito ng gubyerno. 

Ang takda ng batas na limit ng 75 ektarya na mapapanatili ng isang maylupa ay may 
sapat na laki para panatilihin ang landlordismo sa Pilipinas. Bukod dito, madaling 
makapagpapanatili ang isang panginoong maylupa ng marami pang ulit na higit sa laking ito 
hanggat may sapat na bilang ng mga myembro ng kanyang pamilya na pamamahaginan nito. 
Isa pang landas ng aksyon para sa panginoong maylupa ang mag-ari ng lupa sa maraming 
iba't ibang lugar at tumalima sa takda ng batas na limit ng 75 ektarya sa bawat lugar. Sa 
Agrikultural Land Reform Code, walang panakip sa mga butas na ito. 

Napakaraming depensa ng panginoong maylupa para pigilan ang ekspropriyasyon ng 
kanyang pag-aari. Pero di gaanong batid na maaaring aktwal na ialok ng panginoong maylupa 
ang kanyang lupain sa Land Authority. Ito'y dahil ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga 
prayoridad, sa akwisisyon ng mga lupa ng Land Authority, unang bibilhin ang di ginagamit at 
abandonadong mga lupa. Hanggat makahihingi ang panginoong maylupa ng "makatwirang 
kompensasyon" o maging labis na presyo, maaaring makakuha siya ng sarilinang 
pakikipagkasundo sa tagapresyo ng gubyerno. Matapos makuha ang kabayaran para sa 
kanyang pag-aaring inekspropriya, makakakuha siyang lagi ng pribadong mga lupa sa ibang 
lugar o mga lupang publiko para panatilihin ang kanyang katayuan sa uri. Mapagpasyang 
masasabi ngayon na pinapahintulutan ng Kodigo sa Reporma sa Lupang Pang-agrikultura 
ang pananatili ng sistemang panginoong maylupa sa Pilipinas. Hindi napipigilan ang mga 
panginoong maylupa kundi hinihikayat pa nga na agawin ang mga lupang publiko na sinasaka 



na ng mga pambansang mnorya at maliliit na setler sa mga prontera. 

Nakasalalay ang kakayahan ng Land Authority na pahupain ang malalim na kaguluhang 
agraryo at bigyan ng "makatwirang kompensasyon" ang mga panginoong maylupa sa 
kasapatan ng pondo sa Land Bank. Malinaw na na nag-aatubili ang gubyerno na aktwal na 
maglabas ng pondo sa Land Bank. Isang bagay na seryosong kakaharapin ang krisis sa 
pinansya ng imperyalismong US at lahat ng mga alipures nito. Kahit na maglabas ng 
gaanuman kalaki na pondo, malalamon lamang ito ng iilang panginoong maylupa at 
burukrata. Malinaw na ipinapakita ng karanasan sa nakaraan na ang huli'y nakahandang 
bitiwan. Ang resulta'y may karagdagang pondo ang mga panginoong maylupa para makakuha 
ng karagdagang lupa at hindi kailanman makakaya ng maralitang magsasaka ang presyo sa 
redistribusyon na ipinapataw ng gubyerno. 

Liban sa pagbabago sa ngalan, walang pagkakaiba ang Agricultural Credit 
Administration sa nauna ritong tiwali at kapos na ACCFA. Ang Commission on Agricultural 
Productivity ay walang iba rin kundi isang bagong ngalan para sa lumang Bureau of 
Agricultural Extension; walang iba ito kundi isang kulang-sa-tao at tamad na ahensyang 
burukratiko ng Esfac. Laging gingamit ng mga panginoong maylupa ang mga ahensyang ito 
higit pa para sa kanilang bentahe kaysa sa mararalitang magsasaka. 

Magkakaroon ng higit na malulubhang kontradiksyon sa pagitan ng masang magsasaka 
at uring panginoong maylupa. Lilitaw ang mga kontradiksyong ito mula sa takdang mga 
kalagayan ng mga uring ito, gayundin mula sa interpretasyon sa Kodigo sa Reporma sa 
Lupang Pang-agrikultura. Diumano'y lulutasin ang mga kontradiksyong ito ng Korte sa 
Relasyong Agraryo (Court of Agrarian Relations) kung sakaling maging pormal na 
pagtatalong ligal ang mga ito. Diumano'y magbibigay ng libreng tulong ligal ang Office of 
Agrarian Counsel sa indibidwal na mga magsasaka at mga organisasyong magsasaka. Pero 
ang mga huwes at mga abogado ng gubyerno ay mismong mga panginoong maylupa, 
mangangamkam ng lupa at mga ispekulador sa lupa. Sa likod ng mga pagpapanggap ng 
populistang pananalita, sinusuportahan nila ang sistemang panginoong maylupa. 

Makabuluhang tukuyin ang pangyayari na sa panahong binabalangkas ang Panukalang 
Batas sa Reporma sa Lupang Pang-agrikultura sa Malakanyang at tinatalakay sa Kongreso, 
walang kinatawan ang uring magsasaka roon—laluna ang uring maralitang magsasaka—na 
mulat sa makauring mga interes ng uring magsasaka at makikibaka sana para sa makauring 
mga interes na iyon. Samakatuwid, ang nangyari, dahil sa kawalan ng tuwirang mga 
kinatawang pampulitika ng masang magsasaka, nagkaroon ng lahat ng pagkakataon ang mga 
kinatawang pampulitika ng mga panginoong maylupa at mga imperyalista na pinalisahin ang 
batas alinsunod sa kanilang makauring interes at binigyan ang sarili ng lahat ng probisyong 
pampalusot. 

Hindi malulutas ng Kodigo sa Reporma sa Lupang Pang-agrikultura ang suliranin sa 
lupa. Sa katunayan, palalalain lamang nito ang disposesyon sa uring magsasaka at patitindihin 
ang walang katarungang relasyon sa pagitan ng uring panginoong maylupa at uring 
magsasaka. Ang magagandang bukambibig sa kodigo na pabor sa mga walang lupa ay kagyat 
na binabalewala ng mga probisyon na sa realidad ay sasamantalahin ng uring panginoong 
maylupa. 

 



Ano ang Dapat Gawin 

Para sa mga aktibista ng pambansang demokrasya, walang kahalili ng pagtungo sa 
kanayunan at paggawa ng kongkretong panlipunang pagsisiyasat para maunawaan ang pang-
aapi at pagsasamantalang ipinapataw sa uring magsasaka ng uring panginoong maylupa. 

Walang saysay ang pagsasagawa ng pagsisiyasat sa kanayunan kung ang mga 
katotohanang matututunan mula sa masa ay hindi susuriin at ipoproseso bilang mga termino 
ng batayang pagkakaunawa sa mga suliranin, gayundin sa mga solusyon. Dapat ipakita ng 
mga aktibista ng pambansang demokrasya sa mga magsasaka, laluna sa mga walang kalupa-
lupa at sa mga walang sapat na lupa, ang esensya ng kanilang pagdurusa at pukawin silang 
lutasin ang sarili nilang problema. 

Sa kasalukuyang kapanahunan, tanging ang masang magsasaka ang makapagpapalaya sa 
sarili kung tatalima sila sa pamumuno ng uring manggagawa at partido nito. Walang 
katuturan ang magtiwala sa mga batas na ginawa ng mga panginoong maylupa mismo, 
gaanuman kagarbo nilang isuot ang pananamit ng burges repormismo. 

Ang kongkretong hakbang na maaaring kagyat na gawin ng mga aktibista ng 
pambansang demokrasya ay mag-organisa ng mga samahang magsasaka na nakalaan para sa 
pakikibaka para sa demokratikong mga karapatan ng uring magsasaka. Maaaring magamit 
hanggang sa isang antas ang kasalukuyang mga batas, pero kung hindi sapat ang mga ito, gaya 
ng ipinakikita ng praktika, ang masang magsasaka mismo ay magdidisisyong gumawa ng mas 
epektibong mga hakbang, kabilang ang armadong rebolusyon. 

Dapat magsikap nang husto ang pambansa-demokratikong mga aktibista na nagtutungo 
sa kanayunan na pukawin at mobilisahin ang masang magsasaka para lagutin ang tanikala na 
siglo-siglo nang gumagapos sa kanila. Ang rebolusyong agraryo ay nagbibigay ng 
makapangyarihang base para sa pambansa-demokratikong rebolusyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANG PAGKAKASANGKOT NG PILIPINAS 
SA DIGMA SA BYETNAM4 

 

Paparaming estudyanteng Pilipino ang nagkokomit sa pambansang demokrasya. Mabilis 
na lumilitaw ang isang bagong kolektibong larawan ng estudyanteng Pilipino. Isa itong 
larawan ng militanteng makabayan at anti-imperyalista, ng isang hindi na nahihiwalay at 
mapagwalang-bahala sa kanyang makitid na pansariling karera, o ng isang hindi na 
matatangay ng mga mumunting bagay, kasiyahan at dibersyon na ipinagkakaloob ng 
imperyalistang kulturang US para wasakin ang ating mga pambansang layunin at hangarin. 

Bilang pambansang tagapangulo ng Kabataang Makabayan, nagkaroon ako ng 
kabutihang-palad na malapitang maobserbahan ang obhetibong pag-unlad ng pambansa-
demokratikong kilusan sa hanay ng kabataan sa pangkalahatan. Naobserbahan ko rin na, sa 
hanay ng iba't ibang sektor ng kabataang Pilipino, natamo ng mga estudyante ang 
namumukod na tagumpay ng pagiging una sa mapangahas na paninindigan hinggil sa krisis sa 
Byetnam sa paraang kakaiba sa ating diumano'y matataas na statesman na matagal nang 
nagbenta ng kanilang mga kaluluwa sa mga kompromiso sa malalaking pansariling interes, 
kung saan ang pangunahin at pinakaestratehiko ay iyong sa mga imperyalistang US. 

Sa isang makasaysayang manipestong pinamagatang "Manipesto sa Kapayapaan hinggil 
sa Timog Byetnam" na nilagdaan noong Agosto 11, 1964, isinadokumento ng mga lider 
estudyante—na lahat ay kasapi at matataas na upisyal ng Student Councils Association of the 
Philippines (SCAP)—ang kanilang saligang mga pananaw at komitment hinggil sa krisis sa 
Byetnam sa sumusunod na paraan: 

Kinokondena naming mga estudyante ng iba't ibang kolehiyo at paaralan sa Pilipinas ang 
malinaw na pagtatangka ng United States na mang-upat ng isang internasyunal na digma sa 
Asya, isangkot ang kabataang Pilipino sa isa na namang walang saysay na digmang 
ekspansyon ng imperyalistang US gaya ng sa Timog Korea, labagin ang ating pundamental na 
batas na nagtatakwil sa digma, at bukod doo'y nagsasapanganib sa mga buhay at tahanan ng 
ating mamamayan na sa sarili lamang ay may napakaraming suliranin dulot ng kolonyalismo 
at imperyalismo. 

Batid namin ang katotohanan na, sa pagsakop nito sa iniwan ng mga Pranses sa Timog 
Byetnam matapos ang Dien Bien Phu, tuwirang nilalabag ng United States ang Mga 
Kasunduang Geneva na nagbabawal sa dayuhang interbensyon. Ihinaharap ang pangitain ng 
Komunismo para lamang bigyang matwid ang panunupil sa magsasaka sa Timog Byetnam at 
palakasin ang imperyalismong US sa pamamagitan ng sunud-sunod na mga diktadurang 
"malayang daigdig" nina Ngo Dinh Diem at Nguyen Khanh at ng malupit na paggamit sa 
mga estratehikong hamlet (kulungang binakuran ng barb wire), mapaminsalang mga kemikal 
at iba pang mga anyo ng "espesyal na pakikidigma". Batid namin ang katotohanan na ang 
kilusang Timog Byetnames na ngayo'y magiting na lumalaban sa buong kapangyarihan ng 
United States ay nyutralista at makabansa sa patakaran, at ayaw sa imperyalismo. 

Parang hindi nasisiyahan sa walang katuturang pamamaslang at pang-aapi sa mga 
                                                           

4 Talumpating binigkas sa Ika-19 na Pambansang Asembleya ng Student Councils Association of 
the Philippines, SCAP, sa Youth Forum Hall ng YMCA noong Disyembre 19, 1965. 
 



magsasakang Timog Byetnames, ngayo'y tinatangka ng United States na mang-upat ng 
digmang papahilaga laban sa Demokratikong Republika ng Hilagang Byetnam. 

Kinokondena namin kapwa ang saligang akto ng interbensyong US sa Indotsina at ang 
papatinding mga probokasyon laban sa mamamayang nagnanasang mabuhay nang mapayapa 
sa loob ng sarili nilang teritoryo. Sa pamamagitan nito, pinagtitibay namin ang mga prinsipyo 
ng pambansang kalayaan at kapayapaan kung saan malalim kaming nakakomit at nasa mga 
Deklarasyong Maynila at Bandung at sa Kartilya ng UN. Lagi na lamang halatang-halata ang 
US dahil napakalayo sa sarili nitong pambansang teritoryo. 

Malinaw naming nauunawaan na ang mga tratado at komitment na militar natin sa 
United States ay nagbabale-wala sa ating prosesong konstitusyonal at siya mismong magiging 
sanhi ng ating pagkawasak kung sisiklab ang isang pangkalahatang sunog nukleyar sa Asya. 
At, hindi lamang kamatayan ang mapapasaatin kundi kahihiyan rin—kahihiyan dahil 
pinahintulutan natin ang mga base militar ng United States sa Pilipinas na magsilbing 
lunsaran para sa mga atake laban sa ating mga kapatid na Asyano. 

Bilang mga lider estudyante, hindi nasiyahan ang mga lumagda sa dokumentong ito sa 
paglagda lamang rito, kundi kumilos sila nang sama-sama sa pagpipiket-protesta sa harap ng 
mala-kutang Embahada ng US, ang sagisag ng dayuhang pagsasamantala sa sarili nating 
bayan. 

Ang makabayang aksyong ito ng mga estudyante noong 1964, gaano man kaliit at 
kahina, ay naglalarawan sa isang dakilang diwa na mula noo'y nagkahugis bilang mas malalaki 
at malalapad na aksyong masa tulad niyong noong ika-25 ng Enero at ika-18 ng Hunyo ng 
taong ito. Pinatunayan muli ng mga estudyante na kaya nilang magbunsod ng mga kilusan na 
nagpupukaw sa mamamayan mula sa pagkakabalani ng dominasyong imperyalista. 

Batay sa manipestong iyon ng mga estudyante, may sapat na dahilang maniwala na 
marami sa atin ang nakakaalam nang husto sa mga katotohanan at implikasyon ng krisis sa 
Byetnam, laluna kung paano tayo naaapektuhan ngayon ng mga ito. 

Pero para mailinaw ang lahat at mapawi ang kalituhan na palagi na lamang nililikha ng 
imperyalistang propaganda ng US, minsan pa nating balik-aralan ang ilang saligang datos 
tungkol sa Byetnam at sa imperyalistang interbensyon ng US doon. 

Kagyat na isinagawa ng mamamayang Byetnamese ang kanilang Rebolusyong Agosto, 
itinatag ang Demokratikong Republika ng Byetnam noong ika-2 ng Setyembre, 1945, at 
iginiit ang kanilang soberanya kapwa sa Hilaga at Timog Byetnam. Gayunman, ilang buwan 
lamang matapos ang proklamasyon ng kasarinlan, alinsunod sa lihim na mga kasunduan sa 
Kumperensyang Potsdam, pumasok sa Hilagang Byetnam ang mga tropa ni Chiang Kai-
shek—na suportado at hinikayat ng United States—habang sumulong ang mga tropang 
British papasok sa Timog Byetnam. Hinawan ng dalawang pananalakay na ito ang daan para 
sa pagbabalik ng mga kolonyalistang Pranses. Ang tuwirang bisig ng imperyalistang 
interbensyong US—ang mga tropang Kuomintang—ay napatalsik noong 1946, pero 
nakapanghimasok ang mga kolonyalistang Pranses sa teritoryo ng Byetnam, sa Hilaga at sa 
Timog. At kasunod nito'y ibinunsod nila ang pagsiklab ng digmang Pranses-Byetnames 
noong ika-19 ng Disyembre, 1946. 

Dagling tuwirang nakisangkot ang United States sa agresyong anti-Byetnames sa 
pamamagitan ng pagtutulot sa mga planong militar ng Pranses, pagbabalikat sa malaking 
bahagi ng mga pantustos sa digma, at pagtatatag ng isang misyong militar sa Saigon, ang 



Military Aid Advisory Group (ang bersyong Byetnam ng ating JUSMAG). 

Kahit na nahaharap na ang Pranses sa pagkatalo sa Dien Bien Phu, nagsagawa ang mga 
interbensyunistang US ng malawakang pagsisikap para patagalin ang digma. Kasama ang 
Pranses na mga tagapagtaguyod ng digmang atritibo, binalangkas nila ang "Planong Vautour" 
para sa malawakang pagbobomba sa hilagang bahagi ng Byetnam para mahango ang mga 
Pranses mula sa tiyak na pagkatalo sa Dien Bien Phu. Sa kabila ng gayong pinagsamang 
pagsisikap ng US at Pranses, at sa kabila ng suportang militar ng US na nagkakahalagang $2.6 
bilyon, daan-daang libong tonelada ng armamento at 200 tagapayong militar para tumulong 
sa pagwasak sa mga mithiing Byetnames para sa kasarinlan at pambansang demokrasya, 
sinelyado na ng masiglang pakikibaka ng mamamayang Byetnames ang kaparalan ng 200,000 
piling tropa ng kolonyalismong Pranses sa Dien Bien Phu noong ika-7 ng Mayo, 1954, at sa 
gayo'y mapagpasyang ibinaling ang balanse ng digma pabor sa mamamayang Byetnames. 
Noong ika-8 ng Mayo, 1954, dinaos ng Kumperensyang Geneva hinggil sa Indotsina ang 
pambukas na sesyon nito. 

Sa kabila ng mga pagtatangka ng United States na isabotahe at biguin ito, matagumpay 
ang Kumperensya at itinakda sa pangunahin ng tagumpay sa Dien Bien Phu. Sa pangwakas 
na sesyon nito noong ika-21 ng Hulyo, 1954, napilitan ang kinatawan ng gubyernong US na 
maglabas ng deklarasyong nagrerespeto sa Mga Kasunduang Geneva. 

Banggitin natin ang dalawang mahahalagang probisyon ng mga Kasunduang Geneva: 

Una, hinggil sa Partisyon ng Byetnam. Hahatiin ang estado ng Byetnam sa dalawang 
humigit-kumulang ay magsisinlaking erya ng isang linya ng demarkasyon na malapit sa ika-17 
parallel, at ang hilagang bahagi (kabilang ang mga daungan ng Hanoi at Haiphong) ay 
mapapasailalim ng kontrol ng gubyernong Byetnam at ang katimugang bahagi ay mananatili 
sa kontrol ng gubyernong Bao Dai. 

Ikalawa, hinggil sa Eleksyong Byetnam. Sabayang magdaraos ng eleksyon sa dalawang 
bahagi ng Byetnam sa ika-20 ng Hulyo, 1956, na naglalayong itatag and isang unipikadong 
gubyerno. Oorganisahin ito matapos ng konsultasyon sa pagitan ng mga gubyernong 
Byetnam at Bao Dai, at ipapatupad sa ilalim ng superbisyon ng isang International 
Supervisory Commission na binubuo ng India, Canada at Poland. 

Ayon sa Mga Kasunduang Geneva, pansamantalang hahatiin ang Byetnam sa dalawang 
sona para sa pagpapawi sa katayuang digma, pangunahin para makalikas patungong Timog 
Byetnam ang Ekspedisyunaryong Kwerpong Pranses, at paglisan patungong Pransya 
matapos nito, gaya ng ginawa nito. At sa ika-20 ng Hulyo, 1956, magdaraos ng eleksyon sa 
Hilaga at Timog sa ilalim ng iisang estado na naiproklama at isinilang noong ika-2 ng 
Setyembre, 1946. 

Bago pa man matuyo ang tinta sa Mga Kasunduang Geneva, pinamatnugutan ng 
gubyernong US ang Manila Pact, inorganisa ang SEATO, at, labag sa Mga Kasunduang 
Geneva, walang kahihiyang ipinailalim ang Timog Byetnam, Laos at Cambodia sa diumano'y 
"eryang protokol" ng bloke, na katumbas ng pagpapailalim ng Timog Byetnam sa komand ng 
United States. 

Ganoon nga, kinonsolida ni Ngo Dinh Diem, na ibinalik sa Saigon ng gubyernong US 
mula sa New York at walang dudang kumikilos na papet ng imperyalismong US sa kanyang 
kapasidad bilang Punong Ministro kay Emperador Bao Dai, ang kanyang posisyon habang 
binibigyan ng US Military Aid Advisory Group at ng CIA (laluna ang grupo ng Michigan 



State University sa pamumuno ni Wesley Fischel) ng kinakailangang lakas sa baril at 
pananalapi para suhayan siya. Di nagtagal, inalis niya sa kapangyarihan ang suportado ng 
Pranses na si Emperador Bao Dai sa pamamagitan ng kudeta. 

Labag sa Mga Kasunduang Geneva, laluna ang probisyon nito na nagtatakda ng 
eleksyon sa ika-20 ng Hulyo, 1956 para maghalal ng iisang gubyerno para sa buong Byetnam, 
nagpasya ang United States na itatag ang Timog Byetnam bilang isang "nagsasariling" estado 
at itinayo ang gubyernong Ngo Dinh Diem bilang gubyerno ng estadong iyon—sa 
pamamagitan ng papet nitong si Ngo Dinh Diem na hindi makakapaghari sa isang mang 
araw nang walang suporta mula sa MAAG at sa CIA. 

Noong ika-16 ng Hulyo, 1955, ipinahayag ng huwad na estado ng Timog Byetnam—na 
suportado sa militar ng gubyernong US—ang oposisyon nito sa pagdaraos ng isang plebisito 
sa ika-20 ng Hulyo, 1956. 

Hindi nangahulugan ang pagpupwesto kay Ngo Dinh Diem at kanyang tiwaling pamilya 
ng pangingibabaw ng demokrasya sa Timog Byetnam, kundi nangahulugan lamang ito ng 
paghalili sa epektibong kapangyarihan ng kolonyalismong Pranses ng kapangyarihan ng 
imperyalismong US. Nangahulugan ito ng panunupil ng kapangyarihang mundiyal ng 
imperyalistang US sa pambansang demokrasya sa kalahati ng Byetnam. 

Gaya ng ibinubunyag ng manipesto ng mga estudyante na atin lamang napag-aralan, 
pinagpapalagay kong alam na ninyo ang kalakhan ng barbarismo isinagawa ng 
imperyalismong US sa pamamagitan ng maling paggamit sa mga islogang tulad ng 
"pagtatanggol sa demokrasya", "malayang daigdig", at kung anu-ano pa. Makapagbibigay lagi 
ang di-Komunistang si Bertrand Russell ng tunay na larawan ng serye ng mga kabuhungang 
imperyalistang US sa Byetnam, gaya ng mga isinagawa sa ilalim ng Planong Staley-Taylor, ng 
Planong McNamara, at ng Ikaanim na Planong W. W. Rostow, kung nanaisin ninyong 
basahin ang Progressive Review. Para makapahinga kayo mula sa overdose ng may-kiling na 
ulat na inilalabas sa pamamagitan ng USIS, UPI, AP, VOA, Time at Newsweek, nais ko 
kayong pasangguniin sa Philippine Committee for Freedom in South Vietnam para sa mas 
marami pang datos. 

Sa puntong ito, lagumin natin ang dalawang saligang datos. Una, nagsimula ang 
interbensyong US sa Byetnam sing-aga ng panahong sinubukan nitong tulungan ang mga 
kolonyalistang Pranses na supilin ang gubyernong Byetnames sa pamumuno ni Ho Chi 
Minh. Ikalawa, nilabag ng gubyerno ng United States ang Mga Kasunduang Geneva sa 
pamamagitan ng paghihikayat at pagsusuportang militar sa di pinagdalamhatiang Ngo Dinh 
Diem na agawin ang kapangyarihan na lubos na nagbale-wala sa mga probisyong sumasaklaw 
sa malayang pangkalahatang eleksyon sa buong bayan sa ika-20 ng Hulyo, 1956 para muling 
pagkaisahin ang buong Byetnam. 

Kailangang isaisip ang mga katotohanang ito para patibayin ang ating makatarungang 
posisyon na hindi maaaring isangkot ng Pilipinas ang sarili sa krisis sa Byetnam dahil lamang 
sumangkot ang United States doon para sa sarili nitong dahilan. Sinangkot ng United States 
ang sarili doon hindi lamang para isahan ang mamamayang Byetnames kundi para rin isahan 
ang kapwa nito bansang kapitalista, ang Pransya, at kamtin ang Timog Byetnam para sa sarili 
nitong imperyalistang interes. Ang labis na kahina-hinayang ay binawian ng imperyalismong 
US, kasunod ng makasariling ekspansyon nito sa Asya matapos ang Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig, ang mamamayang Byetnamese sa Timog Byetnam ng saligang karapatan nito sa 
pambansang pagpapasya-sa-sarili. Sa pagbabale-wala sa saligang karapatang ito, walang 



lohikang inilarawan ng gubyernong US ang mga Hilagang Byetnames bilang mga 
mananalakay sa Timog Byetnam sa kabila ng katotohanan na ang South Vietnam National 
Liberation Front ay lagi na lamang nagmamantini ng sarili nitong makabayan at nyutralistang 
patakaran nang nagsasarili sa Hilagang Byetnam. Kung aalalahanin lamang na minsa'y iisa 
lamang ang Byetnam na di nahahati ng imperyalismong US, paano masasabing mga 
mananalakay ang mga Hilagang Byetnames kahit na ipagpalagay nating aktwal silang 
nagbibigay ng suportang moral at materyal sa kanilang mga kapatid sa Timog? Sino ang mga 
interbensyunistang US, na nanggagaling pa sa higit 7,000 milya kalayo, para sabihan ang mga 
Hilagang Byetnames na sila'y mga mananalakay sa loob ng iisang estado ng Byetnam na 
kinikilala ng Mga Kasunduang Geneva? Sino ang mga interbensyunistang US na ito na 
nagsasabing sila'y para sa kalayaang Byetnames kung ipinapataw nila ang sunud-sunod na 
papet-diktador sa mga Timog Byetnames at nagpapasok ng daan-daang libong tropang US at 
naghuhulog ng daan-daang libong tonelada ng bomba at mapamatay na kemikal sa 
mamamayang Byetnames ng kapwa Timog at Hilaga? Sa kabila ng papalaking gastusing 
militar na binabalikat ngayon ng gubyernong US sa digmang Byetnam, sa kabila ng lahat ng 
dambuhalang lakas-taong Amerikano, lahat ng modernong sandatang ginagamit laban sa 
South Vietnam National Liberation Front at lahat ng 600,000 mersenaryong Timog 
Byetnames na bayaran ng US, walang tigil na nilalabanan ng mamamayang Timog Byetnames 
ang imperyalismong US nang walang takot, at pinalalawak nila ang kanilang bilang, gayundin 
ang kanilang teritoryo, na ngayo'y higit sa apat-kalima ng Timog Byetnam. 

Nilalabanan ng kalalakihan, kababaihan at maging batang Timog Byetnames ang 
pinatinding konskripsyon, at ang mga reserba ng reaksyunaryong gubyerno ay di 
maikakailang papaubos na. Sa gayon, ang mga kabataang Amerikano mismo ang 
pinamamartsa ngayon tungo sa kanilang kamatayan sa Byetnam nang daan-daan libo. Kung 
hindi nga kayang buyuhin ng mga imperyalistang US ang kanilang mga mersenaryo na 
lumaban, at ang kanilang mga pagtatangka sa konskripsyon ay nilalabanan ng mga Timog 
Byetnames mismo, bakit nila aasahan ang ibang mga bayan, tulad ng Pilipinas, na 
manghimasok kasama nila? Ni hindi man lamang buung-buong mamaniobra ng United 
States ang SEATO na "protektahan" ang Timog Byetnam bilang sinasabing eryang protokol 
nito. Mangyari pa, sa loob ng SEATO, walang masisising komunista. Nagiging lantad ang 
pagkabangkarote at pagkahiwalay ng posisyon ng US maging sa kapwa kapitalistang bansa 
nito. 

Sa loob mismo ng United States, ang mga estudyanteng tulad ninyo ay nagiging isang 
pwersang dapat seryosong isaalang-alang ng kompleks militar-industriyal at mga taga-ukit ng 
patakaran ng gubyerno. Paparaming estudyanteng Amerikano ang lumalaban sa patakarang 
agresyon at eskalasyon sa Byetnam ng gubyerno. Sinusunog nila ang kanilang mga draft 
cards, nagdaraos sila ng tits-in, nagdedemonstrasyon sila at lumalahok sa maraming tipo ng 
aksyong masa bilang protesta laban sa interbensyong US sa Timog Byetnam. Makabayan at 
magiting na nilalabanan ng mga estudyanteng Amerikano ang mga patakarang maka-Hitler 
ng naghaharing uring monopolyo-kapitalista na tiyak na wawasak sa kanilang mga buhay at 
kasiglahan sa mga digma ng imperyalistang agresyon. 

 

Interbensyon ng Pilipinas 

Di mahihinagap ang interbensyon ng Pilipinas sa krisis sa Byetnam sa ilalim ng 
kasalukuyang mga sirkunstansya kung hindi tuwirang maiuugnay sa interbensyong US. Dahil 



dito, tinalakay natin muna ang interbensyong US. 

Pinadulas ang interbensyong US sa Byetnam mula't sapul ng mga lunsarang base nito, 
gaya ng mga base militar nito sa Pilipinas. Alam na alam na ang mga base militar na ito ng US 
ay ginagamit bilang lunsaran laban sa mga mamamayang Asyano. Napakadalas na madama 
ng mamamayan ng Byetnam, Laos at Cambodia ang mga panganib na nagmumula sa 
direksyon ng mga base militar na ito ng US at aktwal silang dumanas ng mga atake mula sa 
mga sasakyang militar ng US na nakabase sa Pilipinas.  

Sa pamamagitan ng SEATO, ginawa ng gubyernong US ang gubyerno ng Pilipinas 
bilang kasabwat sa interbensyon nito at paggahasa sa Byetnam. Kinilala sa daigdig na ang 
SEATO ang imperyalistang sandata na nagwasak sa Mga Kasunduang Geneva. 

Kumikilos din si Ramon Magsaysay bilang ahente ng imperyalismong US nang binigyan 
niyang rekognisyon noong 1955 ang Timog Byetnam bilang nagsasariling estado sa kabila ng 
Mga Kasunduang Geneva. 

Inilantad ng yumaong si Senador Claro M. Recto, sing-aga ng 1955, ang kapangahasan at 
papetri sa patakaran ni Magsaysay na kilanlin ang huwad na estado ng Timog Byetnam at 
ipagsapalaran ang mas malalim na pagkakasangkot ng Pilipinas sa patakarang interbensyon 
ng US sa mga usapin ng mamamayang Byetnames. 

Gumamit ng mga tauhang teknikal, inhinyero, nars, piloto at mismong tauhang militar at 
mga tinatawag na social workers na Pilipino ang mga empresang pinatatakbo ng CIA sa 
Byetnam bilang mga instrumento para sa subersyon ng Timog Byetnam ng imperyalistang 
US. 

Ngayong nahihirapan ang mga imperyalistang US sa pagkuha ng mas maraming 
mersenaryo para sa kanilang mga proyekto, laluna sa kanilang huling desperadong 
pagtatangkang kontrolin ang Timog Byetnam, humantong sila sa pag-uutos sa gubyernong 
Pilipino na magbigay ng "2,000 teknikal na tauhang Pilipino na may suportang pangkombat" 
para kumilos sa ilalim ng komand ng imperyalistang US sa Timog Byetnam sa halagang 35 
milyong piso para sa taong ito lamang, na gagastusan ng mamamayang Pilipino. 

Maaalala ninyong naglaan ang ating Kongreso ng isang milyong piso para sa ayudang 
medikal sa gubyernong Saigon noong 1964. Sa sumunod na taon, 25 milyong piso ang 
hinihingi para sa isang batalyong inhinyerya at mga kombatant na ipapadala sa larangan ng 
labanan. Sa taong ito, nagpapatuloy ang eskalasyon at hinihingan tayo na mag-ambag ng 35 
milyong piso sa pagsisikap pandigma ng US. Sa tantos ng pagsasangkot ng gubyerno ng 
Pilipinas ang sarili, tiyak na papahigit na mapagmamalabisan nito ang mamamayang Pilipino 
habang tinutulungan nito ang imperyalismong US na wasakin ang kalayaan at kagalingan ng 
isang kapatid na mamamayang Asyano. 

Nagsimulang magkomit ang papet-gubyerno ng Timog Korea ng 3,000 di-kombatant sa 
digmang Byetnam; ngayon, mayroon na itong higit sa 18,000 tao aktibong kumikilos doon. 
Dati'y gumagastos lamang ng $2 milyon bawat araw sa digma ang gubyernong US; ngayon, 
gumagastos ito ng $20 milyon bawat araw—nang walang epekto kundi patuloy na katalunan. 

Nililibak ng iba't ibang anyong ito ng interbensyon ng Pilipinas sa mga usaping 
Byetnames sa ilalim ng direksyong US ang sarili nating kasarinlan habang winawasak nito ang 
soberanya ng isang kapatid na bansang Asyano. 

Nakatanggap ang mga ito ng kinauukulang banat mula sa iba't ibang sektor ng 



populasyon, laluna ng makabayang mga estudyante sa pamumuno ng Kabataang Makabayan. 

Dahil patuloy na ginagamit ng mga imperyalistang US ang ating mga base militar para 
magsagawa ng agresyon at palawakin ang kanilang saklaw ng impluwensya, dapat lamang 
tanggalin o kunin ng sambayanang Pilipino ang mga base militar na ito ng US. 

Lagi na lamang ginagamit ang SEATO para isulong ang mga interes ng imperyalistang 
US, pero hindi na ito magamit para sa gayong layunin dahil sa mga kontradiksyong 
interkapitalista sa pagitan ng Pransya at United States. Natuklasan rin ng Pakistan na labag sa 
kanyang sariling interes na tumulong sa mga pakikipagsapalarang imperyalistang US habang 
sumusuporta ang United States sa India, isang di kasapi ng SEATO, laban sa Pakistan, isang 
kasapi ng SEATO. Usapin ng pambansang interes, dignidad at katinuang-isip na iurong nito 
ang kanyang pagsapi mula sa SEATO. 

Habang patuloy na inuupahan at ginagamit ng mga imperyalistang US ang ating mga 
propesyunal, tauhang teknikal at militar, ipaalala natin sa ating mga kababayan kung gaano 
kawalang-pakundangang pinapawian tayo ng isang dayuhang kapangyarihan ng mga pwersa 
at pondong kailangang-kailangan ng ating sariling mamamayan sa ating sariling pambansang 
krisis. 

Habang iginigiit ng mga imperyalistang US na dapat tayong magpadala ng mga tropang 
Pilipino sa ilalim ng iba't ibang tipo ng tabing patungong Byetnam, sabihin natin sa kanila na 
hindi tayo nananabik na mamatay para sa mga imperyalista, na mayroon tayong sapat na 
dignidad na tumangging tumulong sa kanila sa pamamaslang sa isang kapwa nagrerespeto-sa-
sarili at nagmamahal-sa-kalayaang mamamayan. 

Bilang tugon sa patuloy na pagtatangka ng imperyalismong US na palalimin ang 
pagkakasangkot ng Pilipinas sa krisis sa Byetnam, hayaan ninyong ulitin ko ang posisyon ng 
Kabataang Makabayan na isinaad sa okasyon ng di malilimot na demonstrasyon noong 
Hunyo 18 na dinaluhan ng 10,000 lalaki at babae laban sa interbensyong US sa Timog 
Byetnam at sa pagsasangkot ng Pilipinas sa panig ng imperyalismong US. 

Masigasig naming kinokondena ang interbensyong US sa Timog Byetnam na nagsimula 
noong 1954 matapos ang pagkatalo ng Pranses sa Dien Bien Phu. Namumuhi kami sa 
barbarong paggamit ng mga estratehikong hamlet (mga concentration camp), mapamatay na 
gas, mga bombang napalm, henosidyo at pangmasang tortyur at iba pang mga anyo ng 
"espesyal na pakikidigma" laban sa pagpapanggap ng propagandang US na nagpapalitaw ng 
mga islogang tulad ng "demokrasya" at "malayang daigdig" para lamang supilin ang 
demokratiko at libertaryang mga mithiin ng mga mamamayang Apro-Asyano tulad ng 
Byetnames, at para itatag ang pinakamasahol na mga papet-diktadura na nakaasa sa 
imperyalistang suportang militar para sa kanilang pag-iral. Itinuturing naming labag sa 
konstitusyon, kriminal at imoral ang pagsasangkot ng mga mamamayang Pilipino sa anumang 
paraan sa mga pagsisikap pandigma ng imperyalismong US laban sa mamamayang Timog 
Byetnames. Walang anumang balidong dahilan sa pagdedeklara ng digma, alinsunod sa 
Konstitusyon ng Pilipinas, laban sa mamamayang Timog Byetnames–na ang malawak na 
mayorya o dalawang-katlo'y matagumpay na pinalaya ang sarili mula sa papet gubyernong 
Saigon na pinapanatili ng imperyalismong US. Kung nakikidigma ang mamamayang Timog 
Byetnames sa alinmang dayuhang bansa, laban ito sa saligan sa United States, na may di 
matighaw na kasakiman at karahasang nambibiktima sa mga mamamayan sa iba't ibang dako. 
Kung hindi naman, dapat kilanlin ng lahat ng ibang bansa ang katayuang may digmang sibil 
sa Timog Byetnam. 



Kinokondena namin nang buong lakas ang reaksyunaryo at imperyalistang pakana ng 
pagsusubo ng kabataang Pilipino sa kamatayan at kapinsalaan sa mga larangan ng labanan sa 
ibang bayan sa imbing serbisyo ng imperyalismong US. Ayaw naming maging mga 
mersenaryo ng isang dayuhang kapangyarihan na nagkakait at nang-aapi sa ating sariling mga 
mamamayan. Tinatanggihan namin ang imposisyon ng digma sa kabataan para sa kapakanan 
ng imperyalistang mga interes. Dapat ituon ang mga pagsisikap ng kabataang Pilipino sa 
pagtatatag ng pambansang demokrasya na malaya sa imperyalismong US at sa di pantay na 
mga pasanin na inilantad ng demonstrasyon noong Enero 25—tulad ng Susog Pariti, 
Kasunduang Laurel-Langley, Kasunduang Quirino-Foster, Kasunduang US-RP sa mga Base 
Militar, ang Kasunduan sa Tulong Militar, ang Kasunduan sa Mutwal na Depensa, SEATO, 
ang Peace Corps at di mabilang na iba pang kasunduan at mga instrumento—na sumusugpo 
at nagwawasak sa ating kalayaan bilang isang bansa. Kinokondena namin ang pag-aksaya sa 
mahalaga at limitadong mga rekurso, gaya ng 35 milyong piso na inilaan ng Kamara de 
Representantes sa kapakanan ng pagsusulong ng materyal at ekspansyunistang interes ng 
imperyalismong US. Dapat gamitin ang mga rekursong ito sa pagpapaunlad ng ating 
kalagayang sosyo-ekonomiko, para sa empleyo ng mga kabataang walang hanapbuhay sa 
produktibong mga gawain at para sa sapat na kabayaran ng mga empleyado sa gubyerno na 
hindi man lamang natatanggap sa oras ang kanilang sweldo at madalas na biktima ng 
pagpapatalsik at kawalang seguridad. 

Kriminal ang umambag ng anuman sa mga pagsisikap pandigma ng US sa anumang 
anyo, tawagin man natin ang gayong kontribusyon bilang ayudang pangkombat, ayudang 
pang-ekonomya, ayudang teknikal, o ayudang medikal. Anumang umaambag sa agresyong 
militar ay militar sa katangian; sa pananalita lamang at di substansyal ang pagkakaiba. 
Kinokondena namin ang mga nagtataguyod sa pagpapadala ng ayudang pangkombat, pati na 
ang mga nagtataguyod sa ayudang "teknikal at pang-ekonomya". Alam na alam namin na 
pinalalala ng gubyernong US ang pagkakasangkot ng Pilipinas sa digma sa Timog Byetnam. 
Dati, ito'y ang apropriyasyon ng isang milyong piso para sa "aksyong sibiko" at ayudang "di 
militar"; ngayon, ang pagkalaki-laking halagang 35 milyong piso ang inilalaan, nang ang 
layuning militar ay papahigit na lumilinaw at iginigiit ng reaksyunaryong mga pulitiko at 
upisyales militar. Sa katunayan, matagal nang ipinahayag ng mga taga-ukit ng patakaran at 
propagandista ng US sa buong daigdig na ang Pilipinas ay laging isang sumasang-ayon na 
instrumento sa digmang imperyalistang US sa Timog Byetnam. 

Sa pagtutol sa pagsasangkot ng Pilipinas sa digmang Byetnam, itinutulak kami, ang 
Kabataang Makabayan, ng pinakamalalim na pagsasaalang-alang na makabayan para sa 
kagalingan at dignidad ng ating sambayanan, para sa kinabukasan ng kabataang Pilipino, at 
para sa ating praternal na ugnay sa kabataang Timog Byetnames na dapat magpalaya sa sarili 
mula sa tiranyang dayuhan. 

Bilang pangwakas, sabihin natin sa mga imperyalista na kung mayroon mang 
pagkakataon ang kabataang Pilipino na lumaban kapanig ng mamamayang Byetnames laban 
sa kanila, maluwag sa kaloobang gagawin ito ng kabataang Pilipino dahil natatandaan nila ang 
katulad na kalupitang iginawad ng iyon ding kapangyarihang imperyalistang US sa 
mamamayang Pilipino sa Digmang Pilipino-Amerikano noong 1899-1902, at dahil nagdurusa 
pa sila sa ilalim ng mapagsamantalang mga kalagayan na itinatakda at ipinapataw sa kanila ng 
imperyalismong US. 

Kung makikibaka man tayo para sa demokrasya, makibaka tayo para roon sa ating 
sariling bayan laban sa imperyalismong US na nagpapatuloy sa pagwasak sa ating pagkabansa, 



na nagsasamantala sa ating mga mamamayan at inaalisan tayo ng sustansya ng demokrasya. 
Palayain muna natin ang ating sarili mula sa kontrol ng imperyalistang US na pinormalisa sa 
mga tratado at kasunduan gaya ng Susog Pariti, ang Nirebisang Batas Bell sa Kalakalan, ang 
Kasunduang US-RP sa Tulong Militar, ang Kasunduang Quirino-Foster, at iba pa na 
nagpapailalim sa atin sa monopolyo-kapitalismong US sa ekonomya, pulitika, kultura at 
militar. 

Huwag tayong maging tulad ng kolonyal na pinilit magsundalong si Tano, o ang 
makasariling kareristang si Basilio, sa El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal, na napakababa ang 
kamulatang sosyo-pulitikal kaya't mailalayo mula sa saligang mga problema ng ating inang-
bayan, si Sisa, at mula sa ating aping mga magsasaka, si Kabesang Tales. Huwag tayong 
palalayo mula sa ating sariling lupa at api ng imperyalismo sa hayag at tago na mga paraan. 
Huwag nating paslangin ang kapwa natin kabataan at mga magsasaka sa Byetnam para sa 
layunin ng imperyalismong US dito at doon. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANG KILUSANG PAGGAWA5 

 

Ang Paggawa at ang Rebolusyong Pilipino 

Ipapakita ng isang balik-aral sa kasaysayan ng Pilipinas na lumitaw ang proletaryadong 
Pilipino bago pa man mabuo ang isang determinadong kilusan sa pambansang pagpapalaya. 
Sa simula'y nakabase ang Katipunan sa hanay ng mga manggagawa sa lunsod at tinimon ng 
isang pamunuang kinakatawan ni Andres Bonifacio. 

Kabilang sa rebolusyonaryong kilusan ang mga baradero at bodegero; palatandaan ang 
kanilang malaking bilang ng malaking epekto ng pagbubukas ng Suez Canal at ng 
pagbubukas ng ng mga daungan ng Maynila sa dayuhang kalakalan mula noong 1815. Mas 
madaling nakapasok ang komersyo at mga liberal na ideya sa Pilipinas at nakalikha ng 
tunguhin sa burges demokrasya at yumanig sa lumang kaayusang kolonyal at pyudal. Kapwa 
isang bodegero at isang estudyante ng rebolusyong Pranses si Andres Bonifacio na 
kumatawan sa bagong pangyayaring ito sa lipunang Pilipino. 

Kabilang rin sa rebolusyonaryong kilusan ang lihim na unyon ng mga impresores sa 
loob ng palimbagan ng UST na lihim na naglimbag ng ilang mga materyales para sa 
Katipunan at naglabas ng ilang mga tipo para sa makinang panlimbag ng Kalayaan. Muli, 
ipinakikita ng kagyat na paglahok ng mga impresores sa rebolusyonaryong kilusan ang 
progresibong katangian ng pakikibaka. 

Ang unang mga elemento ng proletaryadong Pilipino—ang mga baradero, bodegero at 
impresores—ay kagyat na nasa unahan sa pinakasimula ng kilusan sa pambansang 
pagpapalaya, para lamang maisantabi ng mas artikulanteng mga tagapagtaguyod ng 
liberalismo, ang mga ilustrado. Inilinaw ng Kumbensyon sa Tejeros ang makauring 
pamumuno ng lumang tipo ng pambansa-demokratikong rebolusyon. 

Gayunman, maaaring sabihin na noong una, sa loob ng mahigit tatlong siglo, ibinunsod 
ng sapilitang paggawa sa mga enkomyenda, sa pagtotroso, sa paggawa ng barko, sa pagtatayo 
ng mga simbahan at gusali ng gubyerno, sa pagmimina at pagbubuo ng mga kalsada at tulay, 
ang patuloy na pagsiklab ng lokalisadong mga pag-aalsa na siyang obhetibong paghahanda 
para sa rebolusyong Pilipino. 

Maaaring mas malinaw at depinidong tukuyin ang papel ng manggagawang Pilipino sa 
paghahanda sa rebolusyong Pilipino sa pamamagitan ng pagtukoy sa katotohanang ang 
Cavite Mutiny ng 1872, bukod sa pagiging okasyon para sa pagmamartir nina Gomburza, ay 
isang welga ng mga baradero na humihingi ng mas mahusay na kalagayan sa pamumuhay at 
paggawa na marahas na sinupil ng mga kolonyal na awtoridad. Makabuluhang banggitin na 
inorganisa ng mga manggagawang ito ang sarili bilang asosasyon sa mutwal na tulungan at 
benepisyon sing-aga pa ng 1861. 

Pero, habang kinikilala natin ang mapagpasyang papel ng proletaryadong Pilipino sa 
paghahanda at pagbubunsod sa rebolusyong Pilipino at sa malinaw na pananawagan para sa 
pambansang pagpapalaya, kilalanin rin natin ang katotohanang nasa yugto ng pagsilang pa 
                                                           

5 Talumpating binigkas sa Kumperensya sa Ika-64 na Anibersaryo ng Union de Impresores de 
Filipinas noong Pebrero 6, 1966; inilathala sa Ingles sa Progressive Review Bilang 9. 
 



lamang ang proletaryadong Pilipino noong 1896, at sa panahong iyon, mas impluwensyado 
ng mga ideyang liberal ng Europa at ng mga ilustrado kaysa sa proletaryong ideolohiya ni 
Marx na noo'y matinding pangitain nang tumatakot sa naghaharing burgesya sa Europa. Sa 
ibang salita, mas makabayan ang mga manggagawa sa ispontanyong paraan kaysa mulat sa 
uri. Kahit na pinamumunuan ng mga mula sa proletaryado, ang Katipunan sa saligan ay isang 
kilusang patriyotiko na yumayakap sa masa sa pinakapangkalahatang pakahulugan. Nababatid 
lamang ni Andres Bonifacio na ang mga ilustrado ay repormistiko at ang mayayamang 
Pilipino ay may tendensyang iugnay ang sarili sa mga kolonyal na awtoridad na nilalabanan na 
ng masa sa pag-aaklas. 

Lubos na ipinapakita ang kahalagahan ng isang ideolohiyang tunay na sa proletaryado at 
gumagabay sa lahat ng anakpawis ayon sa sarili nilang pambansa-demokratikong interes ng 
kadalian ng pagdiskaril ng mga ilustrado at panginoong maylupa sa Katipunan mula sa 
orihinal nitong landas at ng pagpahina sa buong rebolusyonaryong kilusan nang nagsama-
sama sila para buuin ang liderato ng gubyernong Aguinaldo at pamunuan ang masang 
magsasaka. Ang nangibabaw na liberal na balangkas ng pag-iisip sa nakatataas na mga 
konseho ng kilusan ay humantong sa kalaunan sa isang serye ng mga kompromiso tulad ng 
Kasunduan sa Biak-na-Bato, at sa walang-muwang na kasunduan sa tusong mga kinatawan 
ng imperyalismong US sa Hongkong at Singapore, sa proklamasyon ng isang republika sa 
ilalim ng "marangal na proteksyon" ng United States at sa pagsuko sa kampanyang 
"pasipikasyon" ng US kung saan ay nagdusa at namatay ang masang nakikibaka para sa 
pambansang kalayaan nang daan-daang libo. 

Sa gabay ng kanilang makasariling liberalismo at repinadong tradisyon, umupo sa 
kanilang kumportableng mga upuan ang mga kinatawan ng mga ilustrado—gaya ng mga 
Buencamino, Legarda, Paterno, Pardo de Tavera at iba pa—habang pinapadyakan ng 
madudugong mga paa ng mapandambong na mga tropa ni MacArthur ang mukha ng ating 
bansa. Pumalakpak ang pinakataksil na seksyon ng mga ilustrado nang pagkasunduan ang 
halagang $20 milyon sa Tratado sa Paris ng US-Espanya bilang kabayaran para sa Pilipinas. 
Dahil sa kanilang mentalidad na creole, niyakap ng mga taksil ang mga imperyalista 
kasimbilis ng kanilang naunang pagtangging tumugon sa Sigaw ng Pugad Lawin. 

Umentra ang imperyalismong US para agawin sa ating mamamayan ang kanilang 
kalayaan at paslangin sila kung ayaw pasakop. Pero mayroong angkop na salaping dugo, 
naririyan ang angkop na dambong sa mga upisina ng gubyerno at sa komersyo, at nagamit 
ang angkop na pananalitang liberal para matabingan ang brutal na realidad ng imperyalistang 
pananakop. Gumamit ang imperyalistang US ng mapanlinlang na mga islogan tulad ng 
"demokrasya", "Kristyanismo", "mapagpalang asimilasyon" at "pagsasanay para sa 
paggubyerno sa sarili" habang malupit nilang tinrato ang mga di nakipagkompromiso na 
tumangging manumpa ng katapatan sa bandilang US at nagpatuloy na makibaka para sa 
kasarinlan ng Pilipinas. 

Kahit na matindi ang ating puna sa kawalang kasapatan ng liberal na balangkas ng pag-
iisip at kaparaanan sa pakikibaka na sa katagala'y nagpahina sa rebolusyong Pilipino, kinikilala 
namin ang rebolusyonaryong gubyerno ni Aguinaldo sa rurok ng lakas nito bilang isang 
burges-demokratikong pormasyon sa obhetibo. Nakita ng ispontanyong masa, kabilang ang 
proletaryado, na pormal na nirerespeto ang kanilang mga karapatan sa Konstitusyong 
Malolos at sa praktika. Kinailangan ng gubyerno ang kanilang lakas para labanan ang 
kolonyalismong Espanyol at imperyalismong US. 



Sa rurok ng Digmang Pilipino-Amerikano, nagwelga ang mga manggagawa sa imprenta 
na nagtatrabaho sa palimbagan ng rebolusyonaryong gubyerno at pinamumunuan ni 
Hermenegildo Cruz, Felipe Mendoza at Arturo Soriano para iprotesta ang mapagmataas na 
asal ng porman at humingi ng mas mahusay na kalagayan sa paggawa. Maaari sanang ginamit 
ng mga rebolusyonaryong pinuno ang kritikal na sitwasyon ng digma bilang katwiran sa 
pagsugpo sa makatarungang mga kahingian ng mga manggagawa, pero, dahil sa pambansa at 
demokratikong katangian ng rebolusyon, nakatagpo ang mga welgista ng handa at mainit na 
simpatya sa kanilang hanay, laluna mula kay Heneral Antonio Luna, editor ng La 
Independencia, na nagsabi: "Tunay na para tayo sa karangalan, kasarinlan at kasaganaan ng 
mamamayang Pilipino. Wala akong makitang dahilan kung bakit hindi natin dapat ibigay ang 
kahingian ng mga welgista kung totoong para tayo sa kahusayan ng mga manggagawang 
Pilipino. Ang unang pananagutan ng gubyernong Pilipino ay magbigay ng proteksyon at 
kasaganaan sa mga Pilipino." 

Inilalahad namin ang insidenteng ito hindi lamang para palakihin ang katotohanang 
nagpatuloy na maging organikong bahagi ng rebolusyon ang mga manggagawa kundi para rin 
ipakita na nagsisimula silang maging mulat sa kanilang mga makauring interes kahit na 
pumaloob sila sa isang burges-demokratikong alyansa. Mula sa panahong iyon, kahit na sa 
loob ng pinakamasasahol na taon ng rehimen ng imperyalistang US, patuloy na umunlad ang 
uring manggagawang Pilipino sa ideolohiya, pulitika at organisasyon. 

 

Union Obrera Democratica 

Pinasigla sa isang antas ng pagbabalik ni Isabelo de los Reyes noong 1901 mula sa mga 
piitan at barikada ng Barcelona ang mga manggagawang Pilipino bilang isang natatanging uri. 
Inismagel ni Isabelo de los Reyes ang malapad na mga tipo ng babasahing sosylista para 
basahin ng mga manggagawa at agad na nakipag-ugnay kay Hermenegildo Cruz at iba pang 
nangungunang mga organisador mula sa hanay ng uring manggagawa. 

Kilala ng mga manggagawa si De los Reys bilang walang takot na makabayang Pilipino 
na sumalungat sa kolonyal na mga awtoridad na Espanyol at ilang beses nakulong. Nakita 
nila sa kanya ang isang taong nakakaunawa sa internasyunal na kapatiran at karanasan ng 
proletaryado at nakahandang magbigay ng pamumuno sa proletaryadong Pilipino. Sa 
panahong iyon, sa isang antas, nauunawaan ni De los Reyes ang popular na pagsulong sa 
pagbalikwas sa Bastille at ang proletaryong pagsulong sa Komunang Paris. 

Noong Disyembre 30, 1901, nang kauna-unahang ginunita ang pagkamartir ni Rizal, 
nagpulong ang mga pinuno ng iba't ibang mga unyon at gremyo ng mga impresores at 
nagpasyang pagsama-samahin ang mga sarili bilang Union de Impresores de Filipinas (UIF). 
Kalahok sa pulong sina Isabelo de los Reyes, Hermenegildo Cruz, Arturo Soriano, Melanio 
de Jesus, Luis Santos, Juan Geronimo, Timoteo Anzures, Nazario Pasicolan, Leopoldo 
Soriano at Margarita Pasamola—pawang mga nangungunang pasimuno sa kilusang unyon sa 
Pilipinas. Sa pulong na ito, ipinagtibay ang Marxistang islogan ng Unang Internasyunal, "ang 
pagpapalaya sa uring manggagawa ay dapat maging tungkulin ng mga manggagawa mismo", 
ng mga bumuo sa Union de Impresores de Filipinas, ang di mapag-aalinlanganang 
pangunahing unyon na tumayo bilang base para sa unang pederasyon sa paggawa, ang Union 
Obrera Democratica (UOD). 

Itinatag ang Union Obrera Democratica noong Enero 2, 1902, sa kauna-unahang 



kongreso sa paggawa na idinaos sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinagtibay rin ng Kongreso ang 
Konstitusyon ng UOD na kumatawan sa mga prinsipyong ipinagtibay mula sa mga librong 
Vida e Obras de Carlos Marx ni Friedrich Engels at Los Campesinos ng isang radikal na 
sosyalistang Italyano, si Malatesta. Nahalal na presidente si Isabelo de los Reyes at si 
Hermenegildo Cruz, bise-presidente. 

Binatikos ng lahat ng mga mananalita sa Kongreso ang imperyalismong US at ang 
Simbahang Katoliko habang nakikinig at nagnonota ang mga sikreta. Habang inihaharap ang 
mga kahingiang pang-ekonomya ng kilusang paggawa, inilahad ng UOD ang layunin nitong 
pasiglahin ang kilusan ng mamamayan para sa kasarinlan. Sa pagdadahilang "mga subersibo" 
at "mga anarkista" ang mga unyonista, tuwirang iniatas ni Gubernador-Heneral Taft mismo 
ang pagblaklist at pagmamanman sa kanila. Sa gayon, naging alerto ang imperyalismong US 
sa patriyotismo at kamulatan sa uri ng mga manggagawang Pilipino at inihanda ang kanyang 
mga instrumento sa pamumwersa at panunupil. 

Noong Agosto 2, 1902, nang inilunsad ng UOD ang unang pangkalahatang welga ng 
kilusang paggawa sa Pilipinas para iprotesta ang pagtanggi sa kanilang kahingian para sa 
pangkalahatang pagtaas ng sahod bilang adyasmen sa implasyunaryong krisis, kumilos ang 
kolonyal na gubyernong US para isakdal si Isabelo de los Reyes sa salang sedisyon at 
rebelyon at hinatulan siya sa gawa-gawang testigo ng isang welgista na iyon pala'y isang 
sikreta. Ibinatay ang mga sakdal at hatol sa isang batas Espanyol sa konspirasi. Di nagtagal, 
sumuko si Isabelo de los Reyes, na nakatagal sa iba't ibang pagpapahirap sa kapanahunang 
Espanyol, sa kontra-paggawang mga taktika ng imperyalismo at nagbitiw sa UOD para 
magkonsentra sa kanyang mga gawaing relihiyoso sa Iglesia Filipina Independiente. 

Kumilos ang presidente ng UIF at bise-presidente ng UOD na si Hermenegildo Cruz 
para halinhan ni Dr. Dominador Gomez si De los Reyes sa pamunuan ng kilusang paggawa. 
Pinangalanan ang UOD na Union Obrera Democratica de Filipinas (UODF). Sa kanyang 
talumpati sa pagtanggap ng panunungkulan bilang presidente ng UODF, sinabi ni Gomez: 

Huwag ninyong tularan ang ilan sa ating mga kababayan na matalino at may kakayahan 
pero walang tapang na lumaban sa ating mga panginoon at mang-aapi. Sila'y matatakutin at 
laging nais umurong. Ang bandila ng Union Obrera Democratica de Filipinas ay dinamikong 
nasyunalismo laban sa anumang anyo ng imperyalismo, laban sa pang-aapi. 

Sa kabila ng panunupil ng imperyalistang US, lumawak nang husto ang pederasyon sa 
paggawa sa ilalim ni Gomez mula 33 tungo sa 150 unyon. Dahil sa pangamba sa paglaki ng 
organisadong paggawa, inatasan ng mga imperyalistang US ang laging napapakinabangang 
mga utusan, sina Pedro Paterno at Dr. Trinidad Pardo de Tavera, na kumbinsihin si Gomez 
na magbitiw bilang presidente ng UODF at tumanggap ng mataas na pwesto sa gubyerno. 
Pinag-apoy lamang sa galit si Gomez nang marinig ang dalawang promotor ng kompromiso 
at pinagsabihan sila na nailaan na niya ang sarili sa kilusang paggawa at sa militanteng 
nasyunalismo. 

Noong Mayo 1, 1903, sa kabila ng pagtanggi ng kolonyal na gubyernong US na bigyan 
ng permit ang UODF para magdemonstrasyon, inilunsad ng pederasyon ang isang 
demonstrasyon ng 100,000 manggagawa para ipagdiwang ang araw ng paggawa sa kauna-
unahang pagkakataon sa Pilipinas. Isinagawa ang demonstrasyon sa harap ng Malakanyang. 
Isinigaw ng mga manggagawa: "Ibagsak ang imperyalismong US!" 

Sa tala ni Hermenegildo Cruz, sinabi ni Dr. Gomez sa mga demonstrador: 



Sinabihan tayo na ang Amerika ang ina ng demokrasya, pero natatakot ang gubyernong 
Amerikano na makipag-usap sa mga taong naghahangad ng demokrasya. Sabi ng mga 
Amerikano na sila'y para sa kalayaan, pero bakit nais nilang kitlin ang ating kalayaan sa 
pamamagitan ng paghaharap ng nakaumang na mga bayoneta? 

Hindi tatanggapin ng mga manggagawa kahit isang sentimo man nang walang kapalit 
nitong katumbas sa tapat na paggawa. Ang nilalabanan natin ay ang gawi ng mga kapitalista 
na nakawan ang mga manggagawa ng produkto ng kanilang pawis sa pamamagitan ng 
pagkakait sa kanila ng karapat-dapat sa kanila. Dapat laging tandaan ng mga manggagawa na 
dapat sila mismo ang magkamit ng kanilang pagpapalaya. 

Hindi tayo magwawagi nang walang pakikibaka. Kailangan natin ang lakas sa pakikibaka. 
Dapat lagi tayong nagkakaisa. Sa ating pakikibaka para sa mas mahusay na mga kalagayan sa 
pamumuhay at paggawa, dapat kasabay nito'y makibaka tayo para sa pagpapalaya sa inang 
bayan. 

Sa buwan ring iyon ng Mayo, 1903, sabay na nireyd ang tahanan ni Dr. Gomez at ang 
palimbagan kung saan iniimprenta ang organo ng UODF ng mga pulis na Amerikano at 
Pilipino nang labag sa karapatan sa pananahanan at karapatan sa malayang pahayagan at 
malayang asembleya. Tulad ng kagyat na nauna sa kanyang si Isabelo de los Reyes, hinarapan 
ang presidente ng UODF ng sakdal na "sedisyon" at "iligal na asosasyon". 

Ang ikinagalit ng imperyalismong US sa pamumuno ng dalawang taong ito ay ang 
paghugpong ng kilusang paggawa at isang militanteng kilusang anti-imperyalista, na 
ikinatatakot nitong magpapatuloy sa rebolusyong Pilipino. Inakusahan ang UODF ng 
pagtutulong sa walang lubay na armadong pakikibaka ni Macario Sakay laban sa mga 
imperyalistang US. Matapos nito, ipinakalat ng rehimeng kolonyal na US ang bali-balita na 
ipinagkanulo ni Dr. Gomez si Macario Sakay. Pagkatapos na pagkatapos ng krakdawn sa 
UODF na naglalayong patahimikin ang mga manggagawang anti-imperyalista, tinangka ng 
mga ahente ng American Federation of Labor na agawin ang kilusang unyon sa Pilipinas at 
ipalaganap ang burges-liberal na konsepto na dapat ihiwalay ang paggawa sa pampulitikang 
aktibidad at lagi dapat itong kaisa ng kapital. Para isulong ang mga layuning imperyalista at 
kontra-paggawa nito, hinimok ng American Federation of Labor si Lope K. Santos na 
organisahin ang Union del Trabajo de Filipinas (UTF) at idiin ang paghihiwalay ng paggawa 
at pulitika at ang pagkakaisa ng uring manggagawa at uring kapitalista. Kakaiba sa UODF, 
tinamasa ng UTF ang lubos na suporta ni Gubernador-Heneral Taft. 

Gayunman, sa kabila ng pagtataguyod ng imperyalistang US, nabigo ang UTF na 
linlangin ang mga manggagawa. Inilantad ng mga masasaligan sa pangunahing organisasyon 
sa paggawa, ang Union de Impresores de Filipinas, tulad nila Hermenegildo Cruz, Felipe 
Mendoza at Arturo Soriano, ang pagtatangka na ilihis ang mga manggagawang Pilipino. 
Itinuro sa kanila ng kanilang karanasan sa pakikibaka para sa pambansang kalayaan at para sa 
mga karapatan ng mga manggagawa at ng kanilang pagkakaalam sa mga ideyang Marxista, 
kung saan ang pangunahin ay kailangang maipagwagi ng proletaryado ang kapangyarihang 
pampulitika, kung paano haharapin ang brutal na panunupil at panlilinlang kahit na ito'y 
ginawa sa estilo ng imperyalismong US. 

Nang maalis sina De los Reyes at Gomez mula sa kilusang paggawa sa pwersa ng 
kapangyarihang imperyalista, natagpuan ni Hermenegildo Cruz ang sarili sa pamumuno, at 
nagkonsentra siya sa pagtransporma ng mga gremyo tungo sa ganap na mga unyong 
industriyal upang maging mas malakas na batayan para sa isang bagong pederasyon sa 



paggawa. Noong Mayo 1, 1913, inorganisa niya ang Congreso Obrero de Filipinas at nahalal 
bilang presidente nito. 

 

Congreso Obrero de Filipinas 

Nagpatuloy ang Congreso Obrero de Filipinas na ilantad at kondenahin ang American 
Federation of Labor, ang mga patakarang rasyal nito, at ang mga pagtatangka nitong wasakin 
ang kilusang unyon sa Pilipinas at ipailalim ito sa kolonyal na gubyernong US. Masiglang 
itinaguyod ng COF ang kasarinlan ng Pilipinas laban sa imperyalismong US. 

Sa kapanahunan ng imperyalismo, hindi libre ang COF sa mga mang-iisplit. Para 
maisulong ang kanilang mga tendensyang maka-imperyalista at ang kanilang panggugulong 
pampulitikang estilong US, nagbuo ng paksyon sina Vicente Sotto, Ramon Diokno at Lope 
K. Santos at nag-isplit para buuin ang Asemblea Obrera noong 1917. Para isulong ang 
kanyang programa sa company unionism, umisplit din si Joaquin Balmori sa taon ding iyon 
at binuo ang Federacion del Trabajo de Filipinas. Pinanindigan ni Balmori na dapat hindi 
maningil ang mga unyon sa paggawa ng butaw sa pagsapi at dapat tumanggap ang mga ito ng 
suportang pampinansya mula sa manedsment. Gumawa pa nga ng resolusyon ang kanyang 
pederasyon laban sa mga welga at diumano'y mga ideyang subersibo. 

Samantala, sa kaisa-isang pinakamatatag na organisasyon sa paggawa sa panahon iyon, 
ang UIF, nagsagawa ng reorganisasyon noong Marso 1, 1918, kung saan nahalal na 
presidente si Crisanto Evangelista. Minarkahan ang panahong iyon ng atmospera ng 
militansya sa kilusang unyon habang pinasinayahan ng Rebolusyong Oktubre ang unang 
proletaryong estado. 

Sa buong kilusang unyon, naging tanda ng bagong panahon ang paglitaw ng batang si 
Crisanto Evangelista bilang pinuno. Sa kanyang pag-upo bilang presidente ng UIF, lumikha 
siya ng isang komite na binubuo ni Hermenegildo Cruz, Pablo Lucas at niya, para gumawa 
ng sarbey sa paggawa sa iba't ibang establisimyentong pang-imprenta at magbalangkas ng 
pangkalahatang petisyon na sabay-sabay na ihaharap sa lahat ng maneydsment. Agad na 
inilunsad ang isang kampanya para sa pondo sa welga bilang paghahanda para sa 
pangkalahatang walkout kung tatanggihan ang petisyon. Labis na na naimpres ang mga 
kapitalista sa imprenta ng determinasyon at pagkakaisa ng kanilang mga manggagawa kayat 
pumayag sila sa mga kahingian na kinabilangan ng pagtataas sa sahod mula 100 hanggang 
500 porsyento. Bilang resulta ng matagumpay na kampanyang ito, tumaas ang prestihiyo at 
liderato ni Crisanto Evangelista. 

Sa pagtatangkang papanghinain ang subok na katatagan ng UIF, hinirang ni Presidente 
Quezon si Evangelista bilang kagawad ng Misyon sa Kasarinlan ng Pilipinas patungong 
United States noong 1919. Gayunman, nagbigay ng pagkakataon kay Evangelista ang misyon 
na makatagpo at matasa ang iba't ibang pinuno at organisasyon sa paggawa sa United States. 
Pinansin niya ang mga patakarang reaksyunaryo at rasyal ng American Federation of Labor 
na pinamumunuan ni Samuel Gompers. Nakakita rin siya ng mas maraming babasahin 
hinggil sa syentipikong sosyalismo at naimpluwensyahan sa positibong paraan ng malaganap 
na kasiglahan ng mga manggagawa sa paglulunsad ng Ikatlong Internasyunal. 

Habang nagpapanatili ng mataas na pampulitikang kamulatan sa pang-araw-araw na 
pakikibakang pang-ekonomya, nagwelga ang UIF, sa ilalim ng masigasig na pamumuno ni 
Crisanto Evangelista, para sa simulain ng pambansang kalayaan at integridad noong 1920 



laban sa lahat ng pag-aari at kontrolado ng Amerikanong mga pahayagan na biglang 
naglunsad ng kampanya sa pahayagan para unahan ang kilusan sa pambansang kasarinlan at 
maliitin ang mamamayang Pilipino na walang kakayahan sa paggubyerno sa sarili at, 
samakatwid, nangangailangan ng higit pang "pagsasanay" ng imperyalistang US. 

Noong 1922, itinatag ni Evangelista ang Partido Obrero (Partido ng mga Manggagawa), 
ang tagapagpauna sa Partido Komunista ng Pilipinas. 

Noong Mayo 1, 1927, hinalal ng COF si Francisco Varona bilang presidente at si 
Crisanto Evangelista bilang kalihim. Sa araw na ito, nagpasya ito na umanib sa Pulang 
Internasyunal ng mga Unyon sa Paggawa (Red International of Labor Unions). Ito ang 
kulminasyon ng partisipasyon ng paggawang Pilipino sa Kumperensya sa Canton ng 1925, at 
sa mga kumperensya kung saan nakipagtalakayan ang mga kinatawang Pilipino sa mga 
kinatawan ng ibang mga pambansang organisasyon sa paggawa (laluna iyong mula sa 
Silangan), nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa pakikibakang pang-ekonomya at 
pampulitika at nakarating sa kongklusyon na dahil kaharap nilang lahat ang Kanluraning 
imperyalismo, kailangang magsama-sama sila sa pagkakapantay-pantay at sa koordinasyon 
laban sa kaaway na komun. 

Noong 1928, nangyari ang mas masaklaw na kontak ng mga pinuno sa paggawa ng 
Pilipinas sa pandaigdigang kilusang paggawa. Dumalo ang mga pinuno ng COF, sa 
pamumuno ni Crisanto Evangelista, sa mga kumperensya sa Shanghai, Moscow at Berlin. 
Kinatakutan ang pangyayaring ito ng kolonyal na gubyernong US at inatasan nito ang 
kanyang mga ahente na manggulo sa COF. Nangangamba ang imperyalismong US na 
makakakuha ng mas matatag na lakas ang proletaryadong Pilipino sa pamamagitan ng 
pagkokoordina ng mga pagsisikap nito sa pandaigdigang kilusang paggawa. 

Noong Mayo 1, 1929, nahati ang COF sa dilawang paksyon sa pamumuno ni Ruperto 
Cristobal at sa pulang paksyon sa pamumuno ni Crisanto Evangelista. Pinuno ng una ang 
bulwagan ng kanyang mga tauhan at walang alternatiba ang huli kundi bumaklas. Sa ganitong 
paraan, naging inutil ang COF, at lumitaw ang higit na militante at progresibong pederasyon 
sa paggawa, ang Katipunan ng mga Anak Pawis noong Hunyo 1929. Sa katapusan ng 
ikatlong dekada, lumitaw si Crisanto Evangelista bilang pinakatampok na pinuno sa kilusang 
unyon, at pinasaklaw niya ang kanyang impluwensya sa Visayas at Mindanao sa pamamagitan 
ng pagpapanatili ng praternal na relasyon sa Federacion Obrero de Filipinas ni Jose Ma. 
Nava. 

 

Ang Partido Komunista ng Pilipinas 

Bilang pagpapatuloy sa layuning paglikha ng isang solidong instrumento sa pulitika ng 
uring manggagawa, na una na niyang tinangka sa Partido Obrero, itinatag ni Crisanto 
Evangelista ang Partido Komunista ng Pilipinas na pupuspusin ng Marxismo-Leninismo. Sa 
suporta ng Katipunan ng mga Anak Pawis at ng Katipunang Pambansang Mambubukid sa 
Pilipinas, ang mga pangunahing organisasyon ng kilusang unyon at kilusang magsasaka ayon 
sa pagkakasunud-sunod, itinatag ang Partido Komunista ng Pilipinas noong Agosto 26, 1930, 
at pormal na inilunsad noong Nobyembre 7, 1930, sa gayo'y binuo ang alyansa ng uring 
manggagawa at magsasaka. 

Kagyat na naging target ang Partido Komunista ng Pilipinas ng sama-samang paninira at 
probokasyon ng naghaharing uri at kolonyal na gubyernong US. Agad itong naharap sa 



mismong reaksyunaryong mga pwersa ng imperyalismo at pyudalismo na bumigo sa 
rebolusyong Pilipino sa pagbabago ng siglo at sa unang pederasyon sa paggawa, ang Union 
Obrero Democratica noong 1902 at 1903. 

Noong Mayo 1, 1931, sinabuyan ng tubig mula sa mga bumbero ang mga 
manggagawang nagmamartsa sa ilalim ng init ng alas-dos ng hapon sa Maypajo, Caloocan sa 
utos ng kolonyal na rehimeng US. Matapos nito, nireyd ang pulong ng mga manggagawa 
para ipagdiwang ang araw ng mga sikreta at sundalong konstabularya ng US. Napuno ang 
mga piitan ng Maynila ng mga manggagawang industriyal at mga magsasaka. 

Pinili ang dalawamput walong pinunong komunista na pinangungunahan nila Crisanto 
Evangelista, Juan Feleo, Guillermo Capadocia at Mariano Balgos mula sa daan-daang 
arestadong mga manggagawa at inakusahan ng sedisyon at iligal na asembleya. Pinatawan ang 
mga pinuno ng napakahabang pagkabilanggo, habang ang iba nama'y idinistiyero. 
Ipinagbawal ang Partido Komunista ilang buwan lamang matapos ang pagkakatatag nito. 
Inatasan ang mga gubernador ng probinsya at mga presidente ng munisipalidad ng kolonyal 
na rehimeng US na huwag magbigay ng anumang permit sa KAP at KPMP para sa anumang 
pagtitipon. 

Pinatawad lamang ni Presidente Quezon ang mga ibinilanggo at idinistiyerong mga 
pinuno sa paggawa noong 1936 nang higit na lumakas ang kahingian para sa Prente Popular 
bilang resulta ng depresyon at lumalang kalagayan ng masa. Pumayag ang gubyernong 
Roosevelt, sa isang antipasistang aksyon ng pag-aangkop, sa panawagan para sa pagpapalaya 
sa mga pinuno ng Partido Komunista; ang mga partido komunista sa lahat ng panig ng 
mundo ang naging pinakamasasaligang mandirigmang antipasista. 

Kasabay nito, tinangka ni Quezon na buuin ang "pagkakaisa" ng paggawa sa ilalim ng 
kanyang pamumuno at tinangka niyang itatag ang Pambansang Pederasyon sa Paggawa na 
may subsidyo ng gubyerno. Nabigo ang kanyang tangka, at nagtagumpay naman si 
Evangelista na ipagtibay bilang usapin ng prinsipyo at sa praktika ang kasarinlan ng kilusan 
ng uring manggagawa sa gubyernong Komonwelt. 

Pagdating ng 1938, lumaki sa bilang ang Partido Komunista ng Pilipinas nang sumanib 
ito sa Partido Sosyalista na pinamumunuan ni Pedro Abad Santos. Sa pamamagitan ng 
pagsasanib na ito, binawi nito ang mga taong ipinagbawal ito at ang mga pinuno nito ay 
nakakulong o idinistiyero. Dinala ng Partido Sosyalista, na lumakas sa kanayunan, ang uring 
magsasaka sa mas malaking bilang tungo sa Partido Komunista ng Pilipinas. Ang huling 
nabanggit na partido ay patuloy na nagtamasa ng suporta ng proletaryado maging sa 
panahong nasa andergrawn ito, gaya ng pinatunayan nang muli itong lumitaw. 

Noong 1939, gumawa si Crisanto Evangelista ng isa pang konsolidasyon sa kilusang 
unyon at inorganisa ang Kolektibong Kilusan sa Paggawa. Kalauna'y naging organikong 
bahagi ito ng kilusang pagtatanggol laban sa Hapon. 

Sa puntong ito, kinikilala natin ang malalimang pag-unlad ng ideolohiya, pulitika at 
organisasyon ng uring manggagawa sa ilalim ng pamumuno ni Crisanto Evangelista. 
Kaugnay ng ideolohiya, nagsimulang magagap ng uring manggagawa ang unibersal na teorya 
ng Marxismo-Leninismo. Kaugnay ng pulitika, nagsimula ang Partido Komunista na gawing 
makabuluhang pwersa ang uring manggagawa sa pakikibaka para sa pambansang 
demokrasya. Kaugnay ng organisasyon, itinatag ang Partido Komunista ng Pilipinas bilang 
depinidong partido ng uring manggagawa. 



Isang malubhang pagkukulang ng pamunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas, bago 
naging prinsipal na kontradiksyon ang kontradiksyon sa pagitan ng mamamayang Pilipino at 
pasismong Hapones, ang pagkabigong magbigayng prinsipal na diin sa pambansa at 
agraryong pakikibaka laban sa imperyalismong US at pyudalismo. Bihasa ang pamunuan sa 
kontradiksyon sa pagitan ng proletaryado at uring kapitalista sa pangkalahatan, pero nabigo 
itong magdiin sa lahat ng panahon sa katotohanang ang pangunahing kontradiksyon sa loob 
ng lipunang Pilipino noon ay sa pagitan ng imperyalismong US at pyudalismo sa isang banda, 
at ng mamamayang Pilipino, pangunahin ang mga manggagawa at magsasaka, sa kabilang 
banda. Habang hinihingi ng lahat ng manggagawa, Marxista man o hindi, ang kasarinlan ng 
Pilipinas mula sa imperyalismong US, pinalabo ang usapin ng pambansang pagpapalaya ng 
mga islogan sa tunggalian sa uri ng uring kapitalista at uring manggagawa. 

Lulong na lulong ang Partido Komunista ng Pilipinas sa mga pakikibakang ligal at urban 
kayat hindi ito handa na agad maglunsad ng armadong pakikibaka laban sa pasismong 
Hapones. Nahuli si Crisanto Evangelista at ibang pinuno ng Partido sa kalunsuran ng mga 
Hapon isang buwan matapos ang okupasyon ng kaaway sa Maynila. Patriyotikong namatay si 
Evangelista sa mga kamay ng mga pasistang Hapones. 

Sa panahon ng digmaan, nabigo ang PKP na gamitin ang Prente Popular at 
pakikibakang antipasista bilang pagkakataon para palakasin ang anti-imperyalismo na 
magtatagal sa buong panahon ng digmaan at mabuo ang kakayahang harapin ang pagbabalik 
ng imperyalismong US. Kung naihanda ang mamamayan na labanan ang pagbabalik ng 
imperyalismong US, disin sana'y hindi ihinarap ang islogan ng "demokratikong kapayapaan" 
para pahintulutan ang mga imperyalistang US na durugin ang mga pwersa ng pambansang 
demokrasya, na kinabibilangan hindi lamang ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng 
HUKBALAHAP kundi maging gayong mga partido tulad ng Democratic Alliance. 

Ginulo ng Pananakop ng Hapones ang kilusang unyon dahil naging iregular ang 
aktibidad industriyal at komersyal at napailalim sa kontrol ng mananalakay. 

 

Congress of Labor Organizations 

Samakatwid, noong 1945, halos nagsimula sa wala ang Committee of Labor 
Organizations matapos ang pananalanta ng digmaan. Lumitaw ito mula sa mga hanay ng 
bagong pasok na mga manggagawa at napailalim sa pamumuno ni Mariano Balgos, Amado 
V. Hernandez at Manuel Joven, Felixberto Olalia, Pedro Castro at Cipriano Cid, kung 
magbabanggit ng ilan lamang. Sa loob ng maikling panahon, ang komite ay naging Congress 
of Labor Organizations, at sumasaklaw sa lahat ng tunay na mga organisasyon sa paggawa. 

Bilang nangunguna at pinakakomprehensibong organisasyon ng mga manggagawa, 
naging dambuhalang pwersa para sa pambansang demokrasya ang Congress of Labor 
Organizations. Naging isang epektibong instrumento ito ng uring manggagawa sa pagtatamo 
ng kagalingang pang-ekonomya at sa pakikibaka para sa tunay na kasarinlan ng mamamayang 
Pilipino. Sa pamumuno ng masisiglang mga makabayan, napwesto ang CLO sa kalunsuran 
na masiglang nakikibaka sa mga hakbang na nais ipataw ng gubyernong US at uring 
monopolyo-kapitalista sa likod nito sa mamamayang Pilipino para panatilihin ang kontrol at 
impluwensyang kolonyal sa ating pambansang pamumuhay. 

Labag sa batayang prinsipyo ng pagpapasya-sa-sarili, inangkin sa sarili ng gubyernong 
US ang kapangyarihang "magkaloob" ng soberanya at kasarinlan sa mamamayang Pilipino sa 



isang batas ng Kongreso ng US. Sa Tratadong US-RP sa Pangkalahatang Relasyon ng Hulyo 
4, 1946, na "nagkaloob" ng kasarinlan, isinasaad na mananatili sa gubyernong US ang kontrol 
sa mga base militar na estratehikong nakapwesto sa buong kapuluan. 

Laban sa bakgrawn na ito ng imperyalistang panlilinlang at sa tratado na nagpapanatili sa 
saligang mapamwersang mga instrumento ng imperyalismong US sa Pilipinas, ihinanda ng 
Congress of Labor Organizations ang sarili sa iba pang hakbang na isasalaksak pa sa ating 
mga lalamunan. Nilabanan nito ang Batas Bell sa Kalakalan, na magpapanatili sa mga 
kondisyon ng "malayang kalakalan" at magkakaloob sa mga mamamayan ng US ng 
karapatang gamitin ang ating likas na kayamanan at magpatakbo ng mga yutilidad 
pampubliko, na nangangailangan ng Susog Pariti sa Konstitusyon ng Pilipinas. 

Nilapastangan ng imperyalismong US ang mga demokratikong proseso sa pagpapatalsik 
sa pamamagitan ng mga papet nito sa karampatang naihalal na mga kagawad ng Kongreso na 
kasapi ng Democratic Alliance at ng anti-imperyalistang panig ng Partido Nacionalista, na 
determinadong sagkaan ang pagsasabatas ng Batas Bell sa Kalakalan at ang ratipikasyon ng 
Susog Pariti noong 1948. Sa kabila ng malapad na katangian ng Democratic Alliance, 
tinangka ng mga reaksyunaryo na ipitin ito bilang isang subersibong organisasyon. 

Hindi nasiyahan sa pagpapatalsik sa karampatang naihalal na mga kagawad ng Kongreso 
na lumalaban sa mga pakana nitong kontra-Pilipino, nagsagawa rin ang imperyalismong US 
ng buktot na mga aksyon na pisikal na puminsala sa mga kagawad ng Democratic Alliance at 
ng mga organisasyong masa na sumusuporta dito. Naging target ang Congress of Labor 
Organizations ng idinirihe ng imperyalistang mga atake na iba't ibang anyo, sa propaganda at 
aktwal na marder. Ang Pangkalahatang Kalihim nito, si Manuel Joven ay naging biktima ng 
pagkidnap at asasinasyon. 

Noong 1951, sa proseso ng kampanya ng puting lagim laban sa mga tao at grupong 
pinagsususpetsahang may asosasyon sa Partido Komunista ng Pilipinas, nireyd ang 
pambansang himpilan ng Congress of Labor Organizations at maramihang inaresto ang mga 
pinuno at mga kasapi nito. Pwersahang inalis ang ligal na pag-iral ng Congress of Labor 
Organizations sa dikta ng imperyalismong US. Ang paglapastangang ito sa demokrasya ay 
isinagawa sa ngalan ng demokrasya ng pinamamatnugutan ng CIA na si Ramon Magsaysay. 

Gaya ng pinatutunayan ng isang desisyon ng Korte Suprema makaraan ang labintatlong 
taon tungkol kay Amado Hernandez at mga kasamahan noong Mayo 30, 1964 na 
nagpapawalang-sala kay Hernandez at iba pang mga pinuno ng CLO at "nagtitibay" sa 
karapatan sa pagpapahayag at malayang asembleya, tunay ngang atake laban sa demokrasya 
ang aksyon ni Magsaysay, laluna laban sa gayong mga karapatang banal na tinutukoy ng 
Korte Suprema, at isang pataksil na atake laban sa pambansa-demokratikong kilusan kung 
saan namukod-tangi ang CLO sa pamamagitan ng pakikibaka para sa ating pinakasaligang 
mga pambansang interes. 

Matapos ang bawat mayor na imperyalistang krakdawn sa kilusang paggawa sa Pilipinas, 
nagsasagawa ng mga tangka ang reaksyunaryong mga ahente na agawin ang larangang ito. 
Magmula 1951, nagsagawa ng ibat ibang tangka na pumapel sa naiwang pwesto ng CLO. 
Itinatag ng mga Heswitang Amerikano ang kanilang Institute of Social Order at ang 
Federation of Free Workers. Nagbigay ng tuwirang subsidyo ang mga imperyalistang US sa 
pamamagitan ng kanilang mga diplomatikong upisyal sa paggawa at ng mga kinatawan ng 
AFL-CIO sa lahat ng klase ng papet na mga organisasyon at organisador. Ginamit rin ang 
International Labor Organization para wasakin at ilihis ang kilusang paggawa sa Pilipinas sa 



ideolohiya, pulitika at organisasyon. Itinatag ang Philippine Trade Union Council sa ilalim ng 
direksyon ng mga ahente ng US sa International Labor Organization. Itinatag rin ang Asian 
Labor Education Center at binigyang katiyakan ng Amerikanong mga foundation sa tuluy-
tuloy na sabsidyo para sirain ang pag-iisip ng uring manggagawang Pilipino. Ang linya ng 
mga kontra-rebolusyonaryo, tulad ng dati, ay papaatrasin ang uring manggagawa para 
umangkop sa imperyalismong US at pigilan ito sa pagkakaroon ng rebolusyonaryong 
kamulatan. 

Kasama ng mga ahente ng imperyalismo at klerikalismo, dumami ang mga manraraket 
sa paggawa sa isang kilusang paggawa na mistulang bangkay. Pero tiyak na magbabangon ang 
isang proletaryadong mulat sa uri at antii-imperyalista. 

Winasak ang CLO para pigilan ito sa pagbubuklod sa mga manggagawa sa ilalim ng 
bandila ng pambansang demokrasya at maluwag na ibukas ang larangan para sa lahat ng klase 
ng huwad na pinuno. Ang imperyalismong US ang namumunong kaaway na pwersa sa likod 
ng panunupil sa CLO, tulad ng nangyari sa nakaraan sa kaso ng Rebolusyong Pilipino ng 
1896, ng UOD, ng COF at ng PKP. 

Pero sa kalauna'y mangingibabaw ang mga manggagawang Pilipino gaya ng lagi nilang 
pagbangon mula sa pinakamahihigpit na mga krisis na ipinataw ng kanilang kaaway sa uri, 
ang monopolyong kapitalismong US. Alam na alam na nila ngayon na ang kanilang kaaway 
sa uri ay ang monopolyo kapitalismong US, na pumipiga sa labis na halagang nilikha ng 
paggawang Pilipino sa pinakamapagsamantalang paraan sa pamamagitan ng paglalabas sa 
ating bayan ng mga superganansya mula sa mga pamumuhunan nito at sa paraang ito'y 
binabansot ang internal na pag-unlad ng ekonomya. Alam na alam rin nila na ang 
imperyalismong US, sa pamamagitan ng mga instrumentong militar, mga ahente at base nito 
dito mismo sa loob ng ating pambansang teritoryo, ang nagkakaloob sa papet na estado ng 
mapamwersang kapangyarihan nito. Bistado na nila ang katusuhan ng kapangyarihan at 
impluwensyang US sa lahat ng organo ng naghaharing uri, maging burukratiko, pampulitika, 
pangkultura, pang-ekonomya o pulis at militar. 

Muling pinauunlad ng progresibong mga pinuno sa paggawa ang kilusang paggawa 
bilang instrumento ng pambansang demokrasya. Habang nauunawaan nila na kasangkot ang 
ibang patriotikong mga uri, grupo at elemento sa pakikibakang anti-imperyalista, natututo sila 
sa praktika kung paano kumilos nang kasama sila at paano tipunin ang sarili laban sa 
pangunahing kaaway, ang monopolyong kapitalismo o imperyalismong US. 

Pinakamahusay na pinatutunayan ng pagtatatag ng Lapiang Manggagawa noong 1963 na 
konsistenteng sumulong ang kilusang paggawa sa kabila ng mga kahirapang nailarawan na. 
Itinatag ito nang may pinakamalaking bilang ng tagatangkilik na manggagawa sa panahong 
iyon. Gayunman, sa kasalukuyang sandali, nahaharap ito sa malubhang panganib ng 
pagkalusaw na malinaw nitong dinanas sa nakaraang apat na taon ng pag-iral, tila baga dahil 
sa mapanirang epekto ng burges na pulitika na bumabagabag sa pamunuan tuwing panahon 
ng eleksyon at dahil sa maka-kanang oportunismo ng ilang elemento at dahil rin sa makitid 
na amor propriong interpederasyon. Pero sa pinakaobhetibong paraan ng pagpuna, hayaan 
ninyong banggitin kong ang isang partidong tulad ng Lapiang Manggagawa, na nagsisikap na 
akuin ang papel ng pamumuno ay lalakas lamang kung matutupad nito ang ilang kondisyon 
sa mga larangan ng ideolohiya, pulitika at organisasyon. 

Sa larangan ng ideolohiya, dapat may tunay na proletaryong pananaw sa daigdig ang 
isang partido ng uring manggagawa; dapat may kakayahan itong maunawaan ang mga 



estratehikong prinsipyo at dapat magmantini ng sosyalistang perspektiba at oryentasyon. 
Dapat magtakda ito ng isang programa sa edukasyon na naglilinang sa hanay ng mga 
manggagawa ng proletaryong pananaw, ng syentipikong pananaw sa kasaysayan, ng pagsusuri 
sa kapitalistang ekonomya at imperyalismo, at ng sosyalismo at ng bagong-demokratikong 
linya. Dapat magpagana ito ng mga paaralan ng mga manggagawa sa lahat ng antas. Dapat 
magdaos ito ng mga kumperensya hinggil sa mga problemang umaapekto sa uring 
manggagawa. Dapat magtatag ito ng pahayagan na magsisilbing behikulong pang-ideolohiya. 
Higit sa lahat, dapat itaas nito ang rebolusyonaryong kamulatan ng mamamayan sa 
pamamagitan ng aktwal na pakikibakang masa. 

Sa larangan ng aktibidad sa pulitika, dapat may kakayahan ang partido ng mga 
manggagawa na magsagawa sa araw-araw ng kongkretong militanteng pakikibaka para sa 
pambansang demokrasya. Dapat palakasin nito ang sarili di lamang sa hanay ng mga 
manggagawa kundi pati sa hanay ng mga magsasaka. Dapat pukawin at pakilusin nito ang 
masang magsasaka para sa rebolusyong agraryo, ang susi sa tagumpay ng pambansa-
demokratikong rebolusyon. Dapat mabilis itong tumugon sa mga kahingian ng pakikibakang 
anti-imperyalista at anti-pyudal na araw-araw na nagbabago, nang nagsasarili, at 
kakooperasyon ang lahat ng ibang pwersa at organisasyong anti-imperyalista at antipyudal. 
Dapat maging alerto ito sa mahahalagang alyansa at patuloy na magmatyag matapos mabuo 
ang gayong mga alyansa. Dapat may matatag at payak na layunin itong paunlarin at kamtin 
ang pampulitikang kapangyarihan para sa masa. 

Sa larangan ng organisasyon, dapat nagagabayan ang partido ng mga manggagawa ng 
prinsipyo ng demokratikong sentralismo. Dapat hingin nito ang indibidwal na pagsapi mula 
sa hanay ng masa ng lahat ng patriyotikong uri na nakahandang akuin ang proletaryong 
pananaw. Dapat reklutahin nito ang pinakamalaking bilang ng mga kasapi at itatag ang 
pinakamalaking bilang ng mga sangay sa hanay ng mga manggagawa at magsasaka. Dapat 
itatag nito ang sarili sa pambansang saklaw para makamit ang kakayahang harapin ang 
malalakas na partidong burges ng naghaharing uri. Dapat magbalangkas ito ng mga plano sa 
organisasyon at dapat makayanang ipatupad ang mga ito sa loob ng tinukoy na panahon nang 
malinaw muna ang lahat ng umiiral na mga aset at rekurso ng partido. Dapat paganahin ang 
mga organisasyon sa lahat ng antas, mula sa sangay pataas, sa arawang batayan at hindi sa 
pana-panahon tuwing may eleksyon gaya ng sa NP at sa LP. 

Sa ating pagbabalik-aral sa kilusang unyon at sa koneksyon nito sa pambansa-
demokratikong kilusan, nagwakas tayo sa mga tungkulin ng pagtatatag ng isang proletaryong 
partido. Kung walang proletaryong partidong magbibigay ng pamumuno, hindi 
maipagwawagi ang pakikibaka para sa pambansang demokrasya. 

 

 

  

 

 

 

 

 



ANG IMPERYALISMONG US AT 
REBOLUSYONARYONG INTERNASYUNALISMO6 

 

Bilang delegadong Pilipino, malugod kong ipinapaabot ang pinakamainit na pagbati ng 
pakikipagkaibigan at pakikiisa ng aking mga kababayan sa mamamayang Hapones at sa iba't 
ibang bayan na lumalahok sa Ikalabindalawang Pandaigdigang Kumperensya Laban sa mga 
Bombang A at H. 

Sa aking pagdalo, malaki ang aking pag-asa na makapagbabahaginan tayo ng mga 
karanasan sa pakikibaka para sa kalayaan at tunay na kapayapaang panghabampanahon, 
makaabot sa mga wastong paraan ng pakikibaka, at mapalakas ang determinasyon nating 
labanan ang pangunahing sanhi ng gera at kaapihan ng bansa sa kasalukuyan—ang 
imperyalismong US. Kaugnay nito, samantalahin natin ang pagkakataong ibinibigay ng 
pandaigdigang kumperensyang ito na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa anim na sona: 
Asya, Aprika, Amerika Latina, Europa, Oceania at United States. 

Naniniwala ang delegasyon ng Pilipinas sa kumperensyang ito na hindi maihihiwalay sa 
pakikibaka para sa kapayapaang panghabampanahon ang pakikibaka para sa pambansa't 
panlipunang pagpapalaya. Hanggat umiiral ang kolonyalismo, imperyalismo at neo-
kolonyalismo—na pinangungunahan ng imperyalismong US—at hanggat ang 
imperyalismong US ay nananakop at nagsasamantala sa mga mamamayan ng buong mundo, 
walang tunay na kapayapaang panghabampanahon na malilikha ng kahit alinmang 
sambayanan nang walang puspusang rebolusyonaryong pakikibaka. Tanging sa pagpapatuloy 
ng puspusang pakikibaka laban sa imperyalismong US natin makakamit ang tunay na 
kapayapaan sa halip na sa kapitulasyunistang pagpapaliban sa pakikibaka o pagpapatagal sa 
paghahari ng imperyalismo. 

Ipinagpipilitan ng imperyalismong US na panatilihin nito ang pandaigdigang sistema ng 
pagsasamantala sa pamamagitan ng palagiang pagbabanta na pasisiklabin ang gerang 
nukleyar. Gusto talaga ng imperyalismong US na katakutan ang ganitong pambablakmeyl na 
pasisiklabin ang gerang nukleyar nang sa gayo'y mapahina ang paglaban at determinasyon ng 
mamamayan sa buong mundo. 

 

Rebolusyonaryong pakikibaka ang sagot sa nukleyar na pambablakmeyl ng US. 

Ang kapangyarihan ng imperyalismong US ay banat na banat na sa buong mundo. Ang 
mga pundasyon nito ay masyado nang nababanat at maaari itong ikumpirma ng mga 
delegadong Amerikanong naririto ngayon. Ang dapat lamang gawin nating mga mamamayan 
ng mundo ay lagutin ang kawing ng imperyalistang tanikala na nakapulupot sa bawat bayan 
natin. Ang bawat kawing ng imperyalistang tanikala ng US sa yugtong ito ng pag-unlad ng 
mundo ay naging marupok na at madali nang malalagot ng rebolusyonaryong pakikibaka ng 
masa ng mamamayan. 

Mawawalan ng saysay ang lakas nukleyar ng United States kung lalahok sa 
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rebolusyonaryong pakikibaka ang lahat ng mamamayan sa mundo, pati ang mamamayang 
Amerikano. Magiging epektibo lamang ang bantang pagsiklab ng pandaigdigang gerang 
nukleyar kung matatakot ang mga mamamayan ng mundo at hindi tutupad sa kanilang 
internasyunalistang tungkuling labanan ang imperyalismong US sa loob ng kani-kanilang 
saklaw ng pagkilos at sa gayo'y mabibigo silang bulabugin ang atensyon ng imperyalismong 
US sa kasalukuyang pandaigdigang pokus ng pakikibaka: ang Byetnam. 

Hanggat walang rebolusyonaryong oposisyon sa imperyalismo sa Hilagang Amerika at 
Europa at walang militanteng mga pagtatangkang paunlarin ito doon, laging sasamantalahin 
ng imperyalismong US ang pagkakataong magkonsentra ng agresibong mga pwersa nito sa 
Asya at tatangkaing unti-unting lupigin ang pakikibaka para sa kalayaan na laganap sa buong 
mundo. Kaugnay nito, nakikita natin ang kontra-rebolusyonaryong katangian ng modernong 
rebisyunismo, laluna ang kapitulasyunismo nito, na madaling makilala ng mga tunay na anti-
imperyalista.  

Sa yugtong ito ng kasaysayan ng mundo, walang estratehiya at taktikang mailulunsad sa 
isang bahagi ng mundo nang hindi isinasaalang-alang ang iba pang bahagi ng mundo. Iisa 
lamang ang pangunahing linya at iyon ay ito: dapat puspusang tuparin ng bawat sambayanan 
sa mundo ang kanilang internasyunalistang tungkulin na birahin ang pangunahing dahilan ng 
gera, ang imperyalismong US. 

Pagkatapos kong linawin sa inyo ang esensyal na prinsipyo na ang rebolusyonaryong 
pakikibaka ang tiyak na garantya para makamit ang pandaigdigang kapayapaan at 
mahadlangan ang gerang nukleyar, nais kong ipabatid sa inyo kung gaano katindi ang 
imperyalistang paghahari sa aking bayan. Madali ninyong maiisip kung gaano ang maiaambag 
ng aking mga kababayan sa pakikibaka para sa kalayaan na laganap sa mundo sa 
pamamagitan ng pagwasak sa agresibong kapangyarihan ng impeyalismong US sa kanilang 
sariling saklaw ng pagkilos. 

Mangyari pa, alam na ninyo na sinakop ng United States ang Pilipinas sa simula ng 
siglong ito. Ang pangunahing layunin ng US noon, tulad din ngayon, ay gamitin ang aking 
bayan bilang abanteng base para sa monopolyo-kapitalistang pagpapalawak sa buong Asya, 
partikular sa Tsina, sa ilalim ng tangkilik ng patakarang Open Door. 

Para makamit ng gubyernong US ang mga imperyalistang mga layunin nito, kinailangan 
nitong pumatay ng mahigit 250,000 Pilipino sa loob ng maikling panahong 1899-1902. 
Mayroon man o walang armas nukleyar, nasa kalikasan ng imperyalismong US na pumatay 
ng napakarami kong kababayan, magsunog ng aming mga bahay at gumawa ng marami pang 
kahayupan. Tulad ng sa Gera sa Byetnam, wala naman talagang kaibhan ang nakakamatay na 
epekto ng mga armas nukleyar at iyong sa mga armas na ginagamit sa kasalukuyan. 

Ang tunay na mahalagay ay kung ibabagsak ngayon ang imperyalismong US o 
patatagalin ang buhay nito sa pamamagitan ng kapitulasyunismo, dala ng sobrang takot sa 
mga armas nukleyar. 

Sa bayan ko pa lamang, kitang-kita ang mga resulta ng pag-uurong-sulong at 
kapitulasyunismo. Sa bandang dulo ng ikalabinsiyam na siglo, ang ilustrado o lideratong 
liberal-burges ay nagtangkang magbigay ng makauring pamumuno sa masa, pero hindi talaga 
malinaw sa liderato ang tungkol sa proseso ng rebolusyon. Nang dumating ang mga 
imperyalistang US para lupigin ang rebolusyong Pilipino at rebolusyonaryong gubyerno ng 
Pilipinas, ang mga kapitulasyunistang ito sa hanay ng mga rebolusyonaryo ay napapaniwala 



ng mga islogan ng US na "mapagpalang asimilasyon", "edukasyon para sa paggugubyerno sa 
sarili" at "pasipikasyon", na sa totoo'y nangangahulugan ng maramihang pagpatay sa 
mamamayang Pilipino at pagsira sa aming mga pambansa-demokratikong pagpapahalaga. 

Ang mga kapitulasyunistang ito ay naging aktibong kolaboreytor ng mga imperyalistang 
US sa pagsasamantala sa sambayanang Pilipino. Para maipagpatuloy ngayon ang di tapos na 
rebolusyong Pilipino, dapat harapin ang mas maraming hirap at sakripisyo dahil sa nakaraang 
pakikipagkompromiso at kapitulasyon, at pagtataksil. 

Hinawan ng mga imperyalistang US ang daan sa malawakang agresyon sa buong Asya 
mahigit anim na dekada na ang nakakaraan sa pamamagitan ng harap-harapang pagsalakay at 
pagbigo sa rebolusyong Pilipino ng 1896, na unang pambansa-demokratikong rebolusyon sa 
Asya at Aprika. Kasabay nito, tumulong sa mga imperyalistang US ang mga kapitulasyunista, 
na sumabotahe sa rebolusyon pagkatapos itong pasukin. 

Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nananatiling importanteng kawing sa imperyalistang 
tanikala ng US. Ito ang bayan sa Asya na pinakakontrolado ng imperyalismong US ang 
ekonomya, pulitika, kultura at militar pero pinakanagmumukhang awtonomo. Nagsilbi itong 
base para sa agresyon ng US sa ekonomya, pulitika, kultura at militar ang Pilipinas. 

Sa mahigit dalawampung base militar na nasa estratehikong mga lugar sa buong 
kapuluan ng Pilipinas, kitang-kita ninyo ang bigat ng tungkuling kinakaharap ng 
mamamayang Pilipino para sa sariling kapakanan at sa simulain ng internasyunal na 
pakikibaka para sa kalayaan at tunay na kapayapaan. 

Labag sa aming soberanya, tinatamasa ng gubyernong US ang karapatang ekstra-
teritoryal sa loob ng malalaking lugar ng aming pambansang teritoryo, at tinatamasa ng mga 
tropa nito ang karapatang ekstra-teritoryal na umaabot sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Laging 
nagsisilbing lunsaran ang sistema ng mga base militar ng US sa Pilipinas para sa agresyong 
US laban sa mga kapatid na mamamayan sa mga kalapit-bayan, laluna sa aming mga kapatid 
na Byetnames sa kasalukuyan. 

Nagtagumpay ang gubyernong US na pwersahin ang papet na Presidente at ang 
Kongreso ng Pilipinas na magpadala sa Timog Byetnam ng 2,000 tropang pangkombat at 
maglaan ng P35 milyon para lamang sa taong ito sa kapinsalaan ng aking mga kababayang 
may matinding pangangailangan sa pondong ito para makaahon sa kahirapan at pagdurusa. 
Dinadala ng hakbang na ito ng aming gubyerno sa bagong antas ang pagkakasangkot nito sa 
gerang agresyon ng US laban sa mamamayan ng Timog at Hilagang Byetnam. Nakakahiyang 
hakbang ito sa harap ng lahat ng mamamayan sa mundo na lumalaban para sa kalayaan at 
nagmamahal sa kapayapaan. Ang hakbang na ito ay ginawa nang labag sa kagustuhan ng 
mamamayang Pilipino, at dapat lubusang kundenahin ng kumperensyang ito. 

Dahil itinatangi naming mamamayang Pilipino ang sariling mga tradisyong 
rebolusyonaryo at pambansa-demokratikong mithiin, mariin kaming tumututol sa gerang 
agresyon ng US sa Byetnam. Naranasan na namin at alam naming mararanasan pa namin ang 
dinaranas ngayon ng mamamayang Byetnames sa mga kamay ng imperyalismong US sa 
kanilang pakikibaka para sa pambansang pagpapalaya. 

Naniniwala kami na dapat umalis kaagad ang United States at ang mga kapwa nito 
mananalakay sa Timog Byetnam at hayaang makamit ng mamamayang Byetnames ang 
kanilang mga kahingian. Sa saligan, kapareho ang pagtatangka ng gubyernong US na supilin 
ang pambansa-demokratikong mithiin ng mamamayang Byetnames sa pagsupil nito sa amin 



mismo nitong nakaraang mahigit na anim na dekada. 

Pamilyar kami sa mapang-akit na panawagan ng imperyalismong US para sa kapayapaan 
at negosasyon bilang pantabing sa pagtataas sa bago at mas mapanganib na antas ng 
patakaran nito sa agresyon at gera. Gaano man katindi ang pagtatakip, hindi mabubura sa 
aming isip ang dugo sa kamay ng mga sabik pumatay ng tao at manununog na taga-
Washington at Wall Street. 

Ang pambobomba sa paligid ng Hanoi at Haiphong ay walang iba kundi pagpapakita ng 
pagiging desperado, isang malinaw na palatandaan ng papabilis na pagbagsak ng papet na 
gubyerno ng Saigon at kabiguan ng malawakang agresyon ng US. 

Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Gensuikyo, gaya ng ipinabatid sa akin, 
may kinatawan ang Pilipinas sa Pandaigdigang Kumperensyang ito. Kaming mamamayang 
Pilipino ay may espesyal na interes sa kumperensyang ito dahil umaasa kami na kaugnay ng 
napakarahas na pagtatangka ng United States kamakailan na gamitin ang Japan bilang 
panangga sa agresibo nitong pagkilos at pagmamaniobra, maaari kaming makakuha ng mas 
malalim na kaalaman at mas mahusay na perspektiba sa nagbabagong sitwasyon. 

Kaming mamamayang Pilipino ay labis na nag-aalala sa patuloy na remilitarisasyon at 
nukleyarisasyon ng Japan. Matindi ang pagdurusa namin noong Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig sa pagmamalupit at pandarambong ng imperyalismong Hapones. Hindi namin 
nakakalimutan ang mga ito, at gaano man kadami ang ibigay na reparations goods sa ilang 
tiwaling tao sa aming bayan, hindi ito sapat para hayaan ang inyong mga monopolyo-
kapitalista na makabalik sa pinangyarihan ng krimen. Muli kaming naalerto sa militarismong 
Hapones, na kasabwat ng imperyalismong US sa pagsasamantala sa mga hindi pa 
nakakalayang bayan sa Asya, laluna sa Timog-silangang Asya. 

Kinokondena ng mamamayang Hapones mismo, tulad ng naobserbahan ng delegasyon 
ng Pilipinas, ang muling paglitaw ng militarismong Hapones sa tangkilik ng imperyalismong 
US. Tulad ng mamamayang Pilipino, nagdusa sila nang husto dahil sa mga gerang 
imperyalista. 

Nakikisimpatya kami nang taos sa pakikibaka ng mamamayang Hapones laban sa 
militarisasyon at nukleyarisasyon ng Japan, sa pananatili at pagpapalawak ng mga base militar 
at mga pasilidad ng US sa loob ng teritoryo ng Japan, sa pagdaong ng mga sabmarin na 
pinaaandar ng lakas nukleyar, sa paggawa sa Japan ng mga pambombang F-105D na may 
kakayahang nukleyar, sa kriminal na pagpapabaya sa mga nagdurusa dahil sa bomba atomika. 

Kontra kami sa napipintong pagtatalaga ng Self-Defense Forces na Hapones sa ibang 
bayan, sa patuloy na pananakop ng US sa Okinawa at Ogasawara, sa rebisyon ng 
Konstitusyong Pangkapayapaan, sa Japan-ROK Treaty at Japan-US Security Treaty at sa 
implementasyon ng planong operasyong "tatlong pana." 

Alam ng delegasyong Pilipino kung gaano kaentrentsado ang imperyalismong US sa 
Japan kahit hanggang ngayon. Nais naming ilantad sa kumperensyang ito ang papel ng taga-
baton na ipinapaganap ng imperyalismong US sa mga monopolyo-kapitalistang Hapones sa 
mga maniobrang pakana ng US tulad ng Asian and Pacific Conference (isang paghahanda 
para sa bagong alyansang militar na sumasaklaw sa mga papet na estado ng US) at pati 
Southeast Asian Economic Development Ministerial Conference (na tinawag na 
"independyenteng Diplomasyang Asyano"). 

Sa pamamagitan ng pagpapatampok sa Japan, ang imperyalismong US ay may buktot na 



motibo na bahaginan ang mamamayang Hapones sa sisi at pagtustos sa agresyong US sa 
Asya, at gawing mapandigma ang gubyernong Hapones laban sa mamamayang Tsino at 
suportahan ang mga pasistang rehimen tulad ng sa Timog Byetnam, Taiwan, South Korea, 
Indonesia at iba pa para sa kapakinabangan ng mga monopolyo-kapitalista. 

Alam ng mamamayang Hapones ang kakila-kilabot na epekto ng mga armas nukleyar na 
ipinakita ng pagbomba sa Hiroshima at Nagasaki at sa pagtetesting ng armas nukleyar sa mga 
islang Bikini. Tinesting ng gubyernong US ang mga armas nito sa mamamayang Hapones, na 
malinaw na diskriminasyon sa lahi. Kung gayon, nag-aalala nang husto ang mamamayang 
Hapones sa pagmamay-ari ng mga armas nukleyar ng mga imperyalistang estado. Nag-aalala 
din ang delegasyong Pilipino. 

Kahit may Moscow Tripartite Treaty o tratado sa parsyal na pagbabawal sa pagtetesting, 
hindi tayo nakausad sa pagpigil sa gerang nukleyar. Sa kabilang banda, inilapit tayo ng 
tratadong ito sa gerang nukleyar dahil nagsilbi lamang ang tratadong ito na tagapagligalisa ng 
santambak na armas nukleyar ng imperyalismong US at pinayagan ng nasabing tratado na 
paunlarin at pahusayin ng imperyalismong US ang mga armas nukleyar nito sa pamamagitan 
ng pagtetesting sa ilalim ng lupa. Mangyari pa, ang pinakamalalang resulta ng tratadong ito ay 
ang higit pang pagpapalabo sa isip ng mga rebisyunista. 

Hindi rin tayo inilalapit ng tratadong "non-proliferation" na ipinapanukala ng United 
States at ineendorso ng kasabwat nitong mga rebisyunista, sa pagpigil sa gerang nukleyar. Sa 
kabilang banda, naglalayon ang tratadong ito na higit tayong ilapit sa gerang nukleyar dahil 
lalupang pinalalabo ang saligang usapin ng imperyalistang pagmamay-ari ng mga armas 
nukleyar, estratehiko man o taktikal. 

Ang lahat ng bayan sa mundo ay dapat tumugon sa panawagan ng Republikang Bayan 
ng Tsina na lubusang ipagbawal ang mga armas nukleyar. Dapat ipagbawal at wasakin ang 
lahat ng armas nukleyar. Dapat gumawa agad ng ganitong kasunduang komun na di na 
bababa pa rito ang lahat ng bayang armado ng armas nukleyar. 

Gayunpaman, kung hindi pa lubusang maipagbabawal ang mga armas nukleyar, walang 
maipapalit sa puspusang militanteng pakikibaka ng lahat ng sambayanan sa mundo laban sa 
imperyalismong US. Alalahanin lamang natin na minsa'y nagkaroon ng monopolyong 
nukleyar ang imperyalismong US at ginamit ito sa pambablakmeyl na nukleyar. Pero ang 
monopolyong nukleyar at pambablakmeyl na nukleyar ay pinawalang-saysay ng mga 
rebolusyonaryong pakikibaka. Bakit tayo matatakot sa pambablakmeyl na nukleyar gayong 
nawasak na ng mga rebolusyonaryo ang monopolyong nukleyar? 

Sa bahagi naman ng mamamayang Pilipino, alam na alam namin na makakatulong kami 
sa pagpigil sa pagsiklab ng gerang nukleyar sa pamamagitan ng pagpapalaya ng aming sarili sa 
paghahari ng imperyalismong US. Alam naming dapat munang patalsikin ang mga base 
militar ng US sa aming pambansang teritoryo para makaligtas kami sa mga armas nukleyar na 
nasa loob ng mga baseng iyon at nakatutok sa kapatid naming mga sambayanang Asyano. At 
dapat din kaming makalaya sa paghahari ng US sa ekonomya, kultura at pulitika na 
pinagsisilbihan ng mga dayuhang base militar na ito. 

Sa pagtatapos, tinitiyak ko sa aking mga kapatid na naririto na sa pamamagitan lamang 
ng militanteng pakikibaka naming mamamayang Pilipino mapapatunayan na karapat-dapat 
kami sa inyong praternal na pagpapahalaga. 

Mabuhay ang lahat ng kilusang anti-imperyalista sa mundo! 



ANG PANGANGAILANGAN 
PARA SA ISANG REBOLUSYONG PANGKULTURA 

 

Upang magkaroon ng isang syentipikong pananaw sa kultura, na siyang nararapat, 
kinakailangang maunawaan natin una sa lahat na ang kultura ay isang superistruktura na may 
materyal na batayan. 

Ang mga ideya, mga institusyon at lahat ng pangkulturang padron ay nakabatay sa 
materyal na pamamaraan ng pag-iral ng isang lipunan. Nagbabago ito, tulad ng lahat ng 
lipunan ay dumaranas ng pagbabago. Walang permanenteng lipunan o kultura. 

Ang balanse, padron o sintesis sa kultura na umiiral sa lipunan sa isang takdang 
istorikong antas sa lipunan ay walang iba kundi ang kaisahan ng magkakasalungat—ang 
kaisahan ng magkakasalungat na pwersang pangkultura. Ang kaisahang ito ay palaging isang 
temporaryong balanse na napapailalim sa dinamismo ng magkasalungat. Laging dinadaig at 
winawasak ng progresibong pwersa ang lumang balangkas na lagi namang pinipilit ng 
reaksyunaryong pwersa na panatilihin. 

Katulad ng hindi maiiwasan ang rebolusyon sa relasyong pampulitika at pang-
ekonomya, hindi maiiwasan ang rebolusyon sa kultura. Sa katunayan, ang isang rebolusyong 
pangkultura ay kinakailangang bahagi ng rebolusyong pampulitika at pang-ekonomya. 

Sa kasaysayan ng sangkatauhan, madaling makita na bago pa man ganap na umunlad ang 
pampulitika at pang-ekonomyang kapangyarihan ng isang nangingibabaw na uring 
panlipunan, binibigyan ito ng rebolusyong pangkultura ng mga kaisipan at layunin na 
nagsisilbing epektibong gabay sa pagkilos at higit pang pagkilos. Makakamit ng naghaharing 
uri ang kamalayan sa uri bago nito aktwal na naitatayo ang sariling kapangyarihan pang-
estado at pinapalitan ang lumang kapangyarihan pang-estado at ang mga labi nito. 

Matagal pa bago makapagbigay ng pinakaepektibong pampulitikang dagok ang 
rebolusyong liberal sa Europa laban sa kapangyarihang pyudal sa ikalabimpito at 
ikalabingwalong siglo, isang rebolusyong pangkultura ang nagkahugis sa Renaissance na 
naggiit sa sekular na pag-iisip at kalayaan sa pag-iisip. Kinukuwestyon ng mga katauhan ng 
Renaissance ang klerikal na hegemonya sa kultura at karunungan, at nilinaw nila ang mga 
simulain at pinagpapahalagahan na sa hinaharap pa tunay na makapangingibabaw kung kailan 
ang kaisahan ng simbahan at estado ay mawawasak at mapapalitan ng modernong estadong 
burges. 

Ang matagumpay na rebolusyon ng burgesya sa Kanluran ay inihanda at ginabayan ng 
isang rebolusyong pangkultura. 

Sa ating bansa, kinailangang magkaroon ng isang kilusang propaganda—ng paggiit sa 
bagong mga ideya at pinagpapahalagahan—bago lumitaw ang aktwal na simula ng 
rebolusyon sa Pilipinas na bumagsak sa pamumuno ng mga ilustrado o ang liberal na 
burgesya na nakapalibot kay Aguinaldo. 

Sa Kilusang Propagandang ito, gumawa si Dr. Jose Rizal ng makabayang mga anotasyon 
sa Sucesos de las Islas Filipinas ni Morga na naglalayong patunayan na bago pa man 
dumating ang kolonyalismong Kastila, mayroon nang katutubong kultura na 
maipagmamalaki ng mga indio. Malinaw na anti-kolonyal na pagsisikap ito hindi lamang para 
pamukhaan ang kahambugan sa lahi ng mga nagmamaliit sa ating sambayanan kundi para 



mapaunlad din ang kamalayan sa isang pambansang kultura. 

Upang hindi patuloy na matangay ng sobinismo, dagdag na inilahad ni Dr. Jose Rizal 
ang krisis ng kolonyal na kultura sa Pilipinas at ang pag-asa ng isang pambansang kultura 
kaugnay ng mga liberal na ideya at pagpapahalaga sa Europa na sa kanyang paniniwala ay 
mailalapat sa kongkretong karanasan ng kanyang sambayanan, yayamang lumitaw na ang mga 
ilustradong tulad ni Crisostomo Ibarra at mga negosyanteng tulad ni Kapitan Tiago. 

Isinulat ni Rizal ang dalawang nobelang Noli at Fili, at ang kanyang mga sanaysay na 
"Ang Katamaran ng mga Pilipino" ("The Indolence of the Filipinos") at "Ang Pilipinas Isang 
Siglo Magmula Ngayon" ("The Philippines a Century Hence") para sa pagsulong ng 
pambansa-demokratikong rebolusyong pangkultura. Isa itong rebolusyon sa pakahulugang 
isinasalungat nito ang pambansang kultura sa kolonyal na kultura na ang mga prayle ang 
pangunahing tagapagtanggol. 

 Sa ganito ring diwa, ang mga lumahok sa Kilusang Propaganda ay sumulat gaya ng 
pagsusulat ni Marcelo H. del Pilar, nanalumpati gaya ng pagtatalumpati ni Graciano Lopez 
Jaena at nagpinta gaya ng pagpipinta ni Juan Luna. Nilantad nilang lahat ang pang-aapi at 
brutalisasyon sa ating sambayanan, at sa gayo'y hinawan ang daan para sa malinaw na 
panawagan ng Katipunan sa paghihiwlay sa Espana. 

Dinala pasulong ng Katipunan, isang masiglang kilusan sa paghihiwalay at nagsilbing 
ubod ng isang bagong pambansang pampulitikang komunidad, sa rebolusyonaryong pagkilos 
ang simulain para sa isang pambansa-demokratikong kultura na isinasanib ang mga 
demokratikong kaisipan sa mga katutubong kalagayan. Mula kina Andres Bonifacio at Emilio 
Jacinto hanggang kina Apolinario Mabini at Antonio Luna, ang apoy ng rebolusyong 
pangkultura ay lumakas ng lumakas at nagningning sa mga ideya sa pulitika na gumabay sa 
Rebolusyong Pilipino ng 1896. 

Sa simula, ang itinuturing nating pambansang kultura ay ang integrasyon ng modernong 
mga ideya sa pulitika at ng katutubong kalagayan. Ang pagsibol ng gayung pambansang 
kultura, sa esensya, ay isang pampulitikang pangyayari; lumitaw ang isang pambansang 
kultura na tuwiran at kinakailangang sumasalungat sa kolonyal at klerikal na kulturang 
nagsasamantala at nagbrutalisa sa mamamayan. Lumaganap ang kamalayan sa pambansang 
kultura sa hanay ng mamamayang Pilipino na kasimbilis ng paglaganap ng pambansang 
damdamin at kamalayan. Muling pinagsanib ng pampulitikang kamalayan sa pambansang 
komunidad ang mga padrong pangkultura sa mga probinsya, na kapwa lumagpas sa kabigha-
bighaning kulturang barangay noong bago sa panahon ng Espanyol at sa pyudal na kulturang 
Kristyano sa ilalim ng paghahari ng Espanyol. Ginawang lipas na ng paghahangad para sa 
isang makabagong pambansa-demokratikong lipunan ang lipunang pyudal na pinaunlad ng 
mga kongkistador mula sa primitibong paghahari ng mga raha at datu na nagpasakop at 
naging lokal na mga papet ng dayuhang dispensasyon. 

Ang mithiin ng sambayanan para sa pambansang demokrasya at para sa isang 
makabagong kultura katugma nito, sa kasamaang-palad, ay binigo dahil sa pagparito ng 
imperyalismong US. Sinamantala ng imperyalismong US ang kawalang-muwang at 
mapagkompromisong katangian ng mga ilustrado o mga pinunong liberal-burges, at madali 
nitong isinalingit ang sarili sa ating bansa sa pamamagitan ng mapagkunwaring pag-ayuda sa 
ating mga pagsisikap na palayain ang inangbayan. Kung tutuusin, hindi nga ba't lubha pang 
pinapurihan ng mga makabayan ng Kilusang Propaganda ang mga ideya ni Jefferson, ang 
Deklarasyon ng Kasarinlan ng Amerikano at ang pakikibaka ng Amerikano laban sa 



kolonyalismong British? 

Sayang at hindi naunawaan na ang rebolusyong Amerikano, na ginugunita natin 
hanggang ngayon dahil sa pambansa-demokratikong mga simulain nito, ay tumahak sa landas 
ng monopolyo-kapitalistang pag-unlad at naging isang imperyalistang kapangyarihan na 
sakim para sa mga kolonya sa Asya, Aprika at Amerika Latina. Kahit na ipinagsisigawan nito 
ang mga panawagan ng pagdadala ng demokrasya at Kristyanismo sa Pilipinas, na iniutos ng 
diumano'y banal na atas na tinanggap ng Pangulong McKinley sa kanyang panaginip, sinupil 
nito ang Unang Republika ng Pilipinas at ang Konstitusyong Malolos na kumatawan sa 
pambansa-demokratikong mga mithiin ng sambayanan. 

Kasing bisa ng paglupig ng mga Espanyol nuon sa mayamang pangkulturang tagumpay 
ng ating mga ninuno, isinagawa ng imperyalismong US ang brutal na pagsupil sa anumang 
manipestasyon ng patriyotismo ng sambayanang Pilipino. Ngayon, sa kabila ng kasalukuyang 
paninindak ng digmang agresyon ng imperyalistang US sa Vietnam, marami pa rin ang may 
maling akala na matalino, tuso at makinis kumilos ang mga imperyalistang US. Pero may mas 
lulupit at mas krudo pa kaya kaysa sa pamamaslang sa higit sa 250,000 na Pilipino upang 
masakop ng mga imperyalistang US ang Pilipinas tulad ng ginawa nuong Digmaang Pilipino-
Amerikano ng 1899-1902? 

Ano ang mas babagsik pa, ang mas walang konsiderasyon pa kaysa sa lantarang 
pagtatangkang imperyalista nuong unang dekada ng siglong ito na isensor at supilin ang mga 
pahayagan, drama, tula at iba pang pagpupunyaging pangkultura na sumasalamin sa 
patriyotismong Pilipino at ng pambansa-demokratikong mga mithiin? Ang mismong 
paglaladlad lamang ng bandila ng Pilipinas ay sapat nang batayan para gawaran ng parusa 
para sa sedisyon ang isang Pilipino. 

Hanggang sa kasalukuyan, marami sa ating kabataan at nakatatanda ang pinagkakaitan 
ng alaala sa pambansa-demokratikong pakikibaka ng ating sambayanan. Ipinalimot na sa 
kanila ang mga ito. Paano naging posible ito gayong parang wala na namang lantarang 
panggigipit na makakapigil sa atin na repasuhin ang ating pambansang kasaysayan? 

Pinatutunayan ng kasaysayan ng sangkatauhan na ang kapangyarihang pang-estado at 
anumang anyo ng estabilidad sa alinmang lipunang makauri ay pinananatili ng pwersa ng 
sandata at iba pang mapamwersang paraan. Gayunman, kung ang paglimot sa sariling 
kasaysayan ang pag-uusapan, ang kailangan ang pagkontrol sa mga kasangkapan sa 
kaunlarang pangkultura para makamit ang gayong resulta. Taglay ng isang estado, tulad ng 
isang imperyalistang estado, hindi lamang ang mga instrumento sa pamumwersa kundi 
maging ng mga instrumento para sa panghihikayat. 

Ang unang mapagpasyang hakbang na ginawa ng gubyernong US upang mapaunlad ang 
kanyang kontrol sa kultura at edukasyon sa Pilipinas ay ang pagtatakda ang wikang Ingles 
bilang paraan ng pagtuturo at bilang opisyal na wika. Sa pambansang antas, isang dayuhang 
wika ang naging pangunahing wika sa gubyerno at sa negosyo. Pinalitan lamang ng Ingles ang 
Espanyol bilang behikulo ng dayuhang kapangyarihang naghahari sa atin. 

Maaaring mapalawak ng isang dayuhang wika ang ating pangkulturang kaalaman, 
maibukas ang ating mga mata sa mga bahagi ng mundong nailalahad sa wikang ito. Pero 
kung ang gayong dayuhang wika ay ipinipilit sa ating mamamayan tulad ng magkakasunod na 
kaso ng Espanyol at Ingles, pinapanghina at winawasak nito ang diwa ng pambansa at 
panlipunan na layunin na dapat nakakintal sa isip ng ating mga kabataan at duon sa dapat 



sana'y may pinag-aralan. Sa loob ng ating bansa ihinihiwalay ng gayong dayuhang wika ang 
mga nakapag-aral at mayaman sa masa. Hindi lamang ito sukatan ng diskriminasyon sa uri 
kundi pati ng pambansang panunupil. Nangangahulugan ito isang pagkukupot sa kultura na 
kinakatawan ng isang Doña Victorina nuong unang panahon. 

Ang dalawang pinakamakabuluhang resulta ng paggamit sa Ingles bilang pangunahing 
wika sa praktika ng mga edukado ay ang mga sumusunod: una, ang kaalaman at mga 
propesyon ay nahihiwalay sa masa at nagsisilbi lamang sa naghaharing-uri sa walang tigil na 
tunggalian ng mga uri; at ikalawa, iwinawalay sa aktwal ang mamamayang Pilipino sa ibang 
mga mamamayan ng mundo at nabibiktima ng propagandang imperyalista. 

Maaaring ipangatwiran ng ilan na talagang nilayon ng gubyernong US na ipalaganap ang 
Ingles sa hanay ng masa sa pamamagitan ng sistema ng edukasyong pampubliko. Maaaring 
maalala nila, nang may masidhing pananabik, ang pagparito ng mga Thomasite at kung ano 
ang nangyari sa kanilang gawain; maaring maalala din nila kung paanong mas mahusay na 
itinuro ng mga gurong Amerikano ang kanilang wika kaysa Pilipinong mga guro sa Ingles 
ngayon. Nakatatawa, pero malamang na makakuha sila ng matwid sa pamamagitan nito para 
sa Peace Corps at ibang instrumentong pangkultura na naglalayon ng pagpapanatili ng 
impluwensyang pangkultura ng imperyalistang US sa hanay ng mamamayan. 

Ang mga sumasang-ayon sa pamamayani ng imperyalistang kultura sa kapinsalaan ng 
pagpapaunlad ng ating pambansang kultura ay tumatahak sa landas ng kataksilan. Nilantad na 
nang husto ng kasaysayan na ang sistema ng pampublikong paaralan ay sa esensya'y 
nagsisilbing isang makinaryang pambreynwash para alisin sa kaisipan ng mamamayan ang 
kanilang pambansa-demokratikong mga mithiin. 

Mas kilala ng mga kabataang nahubog sa kolonyal na edukasyon sina Washington at 
Lincoln kaysa kina Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. Ibinaon sa limot ang pambansa-
demokratikong mga konsepto ng ating mga pambansang bayani at ang di nakapipinsalang 
mga anekdota ang naikukwento tungkol sa kanila. Sa kanilang paningin, ang imperyalistang 
US ay naging tagapagpalaya at hindi mga mang-aapi ng mamamayan sa katotohanan. 

Nakakuha ang imperyalismong US ng mas maraming gamit sa ating pagkatuto ng Ingles 
kaysa sa nakuha natin para sa ating sarili kung pinauunlad natin ang sariling pambansang 
wika. Mayroon tayong mga tatlong henerasyon na na iniluwal ng imperyalistang makina sa 
pambebreynwash. Karaniwan sa mga Pilipinong ito ay may intelektwal na oryentasyon, pag-
uugali at gawi sa pagkonsumo na nakapailalim sa diumano'y buhay-Amerikano. 

Bilang puna sa sarili, tanggapin natin kung gaanong napakarami sa atin ang nahirati sa 
kultura ng imperyalismong US. Nagiging labis na "subersibo" na ang magpanukala na 
maglunsad tayo ng isang tunay na programa sa pambansang industriyalisasyon at 
rebolusyong agraryo. Pinagsuspetsahan tayo ng ilan dahil lamang pinangahasan nating 
tutulan ang kolonyal na katangian ng ating ekonomya, at samakatwid, pati na ang umiiral na 
pulitika. 

Dapat ipanukala natin ang Pilipinisasyon ng mga paaralan, ng pahayagan, ng radyo, at 
ibang daluyan na siyang mapagpasya sa pagkokondisyon sa kaisipan. Dahil sa kamay ng mga 
dayuhan, tumatayo ito bilang tuwirang kapangyarihang pampulitika at panghihimasok ng mga 
dayuhan sa ating pambansang mga usapin. Ang mga daluyan ng edukasyon at impormasyon 
na ito ay kagyat na nagdidirihe sa opinyong publiko at, tulad ng katayuan nito magmula ng 
pumarito ang imperyalismong US, naging instrumento ang mga ito para gawing permanente 



ang ating pagkakatanikala sa kultura, gayundin sa pulitika.  

Walang tigil na nagpapatuloy ang pangkulturang agresyon ng imperyalismong US sa 
ating bayan. Nagkakaroon ito ng iba't ibang kaanyuan. 

Ang Agency for International Development (AID) ay mapagsya sa mga patakarang 
pang-edukasyon sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Pinamamatnugutan nito ang 
produksyon at pagbili ng mga aklat-aralin sa Kagawaran ng Edukasyon. Aktwal na 
sinusuportahan ng pantapat na pondong Pilipino na ating pinalilitaw ang maraming iba't 
ibang proyektong nakadisenyo sa pagpapatupad ng dayuhang patakarang pangkultura ng US. 
Sa katunayan, ang gubyernong Pilipino ang siyang nagsusubsidyo sa kalakhan sa USIS at 
ibang anyo ng "magkadaop-palad" na propaganda. 

Sa isang estratehikong lugar tulad ng University of the Philippines, patuloy na 
binubuksan ni Hen. Carlos P. Romulo ang pinto para sa dayuhang mga donasyon mula sa 
mga foundation tulad ng Rockefeller Foundation at Ford Foundation. Nangungutang siya sa 
mga dayuhang institusyon sa pananalapi tulad ng World Bank para sa kanyang diumano'y 
limang taong programa sa pagpapaunlad. Maaaring akalain ng walang muwang na mga guro, 
mag-aaral at administrador sa aking Alma Mater na nakapagbibigay ng mahusay na serbisyo 
para sa atin si Romulo. Pero sa katunayan, nagbibigay siya ng mahusay na serbisyo para sa 
kapakanan ng imperyalismong pangkultura na nasa serbisyo ng monopolyo kapitalismong 
US. 

Kailangang matama nating suriin ang kasalukuyang paglaganap ng mga institusyon at 
proyekto sa pananaliksik sa UP na naglalayon lamang mapagbigyan ang mga ahenteng 
pangkultura ng gubyernong US, kapwa Amerikano at Pilipino. Kailangang suriin nating maigi 
kung gaano naapektuhan at maaaektuhan ng payo at aktwal na direksyon ng mga 
imperyalistang US ang kurikulum at araling materyales. Kailangang matama nating suriin 
kung ano ang kabuuang ideya sa likod ng $6 milyong pautang ng World Bank sa UP. Paano 
halimbawa ito nakaugnay sa kasalukuyang mga plano at operasyon ng Esso Fertilizer, 
International Harvester, United Fruit at iba pa? Kailangang mas mapanuri tayong magsiyasat 
sa dumaraming mga tauhan ng mga imperyalistang US sa UP. Pinaplano ng gubyernong US 
ang bawat hakbang na ginagawa nito at isinasaalang-alang ang monopolyong interes na 
kinakatawan nito sa kanyang patakarang panlabas. Di katulad ng gubyerno ng Pilipinas, 
kumikilos ang gubyernong US sa larangan ng kultura batay sa pambansang interes. 

Ang kaisipang pensionado sa hanay ng ating mas matatalinong estudyante, guro, at 
propesor ay kintal na kintal na sa kanilang kaisipan kayat upang maitaguyod ang kanilang 
karera, kinakailangang makakuha sila niyon o nitong scholarship grant sa US. Dapat maging 
kritikal tayo sa kanilang mentalidad; dapat itaguyod natin ang bagong rebolusyong 
pangkultura na magsasaayos sa mga pinagpapahalagahan ng mga nabiktima ng ganuong 
mentalidad. Nagtutungo sila sa United States para matuto lamang ng mga konsepto at kaso 
na hindi pwedeng ilapat sa kongkretong karanasan ng ating bayan. Ang kanilang pag-iisip ay 
lubusang nahihiwalay sa masa at sa pinakasagad, nagiging makasariling karerista. 

May isang mas masahol na tipo ng propesyunal na Pilipino kaysa sa propesyunal na 
kalauna'y nagbabalik sa kanyang bayan. Alinman siya sa isang duktor, isang nars o iba pang 
propesyunal na mas ninais na manatili sa US bilang isang permanenteng residente o kaya'y 
nagsisikap na maging mamamayang Amerikano. Ang ganitong uri ng tao ay isang tagong 
taksil sa kanyang bayan, at, sa pinakamasasahol na kaso, isang maingay na mang-aalipusta sa 
mamamayang Pilipino. Nagtutungo siya sa dayuhang bayan para sa mas mataas na sahod at 



ito lamang ang kanilang pinag-iinteresan. Hindi nila naiisip kung gaano kalaking panlipunang 
puhunan ang ginugol para sa pampublikong pag-aral mula sa antas elementarya pataas, at 
tumatanggi siyang paglingkuran ang mamamayan na siyang nagbabayad ng buwis na ginugol 
para sa kanyang edukasyon. Pinupuna natin sila pero dapat din nating kondenahin ang 
gubyernong nagpapahintulot na siya'y lumisan at bigo sa pagbibigay-inspirasyon sa kanya na 
kumilos para sa sambayanan. 

Habang may litaw na paglisan ng matatalinong kalalakihan at kababaihan patungong 
United States at ibang bayan sa direksyon ng US, balintunang nagpapadala ang US ng Peace 
Corps at naghihikayat ng iba't ibang proyekto (karamihan ay nasa direksyon ng CIA) na 
naglalayong magpadala ng mga kabataang kalalakihan at kababaihang Amerikano sa ibayong 
dagat. Habang ang mga kabataang Amerikanong ito ay nagtutungo sa ating kanayunan sa 
gabay ng patakarang panlabas ng kanilang gubyerno, nililisan naman ng matatalinong 
kalalakihan at kababaihan natin ang kanayunan upang magsiksikan sa lunsod o kaya'y 
lubusang lumayas sa kanilang bayan. 

Tinutukoy natin dito ang Peace Corps bilang isang hamon sa ating mga kabataan. Narito 
ang mga ahenteng ito ng dayuhang gubyerno upang ipatupad ang matagal nang mga 
patakaran at impluwensyang pangkultura ng kanilang gubyerno. Sila ay mga ahente ng 
panibagong mga pagsisikap ng US na palubhain ang kanilang kontrol sa kultura; kung gayon, 
sila ay mailalarawan na bagong Thomasites. 

Isang banta sa pagpapaunlad ng pambansa-demokratikong kilusan sa ating hanay ang 
pagkakaroon ng iba't ibang klase ng mga ahente ng imperyalistang US sa kanayunan. Lagpas 
sa kanilang papel sa pagpapakita ng mga litrato ng New York at Washington sa madaling 
mapapaniwalang mga kabataan, naririyan ang layuning kontra-insureksyon sa likod ng 
kanilang organisasyon. 

Bagama't ang mga kalugod-lugod na mga kababaihan at kalalakihan sa Peace Corps ay 
kasalukuyang nagpapakita ng pagmamagandang-loob (na siyang bulaklak ng dila para sa 
impluwensyang pampulitika) at gumaganap ng papel sa intelidyens, ang kalugod-lugod na 
mga kababaihan at kalalakihan mismong ito ay maaaring magbalik na may dala-dalang 
bagong atas mula sa kanilang gobyerno. Ang aspetong ito ng kontra-insureksyon at saywar, 
at ang kahalagahan sa paniniktik ng Peace Corps ang siyang gumagawa ritong subersibo sa 
interes ng pambansa-demokratikong kilusan. 

Kailangang magtungo ang mga kabataang Pilipino sa kanayunan upang matuto mula sa 
mamamayan at pukawin sila para sa pambansa-demokratikong rebolusyon.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANG MERSENARYONG TRADISYON NG AFP7 
 

Napag-alaman ko na papalaking bilang ng mga upisyal at kawal ng Armed Forces of the 
Philippines ang nagbabalik-aral sa kanilang mga tradisyon at sa mga saligang panuntunan na 
nagsisilbing batayan ng mga kumand na ibinababa mula sa itaas nang may pinakamatigas na 
disiplinang tatak ng establisimyentong militar. 

Sa Philippine Military Academy, sa palagay ko, sinisikap unawain ng mas sariwang isip 
ng kabataang lalaki, na ang tunay na tradisyong militar na dapat ipagmalaki at dapat taglayin 
ng diwa ng bawat Pilipino ay kailangang bumalik-tanaw sa Katipunan at sa rebolusyong 
Pilipino. 

Sa panlabas na anyo, dala-dala ng bawat sundalo ng gubyerno sa kanyang uniporme ang 
sagisag ng Katipunan. Ang Philippine Military Academy ay ipinangalan sa dakilang anti-
imperyalistang heneral, Gregorio del Pilar, na lumaban kapwa sa kolonyalismong Espanyol at 
imperyalismong US. Namatay siyang lumalaban sa imperyalismong US, tapat sa soberanya ng 
sambayanang Pilipino, ngunit ipinagkanulo ng isang kapwa Pilipino na nagpamalas sa mga 
sundalong imperyalista kung papaano, sa pamilyar na islang ng mga Yankee, siya "buburahin 
sa mukha ng mundo", sa Tirad Pass. 

Minsan pa'y nasa punto tayo ng ating pambansang kasaysayan kung saan laganap sa 
pambansang kamalayan ang kolektibong pagnanais na igiit ang soberanya ng ating bayan at 
gawing kongkreto ang mga anyo na nagmumukhang pagsasarili na napilitang ipagkaloob ng 
isang dayuhang kapangyarihan bilang hakbang sa pakikipagsalubungan at panlilinlang na 
pabor sa kanya. Mayroon na ngayong litaw na pampulitikang agos na kinabibilangan ng lahat 
ng makabayang uri, grupo at indibidwal. Ang ating mamamayan sa kabuuan, kabilang iyong 
mga dating konserbatibo, ay nagsisimula nang muling magsuri sa kalagayan ng ating buhay 
pambansa at sa estratehikong mga relasyon na gumapos sa atin mula pa sa umpisa ng siglong 
ito. 

Isang malalim na pagsisiyasat ang isinasagawa ngayon kung papaano nanatiling 
malakolonyal at malapyudal ang ating lipunan; kung papaano sadyang hindi pinahintulutan 
ng ating sistemang pampulitika na malasap ng masa ng ating sambayanan ang biyayang hatid 
ng tunay na demokrasya; kung papaano nakapagpanatili ang isang kulturang imperyalista na 
nakasanib sa isang kulturang kolonyal; kung papaano patuloy na ipinalalagay ng marami sa 
atin na sila'y pinangangalagaan ng isang dayuhang kapangyarihan na pumipiga ng 
superganansya mula sa ating bayan at sa tuwina'y nagsasangkot sa bayan sa kanyang 
makasariling imperyalistang pakikipag-away sa kabuuan ng Asya at ng mundo sa tabing ng 
isang relihiyosong krusadang tinaguriang anti-komunismo. 

Pinangangambahan natin ang agresyon at diumano'y pinaghahandaan natin ito. Pero 
limot ng marami sa atin ang agresyong malaon nang umiiral sa loob mismo ng ating bayan. 
Marami sa atin ang bulag sa katotohanan na sa katunayan ay nananatili sa loob ng ating 
teritoryo ang isang dayuhang mananakop na pilit na lumilikha ng walang-wawang kaguluhan 
sa hanay ng ating mamamayan at pilit na nagpapanatili sa kasalukuyang mga lokal ng upisyal 
bilang sandakot na mga tagapamahala lamang ng kanyang makasariling imperyalistang 
                                                           

7 Talumpating binigkas sa harap ng mga klase ng Ikatlo at Ikaapat na Taon ng Philippine 
Military Academy, Fort Del Pilar, Lunsod ng Baguio noong Oktubre 12, 1966. 
 



interes. 

Sa isang serye ng mga artikulo sa Manila Times, ibinunyag ng isang konserbatibong tulad 
ni Ispiker Cornelio Villareal, na ang Magkasanib na Grupo ng mga Tagapayong Militar ng 
US (Joint US Military Advisory Group o JUSMAG) ay nakapaglatag ng panloob na 
mekanismo ng kontrol sa ating armadong pwersa, sa pamamagitan ng mahigpit na paghawak 
sa estratehikong antas ng lohistika, intelidyens, pagpaplano at treyning ng mga tauhan. Batay 
mismo sa sariling karanasan, si Kongresman Carmelo Barbero, isang dating upisyal ng army, 
ay naglabas din ng mga pahayag na sumusupota sa palagay na umiiral ang labis na dayuhang 
kontrol sa loob ng mismong makinaryang inaasahan pa mandin ng bayan na mangangalaga sa 
kanyang pambansang kaligtasan. 

Wasto lamang itanong kung hahayaan nating magpatuloy ang Armed Forces of the 
Philippines sa mersenaryong tradisyon ng mga Gwardya Sibil noong panahon ng Espanyol, 
ng mga Macabebe, Philippine Scouts at USAFFE sa ilalim ng tuwirang kumand ng US, at ng 
mga Ganap at papet na konstabularya ng mga imperyalistang Hapones. Payag ba ang militar 
na itakwil ang ganitong mersenaryong tradisyon at palitan ito ng rebolusyonaryong diwa ng 
Katipunan? 

Matapos ang matagumpay na pananalakay ng imperyalistang US na nagsimula noong 
1898, nagpatupad ang mananakop ng sarisaring pakana sa paggamit sa kanyang superyor na 
kapangyarihang militar at pinansyal, at  nakabig ang marami sa ating kababayan na maging 
mersenaryo at papet nila. Malayo na ang ating narating mula sa kabayanihan ni Hen. 
Gregorio del Pilar at sa di matinag na paninindigan ni Hen. Antonio Luna laban sa 
imperyalismong US. Mukhang ang islogan na lamang ng "mapagpalang asimilasyon" ang 
naririnig at nakapagpapagalaw ng ilan sa atin bilang maaamong tuta ng isang matagumpay na 
eksperimentong Pavlovian ng imperyalismong US. Ang mga tutang ito sa bawat larangan ng 
ating buhay pambansa ay nakatutugon lamang sa kulingling ng imperyalista; limot nila ang 
prinsipyo ng pagbabangon ng kanilang dangal bilang mga tunay na makabayan sa 
kasalukuyang kalagayan at ang pagbabangon ng dangal ng daanlibong mga Pilipinong 
makabayan na namatay na lumalaban sa mga mananalakay na US ilang dekada pa lamang ang 
nakakaraan. 

Mula sa punto de bista ng ating mga makabayang rebolusyonaryo na mas gugustuhing 
pang mamatay kaysa sumuko at makipagkompromiso sa mga imperyalistang US, walang 
iniwan sa mga Gwardya Sibil na pawang mga indio subalit naglingkod sa interes ng mga 
kolonyalistang Espanyol ang mga kababayan natin na pumanig sa kaaway at naging bag-as ng 
militar ng Pilipinas na aral-sa-Amerikano.  

Walang dayuhang mananakop ang makapapanatili sa Pilipinas nang hindi gumagamit ng 
patakarang manghati at maghari; nang hindi nakapagpapakilos ng signipikanteng bilang ng 
ating kababayan para labanan ang kanilang kapwa kababayan. 

Kung babaybayin natin ang kasaysayang militar ng Pilipinas, makikita natin na 
nagtatagumpay ang isang dayuhang kapangyarihan sa pagpapataw ng paghahari nito sa 
pamamagitan ng paggamit ng isang bahagi ng ating mga kababayan laban sa kapwa 
kababayan. Kalkulado ni Magellan na kapaki-pakinabang na panigan si Haring Humabon 
laban kay Lapu-lapu. Ito ang padron ng mga aktibidad militar na ginamit ng mga kolonyalista 
para mapanatili ang kontrol sa Pilipinas sa mahigit tatlong dantaon. Ang isang baranggay na 
kaisa ng mga kolonyalista ay ginamit laban sa di kaisang baranggay. Ang mga Bisaya na 
sapilitang nirekluta sa Gwardya Sibil ay ginamit para payapain ang mga eryang Tagalog at 



imantini ang kolonyal na kapayapaan at kaayusan habang ginagatungan ang rehiyunal na 
antagonismo. Ang mga rekluta sa isang isla ay ginamit para sugpuin ang paglaban sa ibang 
isla. Sa pagpapalawak sa erya ng kanilang dominasyong kolonyal, ginamit ng mga Espanyol 
ang kanilang mga rekluta mula Luzon at Visayas para labanan ang dakilang mamamayan ng 
Mindanao. Ang mga reklutang magsasaka na ang sarili mismong uri ay inaapi sa Pilipinas, ay 
ipinadala sa mga ekspedisyon para gamitin sa mga gera ng Espanyol sa Moluccas, Borneo, 
Carolines at Indotsina. 

Inilarawan ni Dr. Jose Rizal ang ganitong kolonyal na kabalintunaan sa kwento ni 
Kabesang Tales at ng kanyang anak na si Tano. Sa El Filibusterismo, si Kabesang Tales ay 
inaapi ng mga panginoong kolonyal, ng mga panginoong maylupang prayle, pero ang 
kanyang anak ay sapilitang nirekluta sa kolonyal na serbisyong militar para labanan ang mga 
katutubo ng Carolines. Kalaunan, nang madestino si Tano sa sariling bayan, siya ay nagtaka 
kung bakit kailangan siyang maging instrumento ng panunupil sa sariling mga kababayan. Sa 
isang engkwentro, kinailangan niyang sagupain ang sariling ama, na ang pangalan sa 
pakikibaka ay Matanglawin, at sa proseso ay napatay ang sariling lolo, si Tandang Selo. Ito 
ang malungkot na kwento ng isang magsasaka na nirekluta para labanan ang sariling mga 
kapatid na magsasaka. 

Sa ilalim ng imperyalismong US, maraming Pilipino ang naging mga mersenaryo at 
nagpaatras sa rebolusyong Pilipino dahil sa kanilang serbisyong militar. Sa tulong ng ganitong 
mga traydor, napatay sa labanan si Hen. del Pilar, nadakip si Aguinaldo at nadurog sa 
kalaunan ang rebolusyong Pilipino. Matapos ang pasipikasyon ng Luzon at Visayas, ang mga 
mersenaryo mula sa mga islang ito ay ginamit bilang unang mga yunit ng Konstabularya ng 
Pilipinas na tumulong kay Hen. Pershing na ipatupad ang kanyang makahayop na misyon na 
lupigin ang mamamayan ng Mindanao sa pamamagitan ng pwersang militar. Sa ilalim ng 
imperyalismong Hapones, marami ring Pilipino ang naging mga armadong ahente at ginamit 
para patayin at supilin ang makabayang kilusan ng sarili nilang kababayan. Katulad ng lahat 
ng dayuhang mananakop, ginamit ng mga imperyalistang Hapones ang mga reklutang 
Koreano at Taiwanese para sakupin ang Timog-Silangang Asya. 

Ito rin ang ginawa ng US nang gamitin nito sa Korea at Timog Byetnam ang mga 
tropang Pilipino para labanan ang mga kapwa Asyano. Pinahihirapan ang Byetnam ngayon 
ng mga kampanyang militar na inilulunsad ng isang mersenaryong hukbong Byetnames at 
mga tropang mersenaryo mula sa ibang bayan ng Asya sa ilalim ng kumand ng 
imperyalismong US. Ang walang kahihiyang pagpapadala ng mga tropang Pilipino sa 
Byetnam, sa tabing ng "aksyong sibiko", ay walang pinag-iba sa pagpapadala ng 
ekspedisyunaryong mga pwersang Pilipino sa lugar mismong ito nang kapanahunan ng 
kolonyalismong Espanyol noong kalagitnaan ng nakaraang siglo. 

Mukhang ang nakatatakip sa katotohanan na nagpapatuloy ang pananakop ng US sa 
Pilipinas ay ang ating karanasan sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Dahil nasa parehong 
panig tayo noon laban sa imperyalismong Hapones at dahil panandaliang natigil ang tuwirang 
paghahari ng US, marami ang nag-akala na ang imperyalistang pananakop ng US ay ganap 
nang napalitan ng imperyalistang pananakop ng Hapones at, bukod pa, ng pangako ng 
huwad na kalayaan. Sa katunayan, pagkaraan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig at matapos 
ang proklamasyon ng "kalayaan" noong ikaapat ng Hulyo, nagtagumpay ang United States na 
panumbalikin ang kanyang kapangyarihang militar at pang-ekonomya sa Pilipinas. Ang muli 
nitong pananakop at pagkontrol sa Pilipinas ay walang pinagkaiba sa esensya sa 
panunumbalik sa poder ng kolonyalistang Espanyol matapos ang maigsing pananakop sa 



Pilipinas ng mga British noong huling bahagi ng ika-18 siglo. Ang pagpanig ng USAFFE sa 
imperyalistang US laban sa Hapones ay walang pinagkaiba sa esensya sa pagpanig ng mga 
Pilipinong gwardya sibil sa mga Espanyol laban sa mga Dutch at British. Nilabanan natin ang 
ikalawang mananakop para lamang higit na alipinin ng unang mananakop. Nabigo tayong 
gamitin ang gera ng dalawang mananakop para buuin ang sariling pwersa sa pambansang 
pagpapalaya na makapagpapatalsik sa dalawang mananakop. 

Sa katunayan, ang pakikibakang anti-Hapones ay pagkakataon na sana para buuin ng 
sambayanang Pilipino ang sariling pwersa sa pambansang pagpapalaya. Ang masa ng ating 
sambayanan ay naarmasan at matatag na naorganisa. Pero hindi sila naarmasan ng wastong 
kaisipan na makibaka para sa kanilang kalayaan mula kapwa sa imperyalismong Hapones at 
US. Sa halip ay kinilala pa nga at ipinagmalaki ng kalat na kalat na pwersa ng USAFFE ang 
kanilang mga kumander na Amerikano at parang mga paslit na natangay ng animo'y walang 
masamang tangka at romantikong islogan ni MacArthur na "Babalik ako". Hindi nila naisip 
na ito'y mangangahulugan ng pagbabalik ng imperyalismong US, bitbit ang kanyang maleta 
ng mga di pantay na kasunduan na magpahanggang ngayon ay gumagapos sa ating 
mamamayan. Sa kabila ng katotohanan na walang kahihiyang sumuko si Wainright sa mga 
imperyalistang Hapones bilang pinal na Moro-Moro sa huwad na kadakilaan ng Bataan, at sa 
kabila ng katotohanan na tayong mga Pilipino ang nakipaglaban at maramihang nalagasan sa 
paglayas ng ating mga "tagapagtanggol" na Amerikano, itatanghal pa natin ang huli bilang 
ating "tagapagligtas". Sa labis na pagkaalipin ng ilan sa atin sa imperyalismong US, 
tinatabunan ang katotohanan na mismong ang henyo, tapang at kabayanihan ng 
sambayanang Pilipino ang nagluwal ng isang malawak na kilusang gerilya na umuk-ok sa 
lakas ng mananalakay na Hapones at bumali sa gulugod nito bago bumalik ang isa pang 
imperyalistang kapangyarihan para bawiin ang kanyang kolonya at wasakin ang buhay at ari-
arian ng mga Pilipino sa kanyang mga operasyong mopping-up. 

Ang pinakatampok na tagumpay ng mga imperyalistang Hapones noong Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig ay ang brutal na pagwasak sa buhay ng mga Pilipino. Ang 
pinakatampok na tagumpay ng mga imperyalistang US ay ang walang habas na pagwasak sa 
mga tahanan at ari-arian ng mga Pilipino sa pagkukunwaring naglulunsad ng mga operasyong 
mopping-up kahit umatras na ang mga Hapones mula sa mga poblasyon at syudad sa harap 
ng pagtugis ng mga partisanong Pilipino. Walang pakundangang winasak ng imperyalistang 
US ang ari-arian ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pambobomba at panganganyon, na para 
bagang inihahanda na nila tayo sa pagtanggap ng bayad pinsala sa digma, na siyang gagamitin 
para pwersahin tayong pagtibayin ang Batas Bell sa Kalakalan; ang bayad pinsala na ibinigay 
pangunahin sa malalaking korporasyong US, sa mga mamamayang US at sa mga institusyon 
ng simbahan. Ang mga pangyayaring ito ay pinatutunayan ng mga rekord ng Kongreso ng 
US at ng War Damage Commission. 

Sa pagsisikap nitong panumbalikin ang mersenaryong tradisyon sa militar, inilinaw ng 
gubyerno ng US na tanging ang mga gerilyang kikilalanin nito ang makatatanggap ng backpay 
at yaong mga hindi kikilalanin ay mas mabuti pang maglansag o magpailalim sa mga balaking 
Amerikano. Kung hindi, parurusahan sila sa mga krimeng nagawa noong gera. Ang mga 
makabayang Pilipino na lumaban sa Gitnang Luzon at Timog Luzon at gustong manatiling 
malaya sa imperyalistang mga balakin ng United States ay inaresto, dinisarmahan at 
minasaker, gaya ng ginawa sa Iskwadron 77 at 99 ng Hukbong Bayan Laban sa Hapon o 
Huk. Ang kalagayan para sa labanang sibil, kung saan magpapatayan ang mga kapwa Pilipino, 
ay inihanda ng mga imperyalista para matagumpay na mapanumbalik ang kanilang 



kapangyarihan sa pulitika, ekonomya at militar ng Pilipinas. 

Gamit ang kanyang armadong lakas at mga lokal na ahente, nagtagumpay ang United 
States na durugin ang mga pambansa-demokratikong pwersang lumalaban sa Susog Pariti at 
Batas Bell sa Kalakalan. Gayundin, sa tabing ng pagdedepensa sa Pilipinas mula sa Unyong 
Sobyet at Komunismo, na dating alyado nito sa dakilang pakikibakang antipasista, naipwersa 
ng United States sa sambayanang Pilipino ang isang serye ng mga kasunduang militar na 
tuwirang lumalabag sa ating pambansang soberanya. 

Nailusot ng United States ang 99-taong Kasunduang US-RP sa mga Base Militar. 
Nangahulugan ito ng ekstra-teritoryal na kontrol ng US sa halos 200,000 ektarya ng teritoryo 
ng Pilipinas. Higit pa rito, pinagkalooban nito ng ekstra-teritoryal na mga karapatan ang mga 
tropang Amerikano—ng "karapatang" magpalipat-lipat sa anumang bahagi ng Pilipinas nang 
hindi napaiilalim sa hurisdiksyon at soberanyang Pilipino, laluna kapag ang nasabing mga 
tropa ay tumutupad ng tungkuling militar. Sa pamamagitan ng "karapatang" ito, ipinalalagay 
ng US na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kanyang pananakop at nalulusaw ang soberanya ng 
Pilipinas habang nagpapalipat-lipat ang mga tropang Amerikano sa anumang bahagi ng 
bayan batay sa kagustuhan ng kanilang gubyerno. Anong aroganteng pagpapalagay! Ang mga 
baseng militar ng US, sa katayuan ng mga ito ngayon, ang kumakatawan sa panunumbalik at 
pananatili ng pananakop ng US sa soberanya ng Pilipino. 

Ang mga baseng militar ng US, tulad ng naging papel ng mga ito sa ibang bayan, ay 
nagsisilbing alas ng imperyalistang kapangyarihang US sa Pilipinas. Nagsisilbi ang mga ito 
bilang mapait na paalala sa kapasidad ng US na gamitan ng dahas ang mamamayang Pilipino 
pagdating ng panahon na muling mabisang igigiit ng mamamayang Pilipino ang kanilang 
soberanya alinsunod sa di mapagkompromisong tradisyon ng rebolusyong Pilipino. Mangyari 
pa, gagamitin lamang ang mga baseng militar na ito matapos mabigo ang maraming 
intermedyang hakbang sa maniobrang pampulitika ng mga Amerikanong interes. Laging 
sasabihin ng propagandang US na ang mga base militar ay naririto para hadlangan ang "pag-
agaw sa kapangyarihan ng mga komunista" o hadlangan ang "komunistang agresyon". Tiyak 
na tatawaging isang komunistang pananakop ang pambansa-demokratikong paghawak sa 
poder. 

Sa isang malinaw na pagsusuri sa problema ng mga base militar sa Pilipinas, 
pinabulaanan ni Senador Claro M. Recto ang pinamamaraling proteksyon ng mga Yankee. Sa 
panahon ng kapayapaan, ang mga baseng ito ay ginagamit lamang para pigilin ang pagsulong 
ng mga pambansa-demokratikong pwersa at pangalagaan ang pamumuhunan ng US. Sa 
panahon naman ng digmaan, ang mga ito ay nagsisilbing magnet ng antagonismong nukleyar 
mula sa ibang bayan—mga bayang kaaway ng United States at hindi natin. 

Sa mahabang panahon, maaaring hindi kailangang lantarang gamitin ng gubyernong US 
ang kanyang mga base militar para pangalagaan ang kanyang dayuhang pamumuhunan sa 
Pilipinas. Nabanggit na na kung tutuusin ay kontrolado nito ang Armed Forces of the 
Philippines; na maaaring gamitin ang huli para labanan ang pambansa-demokratikong kilusan 
na nagnanais na patalsikin ang imperyalistang kapangyarihan ng US sa Pilipinas. Ang 
pambansa-demokratikong kilusan ay maaaring palabasing isang "konspirasiya" lamang ng 
mga komunista at kasunod nito'y maaari salakayin na ng papet na armadong pwersa ang 
organisadong pwersa ng kilusan. Mismong ang Presidente ng Republika ng Pilipinas ay 
kailangang mag-ingat sa isang kudeta na pakana ng imperyalista o CIA kung sakaling 
maglakas-loob siyang maging makabansa sa pakahulugang anti-imperyalista. Si Pangulong 



Carlos P. Garcia ay minsan nang binantaang ikukudeta dahil sa pagpapatumpik-tumpik sa 
pagpapatupad ng dekontrol. 

Ang dapat mabatid ng sambayanang Pilipino kaugnay ng iba pang kasunduang militar 
gaya ng Tratadong US-RP sa Mutwal na Depensa at Pagkakasundong Maynila o South East 
Asia Treaty Organization (SEATO) Pact, ay ang pormal na pagkilala sa "karapatan" ng 
United States sa panghihimasok na militar sa mga panloob na usapin ng Pilipinas, sa kaso ng 
una, at ang pagpapasaklaw ng ganitong "karapatan" ng United States sa iba pang bayan, sa 
kaso ng ikalawa. Sa kasalukuyan, habang hindi pa kailangan ng mga reaksyunaryo sa Pilipinas 
ang lantarang pakikialam ng mga tropang dayuhan para panatilihin ang kanilang paghahari, 
ang gubyerno ng Pilipinas ay inoobligang lustayin ang kanyang limitadong rekurso sa 
pakikipagsapalaran sa labas ng bayan sa tabing ng pag-aapula ng sunog sa kapitbahay. 
Marami pa sa atin ang hindi nakauunawa na sa pagpanig sa imperyalismong US, ang Pilipinas 
ay nagiging kasabwat ng tunay na arsonista. 

Malinaw na kailangan nating itakwil ang mersenaryong tradisyon sa bawat larangan ng 
ating buhay pambansa, laluna sa militar. Aming iminumungkahi na lubusang itaguyod ang 
makabayang tradisyon ng Katipunan at ng rebolusyong Pilipino. 

Nakibaka ang sambayanang Pilipino sa ilalim ng bandila ng Katipunan at ng 
rebolusyong Pilipino hindi dahil sila ay binayaran kundi dahil itinuring nilang makabayang 
tungkulin ang lumaban. Ito'y isang digmang bayan; at bilang digma ng sambayanan, ang ating 
mga rebolusyonaryong mandirigma ay kinailangang sumanib sa kalakhang masa at 
kinailangang umiwas sa muog sa kalunsuran ng dayuhang kaaway, hanggang sa panahong ang 
huli ay napahina na sa kanayunan kung saan ang kanyang pwersa ay manipis na nakakalat at 
ang mga rebolusyonaryong pwersa nama'y maaaring magpaunlad ng matatag na mga baseng 
pampulitika sa papalawak na mga erya. Sa ganitong paraan, epektibong napahina ng digmang 
bayang Pilipino ang kolonyalismong Espanyol sa kabila ng kanilang kakarampot na sandata 
sa simula. 

Ngunit bago maagaw ng mga rebolusyonaryong pwersang Pilipino ang Maynila, 
sapilitang inilipat ng mga imperyalistang US ang paghahari sa Maynila, mula sa mga Espanyol 
tungo sa sarili, sa isang animo kudeta. Kasunod nito, ang lakas ng sambayanang Pilipino ay 
kinailangang ituon laban sa imperyalismong US. Subalit ito ay nabigo dahil sa napakahinang 
makauring pamumuno ng mga ilustradong Pilipino na nagpasimuno ng matitinding alitan sa 
loob mismo ng hanay ng rebolusyonaryong pamahalaan. Ang burges-liberal na katangian ng 
mga ilustrado ay nagpasiklab sa galit ng anti-imperyalistang lider na si Hen. Antonio Luna, 
dahil sa pagpasok sa kompromiso ng mga ito sa kaaway at sa kanilang katangahan sa mga 
negosasyon na kontrolado ng kaaway. Ang lideratong ilustrado ay bumaling sa pamamaslang; 
kinailangan nitong patayin si Hen. Luna para mahawan ang landas sa pakikipagkompromiso. 

Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, ipinamalas natin ang ating kakayahang 
lumaban sa makabagong imperyalismo. Pinatunayan natin na kaya nating matagumpay na 
labanan ang mga mananakop na Hapones sa kabila ng sinasadyang di pamamahagi ng mga 
armas sa masa ng imperyalistang US bago ang napipintong pagsiklab ng gera, sa kabila ng 
paglikas ng mga Amerikano at utos ni Wainright na sumurender. Sa katunayan, tinanggihan 
ng mga imperyalistang US ang isang petisyon na magpapamahagi ng armas sa mga 
organisasyong antipasista at sa masa bilang hakbang sa paghahanda ng bayan sa pakikibakang 
antipasista. 

Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, nag-utos ang US kumand sa Australia  sa 



lahat ng pwersang anti-Hapones na magmantini ng patakarang "lie-low". Ang imperyalistang 
kautusang ito ay walang dudang pahiwatig ng kawalan ng tiwala sa sambayanang Pilipino. 
Takot ang US na hayaan ang mga Pilipino na makapagbuo ng sariling armadong lakas. 
Tusong pinakana ng mga imperyalistang US na maramihang maglapag ng armas sa kanilang 
mga ahente sa USAFFE sa panahong sila mismo'y malapit nang dumaong. 

Gayunpaman, nakapag-ipon tayo ng karanasan at kumpyansa sa digmang bayan ng 
pagtatanggol laban sa mga Hapones. Kahit na nahulog tayong muli sa kamay ng mga 
imperyalistang US, nakakuha tayo ng karanasan bilang isang bayan sa anti-Hapones na digma 
ng pagtatanggol. Naipamalas natin ang ating kasanayan sa mga teknik ng pakikidigmang 
gerilya at ang ating kakayahang sumanib sa masa sa panahon ng krisis; pero panahon na para 
maunawaan natin na tayo ay dapat magabayan ng isang masusing paggagap sa mga tungkulin 
ng isang tunay na pambansa at panlipunang pagpapalaya at sa mga motibong pwersang 
kailangang mapakilos ng mga angkop na panawagan para wastong makakilos laban sa 
kasalukuyang kaaway at sa kasunod pa nito, na kapwa natin dapat malinaw na makilala. 

Nagtagumpay tayo sa pakikipaglaban sa imperyalismong Hapones; nagtagumpay tayo sa 
paglaban at sa pag-aarmas ng sarili. Pero nagkulang tayo sa pag-aarmas ng ating sarili sa 
ideolohiya at pulitika. Marami ang naniwala sa huwad na kalayaang ipinangako ng Amerika. 
Marami ang nag-akala na ang tunay na kalayaan ay maaaring ipagkaloob ng isang dayuhang 
kapangyarihan. Ngunit ang "kalayaan" na ipinagkaloob sa gayong paraan ay walang katuturan 
para sa masa ng ating sambayanan. Sa pag-aarmas ng sarili sa wastong ideolohiya, mas malaya 
sana lahat tayong nakakilos at nagamit ang ating pwersa sa pagtatanggol para igiit ang ating 
kalayaan mula kapwa sa Japan at United States. Halimbawa, maaari sanang napahintulutan 
ang masang magsasaka sa buong kapuluan na kagyat na matamasa ang reporma sa lupa sa 
mga inabandonang lupain ng mga panginoong maylupa na nagtago sa Maynila sa ilalim ng 
pangangalaga ng mga imperyalistang Hapones, at sa Washington, sa pangangalaga naman ng 
mga imperyalistang US. Sa halip, ang ilang napahiwalay na Amerikano ay hinayaang mamuno 
sa USAFFE. Ang pamumuno sa kilusang gerilya ay inihain sa kanila sa isang platong pilak. 
Ang mersenaryong kaisipan na maghangad ng backpay ay hinayaang tumagos at umuk-ok sa 
makabayang kilusan. Hanggang ngayon, ang ilan sa atin ay parang mga mersernaryo kung 
hiyain; laging pinamamalimos ng bayad ng beterano mula sa isang dayuhang gubyerno. 

Sakali mang maulit ang pagkakataong tulad ng pakikibakang anti-Hapones, kailangan 
nating gamitin ang lahat ng ating natutunan bilang isang bayan at hiwalay na kumilos bilang 
nagsasariling pwersa na malaya sa estratehikong mga pangangailangan ng isang dayuhang 
kapangyarihang gaya ng United States. Ito'y hindi lamang dahil natuto tayo sa sarili natin o 
kaya'y dahil tayo ay naging isa nang mas mapaggiit na bayan, kundi dahil tayo ngayon ay nasa 
isang antas ng pag-unlad ng daigdig na higit na mas mataas kaysa sa panahong kinalagyan 
natin noong pananakop ng Hapon. Nasa lahat ng dako na ngayon ng mundo ang mga 
kilusan sa pambansang pagpapalaya; ang mga sosyalistang bayan ay may kakayahang 
pakalatin at pahinain ang imperyalistang kapangyarihan ng United States; ang 
imperyalismong US ay patuloy na pinahihina ng mismong sobrang pagkakabanat ng kanyang 
lakas at ng patuloy na paglaban ng mga mamamayan sa buong daigdig. 

Ang napakasamang mga kwento tungkol sa "komunistang agresyon", na niluto at 
pinalaganap ng propagandang US, ay labis nang gasgas sa Pilipinas. Paparaming tao ang 
nagbabasa tungkol sa karanasan ng mga bayang sosyalista at kung papaano, sa kabilang 
banda, sila pala mismo ang pinahihirapan ng imperyalistang panghihimasok. Ang tunay na 
mga pangyayari tungkol sa Gera sa Korea at sa hidwaan ng Tsina at India tungkol sa 



hangganan ay nasisimulan nang maliwanagan ng intelihensyang Pilipino; at ang pananalakay 
ng US sa Timog at Hilagang Byetnam, ang pananakop ng US sa Taiwan at ang daan-daang 
panghihimasok nito sa teritoryo ng Tsina ay walang dudang nagpapasinungaling sa pahayag 
na Numero Unong mananalakay ang Tsina at ang United States naman ang Numero Unong 
sugo ng kapayapaan. 

Ang "komunistang agresyon" ay isa sa mga alamat na nasisimulan na nating makita nang 
may higit na kalinawan. Sa katunayan, nagsisimula nang gumamit ang ating mga 
reaksyunaryong pinuno ng magkakasalungat na terminong gaya ng "agresyon mula sa loob" 
at "agresyon sa pamamagitan ng kinatawan". Tuwing nagkakaroon ng pagkilos o welga ang 
mga manggagawa o magsasaka, o tuwing may demonstrasyong anti-imperyalista ang mga 
estudyante at kabataan, ang nakikita ng mga sagadsaring anti-komunista sa masiglang 
pagpapahayag na ito ng popular na mga panawagan ay ang "mapagpakanang kamay ng mga 
dayuhang komunista na gumagamit ng lokal na mga ahente". 

Dapat itanong ng mga sundalo ng gubyerno sa kanilang sarili kung bakit sa mga welga 
ay nasusumpungan nila ang sarili na nasa panig ng mga establisimyentong kapitalista, o kung 
sa mga labanang agraryo naman, nasa panig ng mga panginoong maylupa. Sa mga 
demonstrasyong anti-imperyalista, natatagpuan din nila ang sarili, kasama ng mga pulis, na 
nakahanay laban sa di armadong karaniwang mamamayan. Madalas, natatagpuan na lamang 
nila ang sarili na tinatagubilinan na ang mga nasabing welgista at demonstrador ay 
"subersibong" mga pasimuno ng gulo. 

Hindi kaila sa akin na karamihan sa mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines ay 
mula sa mga magsasaka. Pero, bakit kaya sa mga hidwaan sa pagitan ng mga panginoong 
maylupa at mga magsasaka, ang sundalo, na sa katunayan ay isang magsasakang nasa 
uniporme ng gubyerno, ay natatagpuan na lamang ang sarili na kinakasangkapan ng 
panginoong maylupa? Bakit ninyo itututok ang inyong mga baril sa masa at hindi sa 
dayuhang malalaking kumprador at pyudal na interes na nagsasamantala sa sambayanan? 

Ang mga upisyal at tauhan ng Armed Forces of the Philippines ay dapat magkaroon ng 
dangal at paninindigan na ipaglaban ang interes ng sambayanan. Kapag ibinaba sa kanila ang 
order na pumanig sa mga imperyalistang US, mga kumprador, panginoong maylupa at 
burukratang kapitalista at labanan ang masang magsasaka, manggagawa, progresibong 
intelihensya at iba pang mga makabayan, dapat magkaroon sila ng dangal at paninindigan na 
lumipat ng panig at humanay sa mga api na matagal nang naghihirap mula sa mga 
nagsasamantala sa kanila. 

Naging palasak nang islogan ang "peace and order" o "pangingibabaw ng batas" para 
udyukan ang sundalo laban sa masa na gumagamit sa karapatan nila na malayang magtipon at 
magpahayag. Unang-una na, dapat itanong: Peace and order para kanino? Pangingibabaw ng 
kaninong batas? Ang pinagsasamantalahang masa na araw-araw na naghihirap at 
pinagsasamantalahan ay dapat pahintulutan na malayang mag-organisa at magpahayag ng 
sarili. Bakit sila patatahimikin ng pwersa ng baril sa tabing ng pagmamantini ng peace and 
order at pagpapairal ng batas? Bakit sila pipigilang maghapag ng kanilang mga karaingan? Sa 
inyong pagpanig laban sa aping masa, inyo na ring nakakatulad ang mga gwardyang sibilyan 
ng mga panginoong maylupa, ang mga pribadong gwardya ng mga kapitalista at mga bantay 
ng Embahada ng US at mga base militar nito. 

Sa pagtatalunton sa kadena ng armadong kapangyarihan sa bayan, ating makikita na ang 
pagkakaroon ng armas ay kakabit ng mga ari-arian, gaya ng ipinakikita ng mga batas sa 



paglilisensya. Kaya, ang mga pribadong entidad na may pinakamaraming armas ay ang 
malalaking kumprador, mga panginoong maylupa at burukratang kapitalista, gayong sila rin 
ang pinakamaluwag na nakagagamit sa pulisya at armadong pwersa ng gubyerno. Kapag ang 
isang partikular na lokal na sitwasyon ay hindi na kaya ng mga gwardyang sibilyan, 
pumapasok sa eksena ang mga pulis ng munisipyo at pagkatapos, ang PC, Army, Air Force at 
kalaunan, ang panghihimasok militar ng US, sa gayong pagkakasunud-sunod. Ang kadena ng 
armadong kapangyarihan ay nagtatapos sa imperyalismong US. Sa ganitong pag-unawa, ang 
masa ay may estratehikong pagkamuhi sa imperyalismong US. Ang mga mapagsamantala at 
ang kanilang armadong mga satelayt ay kilalang kabilang sa iisang herarkiya ng kapangyarihan 
kung saan ang US ang tumatayong pinakamakapangyarihan. 

Laging ipinapangalandakan ng propaganda ng imperyalistang US na mawawala ang 
seryosong banta sa pambansang seguridad at lokal na kapayapaan at kaayusan (peace and 
order) kung mawawala dito at sa ibayong dagat ang mga komunista. Ang mamamayan ay 
itinutulak na mamuhi sa mga komunista o sa mga ipinalalagay na komunista, sa parehong 
paraan na sinikap gatungan ng mga Espanyol at prayle ang pagkamuhi sa mga Pilipino na 
binansagang mga Mason at filibustero. Tinuturuan ang militar ng Pilipinas na magkaroon ng 
matindi at walang katwirang pagkamuhi sa mga komunista sa parehong paraan na tinuruan 
ng mga Espanyol ang mga Gwardya Sibil na mamuhi sa mga filibustero para mapanatili ang 
kanilang katapatang kolonyal. 

Kailangang maunawaan natin na hindi matatahimik ang masa hanggat sila ay 
pinagsasamantalahan. Sa ilang panahon, maaari silang patahimikin ng marahas na pwersa ng 
estado. Ngunit sa kanilang muling pagbangon, ang kanilang nakaraang paghihimagsik, kahit 
na bigo, ay nagsisilbing pagsasanay para sa isang mas makapangyarihan at malawakang 
rebolusyon. Noong 1872, inakala ng ating mga panginoong kolonyal na sa wakas ay nadurog 
na nila ang mga popular na protesta. Pagkaraan lamang ng 14 taon, umani sila ng isang 
unos—hindi lamang isang mas malakas na alon ng kilusang sekularisasyon sa hanay ng 
kaparian, kundi isang malaganap na kilusan sa paghihiwalay na ang hangad ay dili't iba kundi 
pambansang kalayaan. 

Noong dekada 50, maaaring inakala ng mga imperyalistang US na tuluyan na nilang 
nasupil ang pambansa-demokratikong kilusan. Ngunit habang patuloy nilang pinagkakaitan 
ang sambayanang Pilipino ng tunay na kalayaan, tiyak na aani sila ng isang unos—isang higit 
pang makapangyarihang pambansa-demokratikong kilusan. Dahil sa matagal na panahong 
sinikil ng mga kumprador at panginoong maylupa ang sambayanan, nagbabadya ang panahon 
na sila ay patatalsikin ng sambayanan mula sa bayan sa isang rebolusyonaryong daluyong. 

Ang imperyalismong US, pyudalismo at burukratang kapitalismo ay hindi nilikha ng mga 
komunistang ahitador. Ang mga ito ay obhetibong resulta ng mahahabang istorikong 
proseso. Sa paglahok ng mamamayan sa kilusang pambansa o kilusang komunista, ang 
unang-unang dapat makita ay mismong ang mga kumprador, panginoong maylupa at 
burukratang kapitalista ang nagtulak sa kanila na mawalan ng tiwala sa umiiral na sistema. 
Maling sisihin ang mga Komunista at lahat ng iba pang mga makabayan sa kabiguan ng 
kasalukuyang sistema na pinaghaharian ng mga imperyalistang US, kumprador, panginoong 
maylupa at burukratang kapitalista. 

Sa pagkakaalam ko, ang Armed Forces of the Philippines ay nagsisikap maglunsad ng 
isang kampanya sa "aksyong sibiko" na mas malawakan kaysa sa pinasimulan ng yumaong 
Presidente Ramon Magsaysay. Magpapadala rin ito sa ibayong dagat ng mga grupo sa 



"aksyong sibiko" para suportahan ang gerang mapanalakay ng US sa Timog Byetnam. 

Bilang bahagi ng pakikidigmang sikolohikal, ang "aksyong sibiko" ay mayroon lamang 
taktikal, mababaw at pansamantalang kabuluhan kung nanatiling di lutas ang mga batayang 
problema na imperyalismong US, pyudalismo at burukratang kapitalismo. Kahit bilang isang 
taktika, madali itong mapawalambisa sa pagkakamulat ng masa na ang "aksyong sibiko" ay 
pumapasok lamang sa mga kritikal na lugar na naggigiit ng mas batayang mga panawagan sa 
pagbabago. Kaya nga labis ang sinsin ng mga "aksyong sibiko" sa Gitnang Luzon. Ang masa 
sa mas marami pang kinaligtaang erya ay nagrereklamo na sila ay walang pakinabang sa mga 
"aksyong sibiko" at ang Timog Byetnam ang binigyan ng prayoridad. Itinuturing nila ang 
praseng "aksyong sibiko" bilang pinabangong taguri upang linlangin ang mamamayan sa 
tunay nitong nilalamang militar, laluna sa gamit nitong sikolohikal at pang-intelidyens. 

Maraming matatalinong tao ang nakababasa sa literatura at mga manwal ng AFP tungkol 
sa "aksyong sibiko" na sinuplay ng Pentagon sa pamamagitan ng JUSMAG. Nagpahayag sila 
ng galit sa diin na ibinibigay sa pakikidigmang sikolohikal at panlilinlang sa mamamayan. 
Naiinis sila sa masidhing poot ng mga ito sa mga komunista at sa pagsisikap na agawin mula 
sa kanila ang inisyatiba sa pamamagitan ng panlilinlang. 

Napakalinaw na bahagya man ay hindi gagalawin ng mga grupo sa "aksyong sibiko" ng 
Armed Forces of the Philippines ang di makatarungang istruktura ng pribadong pag-aari sa 
lupa at ang relasyong pyudal at malapyudal sa kanayunan. Sa katunayan, tatangkain lamang 
nilang likhain ang panlabas na impresyon na sila ay kaibigan ng mamamayan habang sa likod 
nito ay itinataguyod nila ang kapangyarihan ng mga panginoong maylupa, mga imperyalistang 
US, mga kumprador at mga burukratang kapitalista. Maaari silang gumawa ng mga kalsada, 
tulay, at patubig at magturo ng mga pamamaraan sa pagsasaka; maaari silang lumahok sa mga 
gawaing pangkalinisan at magsagawa ng marami pang proyektong di tradisyunal na militar. 
Pero hindi nila babaguhin ang batayang istrukturang panlipunan na tumitiyak sa 
pagsasamantala sa masa. 

Si Robert McNamara, Kalihim sa Depensa ng US, ang unang nagpahayag na tatakdaan 
ng United States ang kanyang mga kliyenteng-estado na magtalaga ng mga katutubong 
pwersang militar bilang diumano'y mga grupo sa "aksyong sibiko". Layon nitong makalikha 
ng bagong larawan ng lokal na militar at gawin itong mas epektibo sa counter-insurgency. 
Ipagpapatuloy diumano ng United States ang pagbibigay ng kagamitang militar bilang 
pandepensa pero nilikha ang bagong larangang ito, ang "aksyong sibiko", upang 
papaniwalain ang mamamayan na ang lokal na militar ay hindi na instrumento ng pyudal at 
dayuhang interes at hindi na ang nakasusuklam na linta sa pambansang badyet. Ito ay 
nangangahulugan ng panghihimasok ng militar sa mga larangan ng gawain na sa tradisyon ay 
hawak ng mga sibilyan. Ibig sabihin, mamimilitarisa ang mga operasyon na dati-rati'y may 
katangiang sibilyan. Tinatayang lalamunin ng militar ang mga pondo na dapat sanang 
nakalaan sa mga kagawaran sa obras publikas, sa edukasyon, kalusugan at iba pa. 

Papalaking bilang ng mga konstitusyonalista ang seryosong kumukwestyon sa 
panghihimasok ng militar sa mga usaping sibilyan. Nababahala sila sa isang papatingkad na 
proseso ng pagsasapasista na maaaring tumapos sa kapangyarihang sibilyan sa kalaunan, Sa 
ganitong papalaking kontrol ng militar sa mga tungkuling sibilyan. Alinsunod sa isang bagong 
pamamaraan na pinagtibay ng Pentagon at ipinatutupad dito ng JUSMAG, kumikilos ang 
militar sa paraang maaako ang mga operasyong sibilyan at makukuha ang pampulitikang 
impluwensya. Kitang-kita sa Asya, Aprika at Amerika Latina, na kapag ang United States ay 



nababahala sa kontrol nito sa mga kliyenteng-estado, bumabaling ito sa lokal na pasismo; 
dahil kung tutuusin, nakasandig sa kagamitang militar at suportang pinansyal ng kanyang 
among imperyalista ang isang katutubong pasismo. 

Ang isa pang subersibong pag-unlad na kailangang masusing bantayan ay ang 
kabaligtarang panghihimasok naman sa militar ng ilang organisasyong sibilyan. Mayroong 
mga pwersang makikitid ang isip na gustong magpaunlad ng kleriko-pasismo na tipong 
Franco at Salazar. Gusto nilang pagtambalin ang espada at krus. Hindi pa masiyahan sa labis 
nang laki ng dayuhang kontrol at impluwensya sa Armed Forces of the Philippines, isang 
kilusang sektaryo ang nagdala rito mula sa Espanya at Portugal ng ilang pasistang mga teknik 
at nagsasagawa ng sistematikong pagbreynwas sa mga tauhang militar at upisyal ng pulisya sa 
isang paraang salungat sa prinsipyo ng pagbibigay kay Caesar ng nauukol kay Caesar at kay 
Kristo ng nauukol kay Kristo. 

Muli, sa ngalan ng anti-komunismo, ang tao ay dinadala sa anti-demokrasya. Bilang mga 
naninindigan sa kalayaan sa relihiyon, kailangang nating bantayan ang anumang kilusang 
kleriko-pasista na magpapaatras sa kasaysayan ng Pilipinas sa mahabang panahon sa nakaraan 
kung saan ang mapagsamantalang kapangyarihan ay may krus sa isang kamay at espada sa 
kabila. Ayaw nating muling buhayin ang isang halimaw. Yaong mga naniniwala sa liberal na 
demokrasya ay matinding binabagabag ngayon ng ilang paring Heswita na sinanay ng CIA. 
Siguradong ayaw nating magkaroon ng malawakang panunumbalik ng mga Padre Damaso at 
Padre Salvi. 

Higit sa lahat, tayo'y magpunyagi para sa pambansang demokrasya sa Pilipinas. Para sa 
ating pambansang kaligtasan, umasa tayo, higit sa lahat, sa lakas at pambansang pagkakaisa 
ng mamamayan. Mabubuo lamang ang ganitong pambansang pagkakaisa kung tayo ay kaisa 
ng masa sa isang pangkalahatang pakikibaka laban sa imperyalismong US, pyudalismo at 
burukratang kapitalismo. 

Ang sistemang pampulitika ay pinaghaharian ng mga ahente sa pulitika ng mga 
imperyalistang US, malalaking kumprador at panginoong maylupa. Mismong ang mga upisyal 
at kawal ng Armed Forces of the Philippines ay biktima kapwa ng maliliit at malalaking 
diskriminasyong pampulitika ng isa o iba pang paksyon sa pulitika ng mapagsamantalang 
naghaharing uri. 

Ang mga upisyal at kawal ng Armed Forces of the Philippines ay dapat matutong 
sumuway sa imperyalismong US at sa mga lokal na mapagsamantalang uri at matutong 
pumanig sa masa sa kanilang mga batayang hinihingi. Mangyari pa, walang-saysay na asahang 
papanig sa masa ang kabuuang makinarya ng estado kahit sa panahon ng 
pinakamapagpasyang krisis kung kailan ang mga naghaharing uri ay sirang-sira na sa masa. 
Pero ang mga upisyal at kawal na makikiisa sa masa sa kanilang pakikibaka laban sa 
imperyalismong US, pyudalismo at burukratang kapitalismo ay makapagpapabilis sa 
tagumpay ng sambayanan. 

Dapat pasimulan sa loob ng Armed Forces of the Philippines ang isang kilusan para 
bawiin mula sa gubyerno ng US ang nawalang teritoryo ng gubyerno ng Pilipinas. Dapat 
nating igiit ang soberanyang Pilipino sa mga base militar ng US sa Pilipinas. Dapat ipailalim 
sa kumand ng mga Pilipino ang mga nasabing base militar. Dapat nating hingin ang kagyat na 
pagtatapos ng Kassunduang US-RP sa mga Base Militar bilang instrumento sa 
pagpapawalambisa ng ating soberanya. 



Dapat itakwil ng mga tunay na anak ni Bonifacio, Emilio Jacinto, Gregorio del Pilar at 
Antonio Luna sa loob ng armadong pwersa ang pandidiktang militar ng US. Dapat nilang 
itakwil ang Kasunduan sa Tulong Militar at JUSMAG bilang mga instrumento ng dayuhang 
kontrol at impluwensya sa militar ng Pilipinas. Dapat nilang itakwil ang lahat ng hakbangin sa 
pakikidigmang sikolohikal gaya ng "aksyong sibiko" at iba pa, na ipinanukala ng mga 
eksperto ng US sa kontra-insurhensya para linlangin ang mamamayan na nangangailangan ng 
makabayang tulong sa kanilang pakikibaka para palayain ang sarili mula sa imperyalismong 
US, pyudalismo at burukratang kapitalismo. 

Huwag tayong magtiwala sa isang kapangyarihan na yumuyurak sa ating soberanya at 
nagsasamantala sa ating sambayanan. Wakasan natin ang indoktrinasyon ng US sa armadong 
pwersa at pulisya upang maipalaganap sa hanay nila ang isang oryentasyong anti-imperyalista 
at demokratiko. 

Magtiwala tayo sa kabayanihan, tapang at kakayahan ng sambayanan na ipagtanggol ang 
sarili. Ipinakita natin sa pakikibakang anti-Hapones at iba pang pakikibaka na maaari nating 
gawing suplayer ng armas ng masa ang kaaway, sa pamamagitan ng pagsamsam sa mga ito. 
Iwaksi natin ang imperyalistang pagpapalagay na tayo'y makaiiral lamang sa ilalim ng 
proteksyon ng isang dayuhang kapangyarihan. 

Sa panahong ito ng digmang bayan laban sa kolonyalismo, imperyalismo at neo-
kolonyalismo na laganap sa buong daigdig, nasa pusisyon tayo hindi lamang para matuto 
mula sa ating sariling karanasan, ngunit matuto rin mula sa pakikibaka ng marami pang 
bayan. Huwag nating ulitin ang pagkakamali ni Aguinaldo noong Digmaang Pilipino-
Amerikano. Huwag tayong magkamaling muling malinlang ng imperyalismong US. Sa 
panahong ito ng pandaigdigang paglakas ng mga kilusang anti-imperyalista, ang pangunahing 
kaaway ay malinaw nang natukoy at ang pambansang pakikibaka ay obhetibong tintutulungan 
ng mga panlabas na pangyayari sa isang antas na mas mataas kaysa anumang punto sa 
kasaysayan ng Pilipinas. 

Kumalas tayo sa Tratadong US-RP sa Mutwal na Depensa dahil lisensya ito sa 
panghihimasok militar ng US sa ating mga pambansang usapin. 

Kumalas tayo sa SEATO dahil sa esensya, isa itong kasunduan na kontra sa Timog-
Silangang Asya at kontrolado ng mga imperyalistang kapangyarihan na hindi taga Timog-
Silangang Asya. Sa harap ng ating mga kapwa Asyano, bumangon tayo mula sa kahihiyan ng 
matagal na dominasyon ng imperyalismong US. 

Sa matagal na panahon, ibinukod tayo ng United States mula sa malaking bahagi ng 
mundo. Marami sa atin ang malaon nang naniniwala sa abang linya na ang mga kaaway ng 
United States ay kaaway rin ng Pilipinas. 

Maging mas mulat tayo sa kasalukuyang realidad sa mundo. Pag-aralan natin at 
samantalahin ang mga kontradiksyon sa hanay ng mga imperyalistang kapangyarihan at mga 
kontradiksyon sa pagitan ng sosyalismo at kapitalismo. Sumanib tayo sa internasyunal na 
nagkakaisang prente laban sa imperyalismong US at mga kasabwat nito. Isalin natin ang 
kasalukuyang pandaigdigang sitwasyon sa ating pambansa-demokratikong bentahe. 

 

 

 



ANG MGA TUNGKULIN NG IKALAWANG KILUSANG 
PROPAGANDA8 

 

Ang Ikalawang Kilusang Propaganda 

Si Senador Claro Mayo Recto ang unang nagpahayag na kailangan ang ikalawang 
kilusang propaganda. Balak niyang magpasimula noong 1960 ng isang masinsin at malawak 
na kampanyang anti-imperyalista pagkarating mula sa paglalakbay sa ibang bayan. Hindi na 
niya naituloy ang kanyang balak pero nananatili sa atin ang kanyang anti-imperyalistang 
pamana. 

Ang anti-imperyalistang pamanang ito ay ang lupon ng mga ideya at prinsipyong 
kanyang inilinaw sa takbo ng makabayang krusadang inilunsad noong unang mga taon ng 
dekada ’50. Kung tutuusin, hindi na niya kailangan pang pormal na ipahayag na siya at ang 
iba pang mga makabayan ay magpapasimula ng Ikalawang Kilusang Propaganda. 
Inumpisahan niya ito sapol nang kanyang iugnay ang kasalukuyang pakikibaka sa pakikibaka 
ng mga matagumpay na lumaban at naghiwalay sa unang tiranyang kolonyal pero hindi ganap 
na nagtagumpay na pigilin ang pagdating ng isang panibagong tiranyang dayuhan, ang 
imperyalismong US. 

Mahalagang pag-usapan ang Ikalawang Kilusang Propaganda dahil kailangan nating 
balikan ang di tapos na mga tungkulin ng rebolusyong Pilipino. Kailangan ang Ikalawang 
Kilusang Propaganda para minsan pang pukawin ang ating bansa sa pakikibaka para matupad 
ang mga pambansa-demokratikong tungkulin ng rebolusyong Pilipino. 

Ang Ikalawang Kilusang Propaganda ay pagpapatuloy ng Unang Kilusang Propaganda 
at ng rebolusyong Pilipino kahit na ang kasalukuyang mga kalagayan ay ibang-iba sa umiiral 
noong panahon ng unang mga makabayang propagandista. Bagamat nananatili ang mga 
dating problema, may mga bagong problemang lumitaw na higit na nagpapahirap at 
nagkukumplika sa ating pambansang pakikibaka. 

Kailangan sa gayon na maging mas malakas at matatag ang Ikalawang Kilusang 
Propaganda. Dapat itong maging isang bagong tipong kilusang propaganda na may bagong 
makauring pamumuno at bagong pagkakahanay ng mga pwersa at bagong oryentasyong 
pang-ideolohiya at pampulitika na mas abante at mas progresibo para makasabay tayo sa 
takbo ng mas mataas na yugto ng istorikong pag-unlad at maipagtagumpay natin ang 
pakikibaka laban sa isang kaaway na hamak na mas malakas at mas tuso kaysa sa lumang tipo 
ng kolonyalismo. Sa madaling sabi, dapat lampasan ng Ikalawang Kilusang Propaganda ang 
una dahil nasa mas mataas na yugto ito ng istorikong pag-unlad at dahil ang kaaway na 
kaharap natin, kasama ang lokal nitong mga alyado, ay mas malakas at mas abante kaysa 
lumang kolonyalismong pinalitan nito. 

Gayunman, ang imperyalismong US at pyudalismo, na prinsipal na mga target ng 
Ikalawang Kilusang Propaganda, ay estratehikong mahina dahil nahaharap ang mga ito sa 
anti-imperyalista't antipyudal na pagkakaisa ng mamamayan sa pamumuno ng uring 
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manggagawa. Dagdag pa, sa pandaigdigang saklaw, ang imperyalismong US at pyudalismo ay 
mabilis na nadadaig ng sumusulong na pwersa ng pambansa-demokratiko at sosyalistang mga 
rebolusyon. Mabigat ang kasalukuyang mga tungkulin ng Ikalawang Kilusang Propaganda 
pero mahusay din ang kalagayan para sa pagtatagumpay nito. 

Ang Ikalawang Kilusang Propaganda, una sa lahat, ay isang kilusang pampulitika. 
Kilusang pang-edukasyon ito na may mga layuning pampulitika; dahil kung tutuusin, walang 
anumang tipo ng edukasyon at kultura na hiwalay sa pulitika. Layon nitong palitan ang 
lumang tipo ng edukasyon at kultura habang pinananatili ang progresibong mga elemento 
nito. Layon nitong ihanda at gabayan ang sambayanan sa pakikibaka laban sa mga 
mapagsamantalang dayuhan at pyudal. Layon nitong makagawa ng mga pagbabago at 
nagsisimula sa isang partikular na paninindigang pampulitika. Ang mga makauring interes ng 
mga pinagsasamantalahan man o nagsasamantala ay nagluluwal ng mga pampulitikang ideya, 
pinagpapahalagahan at aktitud na nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa tao para kumilos. 

 

Matuto sa Masa 

Para mapakilos ang mamamayan at makakuha ng ilang tagumpay sa pamamagitan ng 
kanilang kolektibong aksyon, dapat munang alamin ang kanilang mga motibo batay sa 
kanilang kongkretong kalagayan at makauring interes. Kailangang alamin ng Ikalawang 
Kilusang Propaganda mula sa masa ang kanilang kalagayan, mga problema, interes at mithiin 
bago ito mangahas na turuan sila kung ano ang gagawin. Ang Ikalawang Kilusang 
Propaganda ay isang kilusang masa sa pinakatunay na kahulugan nito, na ang pangunahing 
layunin ay pakilusin at pagtagumpayin ang masa at kamtin ang kanilang tagumpay. 

Hindi kailanman dapat kalimutan ang prinsipyong matuto sa masa kahit na sa puntong 
ito'y napapakinabangan na natin ang kabang-yaman ng pangkalahatang kaalamang naipon 
mula sa nakaraang karanasan. Ang pangkalahatang kaalaman o kaalaman mula sa iba'y 
mahalaga ngunit laging mas mahalaga ang sariling pagkilala o pagkakatuto sa masa dahil 
nangangahulugan ito na lagi tayong kapiling at kaisa nila. Sa pagkakatuto sa masa at 
pakikisalamuha sa kanila, nagiging mas tumpak at dinamiko ang ating mga pangkalahatang 
gabay sa pagkilos at mga pormulasyon ng solusyon. Kaagad ay nakikiisa tayo sa masa sa 
kanilang pagkilos. 

Ang Ikalawang Kilusang Propaganda ay hindi kailanman dapat maging kampanya para 
utusan o diktahan ang masa. Hindi dapat magbato ng mabibigat na teorya at islogan nang 
hindi muna inaalam ang kongkretong kalagayan at mga problema ng sambayanan. Ang 
kaalamang ito na mula sa sariling obserbasyon, sa praktika sa hanay ng masa at sa pakikinig 
sa masa, ay magpapahintulot sa atin na masubukan at mapatunayan ang mga teorya, 
mapayaman at maipaliwanag ang mga ito sa mamamayan sa pinakakongkretong paraan na 
agad nilang maiintindihan. 

Dapat nating malampasan ang naging takbo at pagkilos ng Unang Kilusang Propaganda 
na nagsimula bilang isang kilusan ng mga destiyero sa isang dayuhang syudad, gayong dapat 
sana'y nakatuon ito sa kalagayan at mga problema ng Pilipinas. Hindi na rin uubrang 
angkinin ngayon ng mga ilustrado at petiburgesya ang pamumuno sa kilusan sa pamamagitan 
lamang ng pagwawasiwas ng kanilang pormal o artipisyal na kaalamang-aklat, o sa 
pamamagitan ng pagpapahanga sa mamamayan sa pamamagitan ng kanilang edukasyong 
burges. 



Mismong ang mga ahente ng imperyalismong US, ang mga panginoong maylupa at mga 
relihiyosong sektaryoan ay nagsisikap na makihalubilo sa masa, sa tabing ng 
makapangyarihang masmidya na pag-aari at kontrolado nila at sa tabing ng maraming 
pagkukunwari, na ang tanging layunin ay lituhin at linlangin ang mamamayan. 

Walang ibang mapapagpilian ang mga aktibista ng Ikalawang Kilusang Propaganda 
kundi sundin ang linyang masa, makiisa sa masa at matuto sa masa. Hindi na rin makakasapat 
ngayon ang paglalabas ng mga manipesto at proklamasyon mula sa mga lunsod at malalaking 
bayan kung saan nakakahiligan ng mga tamad na "lider" na palipasin ang rebolusyon. Ang 
tagumpay ng Ikalawang Kilusang Propaganda ay itatakda ng mga magpapasyang tumungo sa 
masa at makipamuhay sa kanila. 

Sa Ikalawang Kilusang Propaganda, kailangang tiyakin kung kaninong ideolohiya o 
pulitika ang mamuno sa mamamayan. 

Sa palagay ng burgesya at mga panginoong maylupa, tanging ang mga taong may mataas 
na pormal na pinag-aralan lamang ang nababagay na mamuno sa mamamayan. Buong 
panghahamak nilang sinasabing mangmang at walang pinag-aralan ang mamamayan. Sa 
paggigiit na tanging ang mga nakapag-aral sa burges at konserbatibong paraan lamang ang 
nababagay na mamuno, gusto nilang palalimin ang pagkakabaon ng masa sa loob ng sistema 
ng pagsasamantala. 

Dapat itakwil ng Ikalawang Kilusang Propaganda ang mapanganib at di demokratikong 
palagay na ito bilang isang kasinungalingan na naglalayong linlangin ang masa. Mahigit nang 
tatlong siglo at marami pang dekada ang naibigay natin sa mga produktong ito ng 
neokolonyal na edukasyon para lutasin ang mga problema ng masa. Pero ano ang nagawa 
nila? Sapat-sapat nang panahon ang ibinigay natin sa matatalinong ginoo o mga teknokrata 
ng burgesya at uring panginoong maylupa, pero maaaring napakabobo nila o 
napakamapanlinlang para makita ang mga saligang problemang imperyalismong US at 
pyudalismo. 

Nakakapanghinayang na hindi malinaw na nakikita ng mga nakapag-aral na nabibilang sa 
mataas na lipunan ang mga saligang problemang imperyalismong US at pyudalismo, na 
kitang-kita naman at damang-dama ng masang mas mababa ang pormal na pinag-aralan dahil 
sila ang pinakamatinding tinatamaan. Nasa pusisyon ang masa para makita hindi lamang ang 
sarili nilang paghihirap kundi pati na rin ang pakinabang ng iilan mula sa imperyalismong US 
at pyudalismo. 

Ang anumang nararanasan ng masa ay kaagad nilang nasasapol. Madali rin nilang 
masapol ang tamang mga solusyon batay sa wastong pagsusuri ng kanilang mga problema. 
Ang mga kuntentong statesman, edukadong ginoo at publisista ng burgesya at panginoong 
maylupa ang nagpapalagay na lampas sa kanilang pag-unawa ang imperyalismo at pyudalismo 
hindi pa dahil bobo sila kundi dahil hindi sila tapat at takot na ilantad ang negatibong 
katangian ng sistemang pinakikinabangan nila. 

Ang paglayang pambansa't panlipunan ng masa ay mismong sa masa lamang 
magmumula. Tanging sila lamang ang may malalim na pag-unawa sa kanilang mga problema. 
Ang mga aktibista ng Ikalawang Kilusang Propaganda ay maaari lamang magsuma at magbuo 
ng solusyon mula sa karanasan ng masa. 

 



Ang Syentipiko't Demokratikong Pananaw sa Daigdig 

Ang pagtitiwala sa masa at pagtatakwil sa burges at makasariling edukasyon ay 
mauunawaan lamang kung ang isang tao ay may syentipiko't demokratikong pananaw sa 
daigdig. 

Dapat pa ngang mas abante ang syentipiko't demokratikong pananaw sa daigdig kaysa 
liberal-demokratikong pananaw na dinala ng Unang Kilusang Propaganda bilang pusturang 
pampulitika. Sa panahong ito, ang proletaryong pananaw sa daigdig ang pinakasyentipiko't 
demokratikong pananaw. Daig nito ang makitid na pananaw ng "naliliwanagang" liberal na 
burgesya. Malinaw nitong nakikita ang kabuuang hanay ng magkakatunggaling pwersang 
makauri sa lipunan ngayon, pati na ang kanilang mga kaukulang pananaw. Sapol nito ang 
kanilang mga saligang relasyon at kontradiksyon at napakalalim na nasasapol ang sitwasyon 
kung kayat kaya nitong baguhin ang mga ito sa pamamagitan ng rebolusyonaryong praktika. 

Natutukoy nito ang progresibong pwersa sa anumang kontradiksyon at sa yugtong ito 
ng kasaysayan ng daigdig ay kinikilala nito ang proletaryado bilang progresibong uri sa 
tunggalian ng mga monopolistang US at ng proletaryado na patuloy na nagaganap sa buong 
mundo at sa ating bayan. Hindi lamang nito natutukoy ang lahat ng progresibong pwersa 
kundi may pinapanigan pa bilang usapin sa paninindigan. Alam ng taong may syentipiko't 
proletaryong pananaw sa daigdig na walang sinumang tao o maliit na grupo ang maaaring 
mahiwalay o mapwera sa mga batayang tunggalian sa lipunan. Obhetibong nagaganap ang 
tunggalian ng mga uri nang labas sa kamalayan ng indibidwal; ang maaari lamang gawin ay 
pumanig sa progresibong pwersa o sa reaksyunaryong pwersa sa oras ng krisis. Ang 
pagpupusturang nyutral ay pagpapakasangkapan sa mas malakas na pwersa. 

Obhetibong nagaganap ang tunggalian ng mga uri sa Pilipinas pero nasa anyo ito ng 
isang pambansang pakikibaka kung saan nakahanay ang mga makabayang uri--ang uring 
manggagawa, magsasaka, intelihensya at pambansang burgesya-laban sa mga imperyalistang 
US, kumprador, panginoong maylupa at burukrata kapitalista. Ang uring manggagawa ang 
namumunong uri at ang uring magsasaka ang pinakamaaasahang alyado nito, at nakikibaka 
ito sa monopolyong kapitalistang US at sa lokal na burgesyang kumprador na suportado ng 
uring panginoong maylupa. 

Dapat isulong ng Ikalawang Kilusang Propaganda ang isang moderno, syentipiko't 
demokratikong pananaw sa daigdig na nagtatakwil sa relihiyoso-sektaryong kultura ng 
kapanahunang pyudal sa bulok na kulturang imperyalista at sa makasariling petiburges na 
pag-iisip. Ang mga paaralang pinatatakbo sa Pilipinas ngayon ay mga tagapagpalaganap ng 
nasabing mga kultura na dapat nating itakwil. 

 

Ang Pagkakahiwalay na Dulot ng Kasalukuyang Kultura 

Kailangang magkaroon ng ganap na pagbabago ng buong sistema ng edukasyon. Pero 
ang unang hakbang na kinakailangang gawin ay isulong ang isang pambansa-demokratikong 
kultura na bagong tipo. Ang pambansa-demokratikong kulturang ito ay bahagi ng ating 
pampulitikang pakikibaka para makamit ang pambansang demokrasya. Ang edukasyon ay 
dapat magsilbi sa ating pambansang pakikibaka para makamit ang kalayaan at pagsasarili sa 
bawat larangan ng pagsisikap, ito ma'y sa pulitika, ekonomya, lipunan, kultura, militar at 
diplomasya. 

Sa kabuuan, ang kasalukuyang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay hawak ng mga 



pwersang salungat sa mga prinsipyo ng pambansang demokrasya. Kontrolado ito ng mga 
ahente ng isang imperyalistang kultura at atrasadong kulturang pyudal-sektaryo. 

Isa itong sistema ng edukasyon na sa katunaya'y nagtatanggol sa naghaharing uri at 
naghihiwalay ng mga may pormal na pinag-aralan mula sa masa. Hinding-hindi nito 
ipinapalaganap ang isang malusog, syentipiko't demokratikong pananaw; maging ang katangi-
tanging mga anak ng mahihirap na nakatapos ng mataas na edukasyon ay walang salang 
sumusunod sa dekadente at bulok na mga pinagpapahalagahan ng naghaharing uri at 
tumatalikod sa simulain ng pambansa at panlipunang pagpapalaya. Ang ganitong klase ng 
edukasyon ay isang pamamaraan na tumitiyak sa pagkakanulo sa masa ng ilan sa sarili nitong 
mga anak. 

Sa panahong matatag ang kapangyarihan ng naghaharing uri, ang nakapag-aral na 
panggitnang uri ay nagsisilbing tulay ng mga ideya at pinagpapahalagahan ng naghaharing uri 
sa mga nakakababang uri. Bago ito makabig o manyutralisa ng organisadong masa, ang 
panggitnang uri ay nagsisilbing kasangkapan ng mga nagsasamantalang uri. 

Bilang malinaw na patunay ng pagkakahiwalay ng ating sistema ng edukasyon sa 
simulain ng pambansang demokrasya, hindi nito tinuturuan ang mga mag-aaral na makiisa at 
magpakilos sa sambayanan para sa pambansang kasarinlan, reporma sa lupa, pambansang 
industriyalisasyon o anumang kahalintulad na mahigpit na tungkulin. 

Dapat matiyagang pukawin at pakilusin ng mga aktibista ng Ikalawang Kilusang 
Propaganda ang masa, kabigin ang intelihensya at buuin ang alyansa sa pambansang burgesya 
sa batayan ng sarili nitong interes sa pambansang demokrasya. 

 

Ang Pilipinisasyon ng Sistema ng Edukasyon 

Ang isang kagyat na hakbang na maaaring gawin sa kasalukuyang sistema ng edukasyon 
ay ang Pilipinisasyon nito. Dapat itong gawin upang ilipat ang pagmamay-ari, kontrol at 
impluwensya sa mga eiskwelahan mula sa mga dayuhan tungo sa mga Pilipinong lipos ng 
diwa ng pambansang demokrasya. 

Mismong ang mga titser na sinanay sa lumang paraan ay dapat muling turuan. Ang 
proseso ng kanilang edukasyon ay bibilis habang patuloy na umuunlad ang sitwasyon sa 
pulitika pabor sa rebolusyonaryong masa. 

Dapat gamitin ang mga teksbuk at iba pang materyal sa pag-aaral na maka-Pilipino at 
progresibo para labanan ang daan-daang taong pagkakaalipin ng ating isipan sa sistemang 
kolonyal, imperyalista at neokolonyal. Dapat makibaka ang mga Pilipinong awtor para 
mapalitan ang ginagamit ngayong mga materyal at teksbuk na hiwalay sa kalagayan at mga 
problema ng masa. 

Dapat mababalaan ang mga eistudyante at mamamayang Pilipino tungkol sa mga 
ahensya't instrumentong dayuhan na ginagamit para panatilihin ang kaisipang kolonyal at 
pyudal. Dapat ilantad nang husto ang imperyalista't mapangwasak na aktibidad at 
impluwensya ng AID, USIS, Peace Corps, mga iskolarsyip at grant ng US, ng ALEC, IEDR, 
mga grant sa pananaliksik ng mga korporasyong US, Asia Foundation, Rockefeller 
Foundation, Ford Foundation at Congress for Cultural Freedom. Ang mga ahensyang ito ay 
dati nang nailantad bilang mga ahensyang imperyalista o mga kublihan at tulay ng CIA. 

Kapag nagawa ng iyong kaaway na mapag-isip ka nang katulad niya, paimbabaw mo 



siyang nagiging kaibigan kahit nilalapastangan niya ang iyong interes at pinagsasamantalahan 
ka. Tulad ng sinabi ni Senador Recto sa kanyang mensahe sa kabataan, sinundan ang 
pagkatalong militar ng rebolusyong Pilipino ng isang nabreynwas na henerasyon. Ang 
resulta'y ang pagtalikod sa mga pambansa-demokratikong tungkulin. 

Bilang katunayan ng pagtatakwil sa istorikong mga tungkulin ng bansa at pagtataksil sa 
rebolusyong Pilipino, ipinagpapalagay ngayon na "subersibo" para sa kabataan at 
mamamayan na balikan ang rebolusyong Pilipino at magpunyagi para sa pambansang 
demokrasya. 

Gayundin, dapat maging mapagbantay ang Ikalawang Kilusang Propaganda sa mga 
prayleng kaaway ng Unang Kilusang Propaganda. Kasabwat ng mga imperyalista, sila ngayo'y 
mabilis na nagpapalawak ng kanilang pagmamay-ari at kontrol sa mga establisimyentong 
pang-edukasyon. Hindi dapat malinlang muli ang mamamayan sa pakunwaring kabanalan ng 
isang Padre Salvi at isang Padre Damaso. 

Dahil naniniwala tayo sa kalayaan sa relihiyon, malaya silang mangaral sa kanilang mga 
simbahan, pero hindi sila dapat sumalungat sa pakikibaka para sa pambansang demokrasya at 
magtangkang siraan tayo bilang umano'y mga erehe at pilibustero, sa pamamagitan ng pang-
aabuso sa kanilang kredibilidad sa hanay ng kanilang mananampalataya. Hindi dapat gamitin 
ang relihiyon para itago ang mga kaaway ng mamamayan. Kapwa ang simbahan at ang mga 
nagpupunyagi para baguhin ang lipunan ay dapat umiwas na gawing pakikibaka sa relihiyon 
ang pambansa't panlipunang pakikibaka. Kung hindi, yaong mga nagsasabing 
pinangangalagaan nila ang ispiritwal na kapakanan ng kanilang mananampalataya ay 
malalantad lamang bilang kasangkapan ng mga gustong magpanatili sang pampulitikang 
kapangyarihan ng mga mapagsamantalang uri. Ang laganap na imperyalistang kultura at 
dekadenteng pyudal na pinagpapahalagahan ng mga mapagsamantalang uri ang lumilikha ng 
mga halimaw at demonyo ng lipunang ito. 

Sa anu't anuman, dapat paunlarin ang isang syentipiko't demokratikong tipo ng 
edukasyon at hindi ito dapat masagasaan ng lumalaganap na mga eskwelahan ng mga 
dayuhang prayle. Dapat ipanawagan ng pambansa-demokratikong kilusan, ibig sabihi'y ng 
Ikalawang Kilusang Propaganda, na huwag pahintulutang mangibabaw ang klerikong tipo ng 
edukasyon sa syentipiko't demokratikong tipo ng edukasyon. Ang mga eskwelahang kleriko 
ay nagsisilbing balwarte lamang ng makauring diskriminasyon, awtoritaryanismo at anti-
sekularismo. 

 

Ang Pambansa-Demokratikong Iskolarsyip 

Sa loob at labas ng mga eskwelahan, ang mga progresibong iskolar at mananaliksik na 
nagbibilang sa sarili na bahagi ng Ikalawang Kilusang Propaganda ay dapat masigasig na 
kumilos para palitan ang istorikong mga sulatin at pananaliksik sa lipunan na makaisang 
panig na naglalarawan sa kolonyal at imperyalistang mga mananalakay bilang mulat na 
tagapagpala ng mamamayang Pilipino. 

Dapat magkaroon ng obhetibong paglalahad ng ating istorikong pag-unlad bilang isang 
bansa. Ang tunggalian ng magkasalungat sa lipunan ay dapat obhetibong ilahad nang may 
malinaw na pagpapahalaga sa ating pambansang pagsisikap at nang may malinaw na pag-
unawa na ang rebolusyonaryong masa ang tagapaglikha ng kasaysayan. 

Umabot pa nga ang ating mga istoryan at syentipiko na isip-kolonyal at burges sa punto 



ng pagsasantabi sa pinakaimportanteng mga dokumento ng kasaysayan ng rebolusyong 
Pilipino sa kanilang pagsisikap na patampukin ang kanilang mga bayaning kolonyal at 
intelektwal na pagkaalipin. 

Ang hakbang ng paparaming iskolar sa pagsusulat sa kasaysayan ng Pilipinas na maka-
Pilipino ay isang positibong hakbang na kumikilala sa pambansa-demokratikong pagsisikap 
ng ating mamamayan. Ang pinakaprogresibong hakbang na maaaring gawin ng ating mga 
Pilipinong iskolar ngayon ay obhetibong ilahad ang pakikibaka ng bansa at ng iba't ibang 
makabayang uri sa ating lipunan para sa demokrasya at pag-unlad. 

 

Isang Pambansang Wika at Rebolusyonaryong Sining at Literatura 

Dapat magkaroon ng puspusang pagsisikap sa wika, literatura at sining para 
mapaglingkod ang mga ito sa masa. 

Bagamat dapat nating pangalagaan ang kultura ng mga lokalidad at minorya bilang 
bahagi ng ating pamanang kultura, dapat din tayong magpaunlad ng isang bago at tunay na 
pambansang kultura sa pamamagitan ng pagpapalaganap at paggamit ng isang pambansang 
wika na kaangkan ng lahat ng ating lokal na wika at sa gayo’y madaling maintindihan ng masa 
kahit saan, di katulad ng Ingles. Dapat masiglang kumilos para mapangibabaw ang wikang 
Pilipino sa Ingles. Ang pangunahing dahilan dito'y para magkaroon ng behikulo sa mabilis na 
pagpapalaganap ng pambansa-demokratikong pag-uunawaan ng mamamayan sa buong 
kapuluan. Ginamit ng mga nakapag-aral na nabibilang sa mataas na lipunan ang isang 
dayuhang wika bilang wika ng pagmamataas para hamakin ang masa. Sa Espanyol at Ingles 
pa rin nakasulat ang mga batas: ito'y isang tanda ng tindi ng pagkakahiwalay ng mga batas ng 
naghaharing uri mula sa masa. 

Sa literatura at sining, dapat magkaagapay ang proseso ng pag-aangat sa pamantayang 
estetiko at popularisasyon. Dahil ang masa na pinakamalaki nating tagatangkilik ay 
makakapagpahalaga lamang sa ating literatura at sining kung gagamiting mateiryal ng ating 
mga manunulat at artista ang buhay at pakikibaka ng ating masa. Kung gagamitin itong hilaw 
na materyal, maibibigay dito ang hugis na kayang likhain ng ating mga may talento sa sining. 

Kailangang magbago ang ating mga bayani at pinagpapahalagahan kung tunay tayong 
para sa rebolusyonaryong pag-unlad. Ang mga manggagawa, magsasaka at rebolusyonaryong 
mandirigma ang dapat mangibabaw sa ating paglalarawan ng buhay. Kailangang ibaling ang 
nilalaman at tema ng ating literatura at sining mula sa mapagmataas at petiburges na 
pagpapahalaga sa makitid at limitadong bahagi ng ating pambansang buhay. Tungkulin ng 
ating mga manunulat at artista ngayon na bumatay sa dakilang drama ng pakikibaka ng masa 
para sa pambansa't panlipunang pagpapalaya. 

Napakakitid naman ng isip ng mga mapanlikhang manunulat at artista na hindi 
makakapaglarawan sa buhay ng mahigit 90 porsyento ng ating mamamayan. O kaya, labis 
silang naliligaw at nalululong sa paghahabol ng mga grant sa pagbibyahe at iba pang 
konsesyon mula sa Rockefeller Foundation, USIS at iba pang imperyalistang institusyon na 
kalkuladong nagplano na gawing mapangarapin at eskapista ang ating mga manunulat at 
artista. 

Panahon na para kilalanin ng petiburges na manunulat o artista na walang bagay na 
walang uri, angat sa uri, walang pulitika o hiwalay sa pulitika. Maipapakita ng isang tapat na 
pagsusuri ng obra ng mga taong may ganyang palagay ang kanilang obhetibong pagpanig sa 



mga naghaharing uri na nagbibigay sa kanila ng mga mumo at gantimpala. Sa katunayan, 
sagad sa buto ang kanilang pagkareaksyunaryo, pinupuri ang mga atrasadong panuring ng 
primitibo o pyudal na buhay o kaya'y itinatanghal ang indibidwal na walang kalaban-laban at 
mapagpalayaw sa sarili, na bihag ng isang sistemang ayaw naman niyang unawain o 
sinasadyang gawing mahiwaga. 

Yaong mga nagsusulat para sa proletaryado o masa at para sa simulain nila ay itinuturing 
na magaspang at utilitaryan ng manunulat na imperyalista, pyudal o petiburges. Pero masdan 
ang mga obra ng ating diumano'y pino at makasining na mga manunulat o artista: sa 
katunayan, garapal na kakitiran ng isip at kawalang kakayahang magagap ang batayang mga 
tensyon ng buhay ang ipinapakita ng kanilang makasarili't walang katuturang mga 
pinagkakaabalahan. Ang kaya lamang nilang ipakita ay ang makitid na bahagi na realidad, ang 
pagkakahiwalay at sikolohiya ng indibidwal na malayo sa mas dinamikong mga pwersa ng 
lipunan. 

Ang Ikalawang Kilusang Propaganda ay dapat isulong ng mga manggagawang 
pangkultura na kayang lampasan maging ang tradisyon ng mapanuring realismo ni Dr. Jose 
Rizal sa kanyang mga nobelang Noli at Fili, at ni Juan Luna sa kanyang obrang La Spolarium. 

Ang literatura at sining ay mga konsentradong ekspresyon ng realidad. Sa kasalukuyang 
panahon, kailangang tuluy-tuloy na dalhin ang proletaryong paninindigan para makamit ang 
pinakamalaking pagsulong sa sining at literatura. Sasalamin ng literatura at sining ang 
rebolusyonaryong pakikibaka at ipatanaw ang tagumpay nito. 

 

Syensya at Teknolohiya para sa Pambansang Industriyalisasyon 

Suriin natin ang syensya at teknolohiya. Hindi totoong malaya ang syensya at 
teknolohiya sa pampulitika o makauring pandidikta. May natatanging paraan ang mga 
pyudalista at imperyalista sa paggamit at paglilimita ng mga ito para sa mga tiyak na dahilan. 

Noon, gustong ilimita ng mga pyudalista ang syensya at teknolohiya dahil ayaw nilang 
mahamon at malantad ang kanilang mga dogma sa relihiyon. Ngayon, ginagamit ng mga 
imperyalista ang syensya at teknolohiya para lumikha ng mapangwasak na mga armas para sa 
kanilang mga gera ng pananalakay at nililimita rin nila ang produksyon para mamaksimisa 
ang kanilang tantos ng tubo. 

Sa Pilipinas, gusto nating gamitin ang syensya at teknolohiya para sa ating pagsulong na 
industriyal at para makalikha nang mas maraming produkto para sa ating mamamayan. Sa 
intelektwal na pananaw, malayo na ang ating isinulong mula sa panahon nang tutulan ng mga 
prayle ang syentipikong kaalaman bilang "erehe" at paglaruan ang "A Class in Physics" para 
pigilin ang ating intelektwal na pag-unlad. 

Nang sakupin ng imperyalismong US ang Pilipinas, kumpara sa mga prayle ay nagpakita 
ito sa simula ng kagustuhang bahaginan tayo ng syensya at teknolohiya; pero ngayong gusto 
nating gamitin ang syensya at teknolohiya para kamtin ang pambansang industriyalisasyon at 
kalayaan sa ekonomya, tutol sa ating pag-unlad ang kapitalistang lipunang Amerikano na may 
sariling syentipiko at teknolohikal na kaunlaran. Hindi pinahihintulot ng pulitika ng 
imperyalistang US na gamitin natin nang husto ang syensya at teknolohiyang kayang abutin 
ng ating mga syentipiko, teknolohista at mamamayan dahil ang malilikha nating kaunlaran sa 
ekonomya ay magpapalaya sa atin at magpapaliit sa pamilihan at tubo ng mga industriya ng 
US. 



Pangangarap nang gising, sa gayon, ang isiping walang anumang kaugnayan sa pulitika at 
makauring pandidikta ang syensya at teknolohiya. 

Sa mga bayang sosyalista, ang syensya't teknolohiya at produksyon ay saklaw ng pulitika, 
ibig sabihin, tinutugunan ng mga ito ang pangangailangan ng sambayanan. Pero sa mga 
bayang kapitalista, sa kabila ng mataas na antas ng pag-unlad sa syensya, teknolohiya at mga 
pwersa sa produksyon, ang lahat nito'y kinakasangkapan sa pagkakamal ng tubo at 
pampulitikang kapangyarihan ng mga monopolyo laban sa interes ng masa at ibang bayan. 

Sa Pilipinas, dapat nating itaguyod ang isang puspusang programa na magpapalalim sa 
ating kaalamang syentipiko at teknolohikal para sa mga layuning pampulitika't pang-
ekonomya; ibig sabihin, para sa ating paglayang pampulitika at kapakanan sa ekonomya. 
Gusto nating magkaroon ng kasanayan para sa pambansang industriyalisasyon at pag-unlad 
sa agrikultura. Para matiyak ang partisipasyon sa produksyon at mabilis na panlipunang pag-
unlad ng masa ng ating sambayanan, dapat nating ipopularisa ang pinakaabanteng mga 
kasanayan; pero bago natin ito magawa, kailangan munang armasan ng masa ang sarili sa 
pulitika, palayain ang bansa at sarili mula sa mga pampulitikang pwersang naglilimita sa ating 
pang-ekonomyang pag-unlad at syentipiko't teknolohikal na pagsulong. 

 

Pilipinisasyon ng Masmidya 

Suriin natin ang mga dyaryo, radyo, telebisyon, sine at iba pang kahalintulad na daluyan 
ng impormasyon, upinyon at entertainment na ngayo'y makapangyarihang mga instrumento 
ng pag-unlad man o ng reaksyon sa panahong ito ng Ikalawang Kilusang Propaganda. Alam 
nating hindi kontrolado ng masa ang mga ito. Sa kabilang banda, ang masa ay nauuwi sa 
pagiging pasibong tagatanggap na lamang ng ipinapalabas ng masmidyang ito. 

Dahil imperyalista't may oryentasyong imperyalista ang karamihan ng mga korporasyong 
nagmamay-ari ng midya o nag-iisponsor sa mga programa, ang ating masmidya sa ngayon ay 
hindi maaaring gamitin sa pagpapalaganap ng pambansang demokrasya. Sa kabilang banda, 
ang pagpapatampok sa seks at karahasan, na likas sa imperyalistang kultura, ay 
ipinapalaganap sa pamamagitan ng masmidya sa kapahamakan ng ating kabataan at 
mamamayan. Pansinin ang kulto ni James Bond, mga palabas na koboy at ang karerista at 
mersenaryong tipo ng hustisyang isinusubo sa atin ng masmidyang kontrolado ng mga 
imperyalista. Mga behikulo ito ng imperyalistang propaganda at gayundin ng anti-Pilipino't 
anti-demokratikong mga palagay. Dahil sa pag-iisponsor ng mga produkto, ang panlasa, 
aktitud at gawi sa pagkonsumo ng sambayanang Pilipino ay nakaangkla sa mga produkto ng 
imperyalismong US. 

Sa kabuuan, ang dayuhang kontrol sa masmidya at nilalaman nito (mula sa lokal na 
sensasyunalismo hanggang sa may kinikilangang mga ulat ng mga ahensya sa pamamahayag 
ng US tulad ng AP at UPI) ay isang panghihimasok sa ating buhay pampulitika; at sa 
pinakatusong paraan, kinukundisyon nito ang isip ng sambayanan para tanggapin hindi 
lamang ang mga produktong komersyal kundi pati na rin ang mga produktong pampulitika sa 
anyo ng mga kasunduang pampulitika at patabaing mga tuta ng imperyalismong US. 

Sa larangan ng masmidya, balikan natin ang maringal na tradisyon ng Kalayaan at La 
Independencia, na mga tunay na instrumento sa pamamahayag ng pambansa-demokratikong 
kilusan. Sa diwa ng mga publikasyong ito, kumbinsihin natin ang ating mga mamamahayag 
na ang katotohanan ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng balangkas ng kapangyarihang 



pampulitika ng imperyalista't panginoong maylupa. Marami sa kanila ang nakakaunawa na 
nito; at tiyak na paulit-ulit nilang palalawakin ang kanilang kalayaan sa pamamahayag. 

Hindi kailanman maaaring maging abstrakto ang kalayaan sa pamamahayag. Tanging ang 
taong sinungaling o bobo ang maggigiit nito. Ang mga reporter ay nakatali sa patakarang 
editoryal; ang patakarang editoryal naman ay nakatali sa patakaran ng publisista o ng lupon 
ng mga direktor ng kumpanya; ang publisista o lupon naman ay nakatali sa patakaran ng mga 
adbertayser. Kahangalang igiit ang argumentong burges-liberal na sa pagkakaroon ng iba't iba 
o ilang adbertayser, wala kahit isa sa kanila ang makakakontrol sa pahayagan. Organisadong-
organisado ang mga adbertayser sa kanilang mga chamber of commerce at pambansang 
asosasyon ng mga adbertayser at sa marami pang grupo sa negosyo. Kung sa kanila aasa ang 
pahayagan para mabuhay, hinding-hindi nito lalabagin ang mga batayang makauring 
"katotohanan" ng kanilang interes. 

Karaniwang kaalaman kung paano sinikap pigilin ng mga kumpanya ng US ang 
pambansa-demokratikong pamamahayag sa mga dyaryo. Dapat ipaglaban ng makabayan at 
progresibong mga mamamahayag ang higit na kalayaan sa pamamahayag sa pamamagitan ng 
pagpanig sa iba't ibang paraan sa mga pwersa ng pambansang demokrasya. 

Ang propesyunalismo sa serbisyo ng mga mapagsamantala ay nangangahulugan ng 
pampulitikang pagpapaalipin sa kanila, sa dahilang naghuhubog at nagtataguyod ito ng mga 
upinyon na nagsisilbi sa mga mapagsamantala. 

Ang isang kongretong hakbang na maaaring gawin ng Ikalawang Kilusang Propaganda 
ay ipaglaban ang Pilipinisasyon ng pamamahayag nang sa gayo'y matanggal ang tuwirang 
pagmamay-ari ng mga dayuhan sa antinasyunal at anti-demokratikong midya tulad ng 
Philippines Herald, Manila Daily Bulletin, DZBB, DZHP, DZBU at iba pa. Kapag 
nagtagumpay tayo sa Pilipinisasyon ng pamamahayag, ang makukuha nating popular na 
suporta ay awtomatikong magsisilbing tagatangkilik ng pambansa-demokratikong mga 
publikasyon. Sa kasalukuyan, dapat patuloy nating ilantad at ihiwalay ang lahat ng 
antinasyunal at anti-demokratikong midya na tuwirang pagmamay-ari, suportado o 
kontrolado ng mga dayuhang monopolyo at kumprador. 

Kung nais ng ating mga mamamahayag na tularan ang pambansa-demokratikong 
tradisyon nina Jose Rizal, Lopez Jaena, del Pilar, Jacinto at Luna, dapat nilang organisahin 
ang sarili bilang palabang progresibong mga mamamahayag at obrero na naghahangad na 
mapalawak ang kanilang kalayaan sa pamamahayag. Ang kanilang pagkakaisa ay makakasagka 
sa kapangyarihang magdesisyon ng publisista na mahigpit na nakatali sa pampinansyang mga 
kasunduan sa mga antinasyunal at anti-demokratikong mga adbertayser at stockholder. 

Sa loob at labas ng larangan ng pamamahayag, buong-tapang na maaaring ipanawagan 
ng Ikalawang Kilusang Propaganda ang pagsasabansa ng ekonomya at pambansang 
industriyalisasyon para sa kalaunan ay mawala sa pagkakasakal ng mga dayuhang adbertayser 
ang pamamahayag. 

Ang maaaring gawin mismo ng Ikalawang Kilusang Propaganda ngayon sa 
pagpapalawak ng kalayaan sa pamamahayag ay magtayo ng isang publikasyon kung saan may 
ganap na kalayaang magpahayag at magtaguyod ng mga pambansa-demokratikong pananaw. 
Tulad ng pinapangarap ni Sen. Claro Mayo Recto, dapat isaboses at organisahin ng 
publikasyong ito ang muling bumabangong mga pwersa ng rebolusyong Pilipino. Sa gayon, 
dapat itong magabayan ng makabayang estilo ng ating mga rebolusyonaryong ninuno at ng 



mga tunay na rebolusyonaryo ng kasalukuyan. Dapat gamitin ng Ikalawang Kilusang 
Propaganda ang publikasyong ito upang tumulong sa pagwasak ng mga lumang ideya, 
lumang kaugalian, lumang gawi at lumang aktitud at tumulong sa pagsusulong ng 
rebolusyong Pilipino. 

Ang Ikalawang Kilusang Propaganda ay dapat maging isang puspusang rebolusyon sa 
kultura. Dapat nitong wasakin ang kasalukuyang malakolonyal at malapyudal na 
superistruktura. Naghuhumiyaw na mailuwal ang isang bagong pambansa at demokratikong 
kultura. Ang mga organisasyong masa, laluna ng kabataan ay may malaking papel sa 
pagtataguyod ng nasabing bagong kultura sa ilalim ng pamumuno ng proletaryado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANG KILUSAN SA PAGPAPALAYA SA EKONOMYA 
LABAN SA IMPERYALISMONG US9 

 

Para maintindihan ang kilusan sa pagpapalaya sa ekonomya ng sambayanang Pilipino 
ngayon, unang-una'y kailangang isaalang-alang na makasaysayang kinakaharap nito ang 
pyudalismo bilang nagpapatuloy na penomenong kolonyal at ang imperyalismo bilang 
bagong nangungunang dayuhang pwersa na nagpapanatili sa buong sistema ng 
pagsasamantalang umiiral sa lipunang Pilipino. 

Mailalarawan natin na malakolonyal at malapyudal ang lipunang Pilipino ngayon. 
Naipapakita ng ganitong kalagayan kung gaano katindi ang ginawa ng kapitalistang mundo sa 
lipunang Pilipino. Ang imperyalismo, ang monopolyong yugto ng kapitalismong Kanluranin, 
na dinala dito para bahagyang umuk-ok pero kasabay nito'y magpanatili sa sistemang pyudal 
na pinaunlad ng kolonyal na mga administrador na Espanyol mula sa enkomyenda—ang 
malalaking administratibong yunit na ginamit para pagsama-samahin ang malalaking lupain, 
isang pang-organisasyong pagsulong mula sa barangay o kumpederasyon ng mga barangay 
bago dumating ang Espanyol. 

Sa buong panahon ng kolonyal na Espanyol, pyudal ang narating na sistema ng 
produksyon. Nang mabuksan ang Maynila sa kalakalang dayuhan noong maagang bahagi ng 
ika-19 na siglo at nagbukas ang Suez Canal noong 1869 na nagpabilis sa ugnayan ng Pilipinas 
at ng burges na Europa, ang sistemang pyudal ay nag-umpisang magbago bilang resulta ng 
malawakang produksyon ng inieeksport na mga pananim na kinakailangan ng kapitalismong 
Kanluranin. Bahagyang umunlad ang sistema sa pagpipinansya nang maitatag ang mga 
bangko at lugar ng kalakalang dayuhan. Nag-umpisang pumalit sa likas na ekonomya ng 
pyudalismo ang ekonomyang nakabatay sa salapi.  

Pumasok sa eksena ang imperyalismong US sa Pilipinas mula sa Pasipiko noong 1898, 
mula sa pananakop nito sa Puerto Rico at Cuba mula sa dekadenteng Espanya. Noong una, 
unti-unting pinalawak ng United States ang saklaw ng impluwensya nito sa hilagang bahagi 
ng Timog Amerika at ng buong Gitnang Amerika. 

Kinontrol ng imperyalismong US ang ekonomyang Pilipino, kapalit ng luma nang 
kolonyal na kapangyarihan ng Espanya. Nilupig ng mga monopolistang Amerikano ang 
sambayanang Pilipino at ipinailalim sa pang-ekonomyang pananakop pagkaraang epektibong 
gamitin ang militar. Epektibong ginamit ng mga monopolistang Amerikano ang 
kapangyarihan ng estado para ipilit ang kanilang mga interes sa ekonomya. Talagang lipas na 
ang malayang kumpetisyon. Ginamit ng uring kapitalistang Amerikano ang kapangyarihan 
nito sa pulitika at gubyerno para ipasok ang mga interes ng mga monopolyo at ipilit ang 
pangingibabaw sa ekonomya ng ibang mga bansa bilang paraan ng pag-ampat sa krisis nito sa 
labis na produksyon. 

Tulad ng itinalumpati ni Senador Albert J. Beveridge, isang kinatawang pampulitika ng 
mga monopolyong kapitalista, na pabor sa patakarang pagpapalawak: 

"Mas maraming produktong ginagawa ang mga pabrikang Amerikano kaysa magagamit 
                                                           

9 Talumpating binigkas sa University of the East noong Oktubre 18, 1966; inisponsor ng UE 
Economics Association. 
 



ng mamamayang Amerikano. Mas marami ang pinoprodyus ng lupain ng Amerika kaysa 
kinukunsumo ng mga Amerikano. Kapalaran ang sumulat ng ating patakaran; ang kalakalan 
ng mundo ay dapat maging atin at magiging atin. At makukuha natin ito tulad ng sinabi sa 
atin ng ating ina, ang England, kung paano natin ito makukuha. Magtatayo tayo ng mga lugar 
ng kalakalan sa buong mundo bilang lugar na tagapamahagi ng mga produkto ng 
Amerika.Lulukubin ng ating marinong mangangalakal ang karagatan. Magtatatag tayo ng 
neybi na kasukat ng ating kadakilaan. Yayabong sa ating mga lugar ng kalakalan ang 
malalaking kolonya, na naggugubyerno sa sarili, nagwawagayway ng ating bandila at 
nakikipagkalakalan sa atin. Susundan ng ating mga institusyon ang ating kalakalan sa bagwis 
ng ating komersyo. At ang batas Amerikano, kaayusang Amerikano, sibilisasyong Amerikano 
at bandilang Amerikano ay tutubo sa mga dalampasigan na hanggang sa ngayo'y madugo at 
madilim, at sa pamamagitan ng mga ahensyang iyon ng Diyos mula ngayo'y gagawing 
maganda at maliwanag." 

Sinalungat ng Ligang Anti-imperyalista, Partido ng Bayan at kilalang mga intelektwal 
tulad ni Mark Twain ang mga kampanyang ekstrateritoryal ng gubyernong US. Pero wala sila 
talagang sapat na tatag at natalo sila ng kapangyarihang pampulitika ng gayong mga 
imperyalistang grupo tulad ng kina Rockefeller, Morgan, Du Pont at Mellon. 

Ano itong imperyalismong US na kinasusuklaman ng mismong tapat na mga 
Amerikano? Kapag nalaman natin ito, malalaman din natin ang pangunahing kaaway ng 
kilusan sa pagpapalaya sa ekonomya ng Pilipinas. 

Ayon sa depinisyon ni Lenin, ang modernong imperyalismo, na pinakamahusay ngayong 
kinakatawan ng imperyalismong US, ay ang monopolyong yugto ng kapitalismo at may 
limang saligang salik sa ekonomya: 

 (1) Ang produksyon at kapital ay konsentradong-konsentrado kayat gumagampan ng 
mapagpasyang papel sa buhay ekonomya ang mga monopolyo; 

 (2) Nagsanib at naging dambuhalang mga emperyo ng pinansya at industriya, o 
kapital sa pinansya, ang kapital sa pagbabangko at kapital sa indiustriya; 

 (3) Ang pag-eeksport ng kapital, ibig sabihi'y ang mga pamumuhunang dayuhan ay 
naging napakaimportante, na iba sa naunang yugto kung saan mangibabaw ang pag-eeksport 
ng mga kalakal; 

 (4) Ang mundo'y pinaghati-hatian ng internasyunal na mga kartel at iba pang anyo ng 
kapitalistang monopolyo.  

 (5) Ganap na ang teritoryal na dibisyon sa mundo sa pagitan ng pinakamalalaking 
kapitalistang kapangyarihan. 

Sa Tratado ng Paris noong Disyembre 10, 1898, binili ng United States sa mga Espanyol 
ang Pilipinas sa kakarampot na halagang 20 milyon. Pinayagang panatilihin ang pagmamay-
ari ng mga mamamayang Espanyol at iba pang panginoong maylupa sa kanilang mga lupain. 
Pinanatili ng imperylismong US ang sistemang panginoong maylupa at idinagdag dito ang 
pagsasamantala ng mga bangko ng Wall Street at mga empresang pangmineral at pang-
agrikultura. Sapilitan pa ngang pinagbuwis ang mamamayang Pilipino sa kolonyal na 
rehimeng US para matugunan ang pangunahing bahagi ng gastusin para sa sarili nilang 
"pasipikasyon" at pinalutang ang interes sa bono sa ngalan ng gubyernong Pilipino sa 
pamamagitan ng mga bangko ng Wall Street. 



Masyadong makaisang panig pabor sa huli ang ugnayang pang-ekonomya ng Pilipinas at 
ng United States kayat ang Pilipinas ay nanatiling nag-eeksport ng hilaw na materyales at nag-
iimport ng yaring produkto. Ang padron ng kalakalang kolonyal ay ipinormalisa sa 
pamamagitan ng Batas Payne-Aldrich sa Taripa ng 1909, na nagpasigla sa "malayang 
kalakalan" sa buong panahon bago sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 

Sa buong ugnayang pang-ekonomya ng Pilipinas at ng United States sa panahon ng 
direktang paghaharing kolonyal ng US, kabilang ang panahon ng Komonwelt, ang lawak ng 
pag-eeksport ng kapital na ginawa ng mga monopolista sa Pilipinas ay itinuon lamang sa 
pagpapatakbo ng mga empresang pang-agrikultura, mga asukarera at sa produksyon ng 
iskrap at iba pang katulad na produktong pambahay. Walang makabuluhang pag-unlad ang 
pagmamanupaktura. Pinanatili ang sangkap na pyudal ng lipunang Pilipino para manatiling 
mababa ang pasahod sa mga Pilipino at sa gayo'y mapanatili ang murang presyo ng 
pangunahing mga produktong inieeksport tulad ng asukal, kopra, abaca at mga produktong 
mineral. 

Kitang-kita sa rehimeng kolonyal ng US ang panlipunang ligalig dahil nagpatuloy at 
tumitindi ang pagsasamantala sa mamamayang Pilipino. Nagkaroon ng mga armadong pag-
aalsa noong 1923-24, 1931 at 1935. Tumindi ang paglaban sa imperyalismong US sa panahon 
ng krisis sa ekonomya noong dekada '30. Tinutulan ng mga may interes sa deyri at asukal sa 
US ang murang importasyon ng US ng langis ng niyog at asukal ng Pilipinas. Dahil sa sama-
samang pangyayaring ito sa panahon ng Depresyon, inaprubahan ang Batas Tydings-
McDuffie na nangakong magbibigay ng "independensya" batay sa sumusunod na mga 
kundisyon: pananatilihin ang mga base militar ng US, pananatilihin ang lahat ng mga 
karapatan ng US sa pagmamay-ari, babayaran ang lahat ng inutang sa mga bangko ng US, 
ipagtitibay ng Pilipinas ang isang konstitusyong kasiya-siya sa Washington, at ihihinto ang di 
pagbubuwis ng mga produktong Pilipino sa pamilihang US. Tiyak na pahihintulutan ng mga 
kundisyon ng "independensya" ang siguradong patuloy na kontrol ng US sa ekonomya at 
seguridad ng Pilipinas nang di tuwiran at hindi nakikita ang pamamahala ng US. 

Ang imperyalistang kontrol ng US sa lipunan at pulitikang Pilipino ay maipagpapatuloy 
nang walang taning, ayon kay Victor Perlo, sa pamamagitan ng paggamit ng sumusunod na 
paraang pang-ekonomya: (1) pautang sa dependyenteng mga bayan at mga bayang nawasak 
ng digmaan sa mga kundisyong paborable sa mga monopolistang Amerikano; (2) negosasyon 
ng mga kasunduan sa kalakalan na nagbabawal sa proteksyon ng mga industriya ng mas 
mahihinang bayan laban sa pangwawasak ng mas makapangyarihang mga monopolyong US; 
(3) paggamit sa mga embargo at pagboboykot at pagpapababa ng halaga ng salapi ng iba 
pang mga bansa; (4) pagbibigay ng mga pabor at preperensyang pang-ekonomya sa mga 
elementong reaksyunaryo sa ibang bayan para magsilbi sila sa interes ng Wall Street; (5) 
negosasyon para sa mga tratado na magpapahintulot sa walang limitasyong paghuthot ng 
mga combine ng US sa mga rekurso ng ibang mamamayan; (6) diplomatikong 
panghihimasok para makakuha ng mga konsesyon para sa partikular na mga kumpanya ng 
US; (7) pagpataw ng di ninanais na mga utang sa mga bansang may mahihinang ekonomya 
para maisangla ng mga ito sa mga bangko ng US ang kanilang mga ari-arian; at (8) 
pagpupwesto ng mga Amerikanong adbayser sa pinansya at kolektor ng buwis para 
makontrol ang pinansya ng mahihinang bansa. 

Nang magbalik ang imperyalismong US sa Pilipinas pagkaraan ng pananakop ng 
Hapones, ipinatupad ang nasabing mga teknik sa pagkontrol sa ekonomya para maghirap ang 
sambayanang Pilipino.  



Para mapanatili ng United States ang kapangyarihan sa Pilipinas, sinigurado nito sa 
Tratadong US-RP sa Pangkalahatang Relasyon, na nagkaloob ng "independensya" sa 
Pilipinas, na hindi isasali ang mga base militar sa pagbibigay ng teritoryo sa gubyernong 
Pilipino at mananatili ang mga karapatan ng US sa pagmamay-ari tulad nang dati. Sa 
tratadong iyan, iginigiit na kahit pagkaraan ng tinatawag na pagkakaloob ng independensya, 
ipapatupad sa Pilipinas ang Batas ng US Laban sa Pakikipagkalakalan sa Kaaway. 

Para panatilihin ng United States ang hegemonya nito sa ekonomya, pilit na 
pinaaprubahan sa mamamayang Pilipino ang Batas Bell sa Kalakalan. Ang batas na ito ay 
pagpapatuloy ng batas na umiral bago magkagera at pinatagal nito ang di pantay na malayang 
kalakalan ng hilaw na materyales mula sa Pilipinas at yaring produkto naman mula sa United 
States. Nangahulugan ito ng pagpapanatili sa katangiang kolonyal ng ekonomya. Itinakda ng 
batas ng mga karapatang pariti para sa mga mamamayang Amerikano na nasa Pilipinas sa 
pagsasamantala sa likas na yaman at sa operasyon ng mga palingkurang bayan. Kinailangan 
nito ang Susog Pariti na nagpawalang-bisa sa konstitusyunal na tungkulin ng estado ng 
Pilipinas na pangalagaan ang pambansang patrimonya nito. At malinaw na nakasaad sa Batas 
Bell sa Kalakalan na kokontrolin ng United States ang pananaalapi ng Pilipinas. 

Ang pag-aapruba sa Batas Bell sa Kalakalan at pagpapatibay ng Susog Pariti ay piniga sa 
sambayanang Pilipino dahil nakasaad sa isang probisyon ng Batas sa Bayad Pinsala sa Digma 
na kung hindi maaaprubahan ang Batas Bell sa Kalakalan, walang ibibigay na bayad pinsala sa 
digma na lalampas sa $500. Inaprubahan ng Kongreso ng Pilipinas ang Batas Bell sa 
Kalakalan kahit kapalit ang di demokratikong pagtatanggal sa pwesto ng ilang myembro ng 
Kongreso na tumutol sa batas at kahit kapalit ang pag-uudyok sa isang gerang sibil, partikular 
ang rebelyong Huk. Kung mayroon mang iisang dahilan ang rebelyong Huk, ito'y ang 
imperyalismo at ang maka-imperyalistang aksyon at aktitud ng mga alyadong kumprador at 
panginoong maylupa nito. Karamihan ng bayad pinsala sa digma ay napunta sa mga negosyo 
at mamamayang Amerikano, relihiyosong korporasyon at lokal na mga mapagsamantala. 
Malaking bahagi ng pondo na napunta sa gubyernong Pilipino ay nalustay sa pamamagitan 
ng katiwalian at korupsyon pero mas pangunahi'y sa maluluhong pagkonsumo ng mga 
imported na yaring produkto mula sa United States. 

Mabilis na nahuthot habang papasok ang $2.0 bilyon na diumano'y pumasok sa mga 
taon pagkaraan ng 1945, bilang resulta ng bayad pinsala sa digma, kabayaransa mga beterano 
at gastusin ng mga sundalong Amerikano. Dahil nakaasa sa dolyar, sa kontrol na panlabas, 
ang ating sitwasyon sa ekonomya ay magulung-magulo pagdating ng 1949. 

Muling sinamantala ng gubyernong US ang napakakritikal na kalagayang pang-
ekonomya noong 1949 na nangyari sa Pilipinas dahil sa patakaran ng US. Para magmukhang 
tumutulong sa gubyernong Pilipino ang gubyernong US, nagpadala ito sa Pilipinas ng mga 
misyong pang-ekonomya para pag-aralan ang ating mga problema sa ekonomya. Ang 
resulta'y isang bagong kasunduang pang-ekonomya, ang Kasunduang Quirino-Foster na 
lalupang nagpahigpit ng kontrol ng US sa mga patakarang Pilipino. Pinapayagan ng 
Kasunduang Quirino-Foster na makapasok ang mga adbayser na Amerikano sa 
pinakaimportanteng mga departamento at upisina ng gubyerno. Ang kanilang payo ay laging 
umaalinsunod sa establisadong mga patakarang estratehiko ng imperyalismong US. 

Dahil sa Kasunduang Quirino-Foster, magbibigay diumano ang gubyernong US ng 
"ayuda" taun-taon sa gubyernong Pilipino para suportahan ang programang pang-ekonomya 
nito. Pero kailangan ding magbigay ang gubyernong Pilipino ng katapat na pondo bilang 



kaayusang mutwal. Ang nangyari sa programang "ayuda" na ito ay naubos ang pondo ng 
Pilipinas at hindi ipinatupad ang mga patakarang tunay na tutugon sa mga kailangan ng 
bansa. Ginamit ng mga adbayser na Amerikano ang pondo ng US at pondo ng Pilipinas para 
swelduhan nang sobra-sobra ang sarili, suportahan ang mga proyekto at aktibidad na 
pampropaganda ng US (tulad ng mga babasahing nakikita natin na may magkadaup-palad), 
bilhin sa mas mataas na presyo ang mga produktong US, bayaran ang mga mamahaling 
kontrata sa mga pribadong kontraktor na Amerikano, bilhin ang mga produktong US na wala 
nang silbi at iba pang tulad ng mga ito. Matinding pahirap sa mamamayan ang ginawa ng 
AID at ang mga ahensyang sumunod dito. 

Bilang biglang reaksyon ng ating ekonomyang dinodominahan ng US o bilang isang 
taktikal na hakbang na pinapayagan ng gubyernong US, pinagtibay ng gubyernong Pilipino 
ang kontrol sa import at palitan sa dayuhang pananalapi noong 1949 at 1950 para pigilin ang 
mabilis na pagkasaid ng reserbang dolyar sa Bangko Sentral dahil sa pagbili ng yaring 
produkto sa ibang bansa. Hindi pa rin napunuan ng kinitang dolyar mula sa pag-eeksport ng 
hilaw na materyales ang mga ginastos sa mga produktong imported. Patuloy ding pinaliit ang 
reserbang dolyar ng paglalabas ng superganansya ng mga subsidyaryo ng U.S. sa 
napakaraming tusong paraan. 

Para mabigyan ng paimbabaw na kabuluhan ang Ulat ng Kalakalang Bell at iba pang 
rekomendasyon ng US para sa ekonomya na kumikilala sa pangangailangan ng Pilipinas na 
paramihin ang panloob na produksyon para mabuhay, maraming Pilipinong upisyal ng 
gubyerno ang nagkaisa sa layuning komun na magtatag ng lokal na mga industriyang nasa 
proteksyon ng kontrol sa taripa at sa palitan ng dayuhang pananalapi, na dapat magbigay ng 
prayoridad sa lokal na industriyalisasyon. 

Sa halos isang dekada, nagtangkang magtayo ang mga negosyanteng Pilipino ng mga 
lokal na industriya. Karamihan sa mga ito'y magagaang na industriya tulad ng pagkain, tela, 
simento, salamin, papel, arina, atbp. Pero marami sa mga ito'y umaasa sa hilaw na materyales 
na imported tulad ng mga materyal na makukuha sa ilalim ng Batas Publiko 480 ng US. 
Madaling tuwirang mapresyur ng US ang mga ito. Gayunman, ang pinakaepektibong paraan 
para maikutan ng mga empresa ng US ang proteksyong ibinibigay sa lokal na 
industriyalisyasyon ay ang pagtatatayo ng mga plantang nag-aaasembol at nag-iimpake ng 
mga produkto na kunwa'y dumadaan sa pagpoproseso ng hilaw na materyales na imported 
pero ang totoo'y mga yaring produkto na ang mga ito. 

Noong 1954, nirebisa ang Batas Bell sa Kalakalan at naging Kasunduang Laurel-Langley. 
Kinailangang gumawa ng bagong adaptasyon pagkaraang malantad sa lahat na noong 
panahong 1949-54 ay pinayagan ang US na mag-eksport sa Pilipinas ng mga produktong 
nagkakahalaga ng dalawang bilyong dolyar, nang hindi nagbabayad ng taripa at pinayagan 
naman ang Pilipinas na mag-eksport sa US ng mga produktong nagkakahalaga lamang ng 
889 milyong dolyar, na disinsana'y may taripa. Malinaw na napakawalang katarungan ng 
Batas Bell sa Kalakalan. Pero ang ginawa lamang naman ng Kasunduang Laurel-Langley ay 
baguhin ang iskedyul ng taripa. Ang ginawang bagong kamalian ng Kasunduang Laurel-
Langley ay palawakin ang mga karapatang pariti sa lahat ng klase ng negosyo ng US sa 
Pilipinas. 

Sa anu't anuman, noong dekada 50, dahil sa paglaki ng pagmamanupaktura sa Pilipinas 
na umabot sa 16 porsyento ng kita ng bansa, lalong tumaas ang kamulatan ng mga 
negosyanteng Pilipino na kailangang isulong ang mga patakarang pang-ekonomya na 



poprotekta at magtataguyod ng kanilang interes sa negosyo. Ang katwiran nito'y 
pananatilihin ng mga negosyanteng Pilipino ang kapital sa loob ng bansa, kung titipirin nila 
ang kanilang kita at ipupuhunan uli sa industriya,sa halip na ilabas sa pormang superganansya 
tulad ng ginagawa ng mga dayuhang mamumuhunan. 

Ibinandila ng mga makabayang negosyante ang "Pilipino Muna" o nasyunalismong 
pang-ekonomya. Sa labas ng Malakanyang, si Claro Mayo Recto ang pinakaartikulante 
tungkol sa nasyunalismong pang-ekonomya. Itinaguyod ito ni Presidente Garcia pero nang 
pagbayaran niya ito nang mahal. Inakusahan si Garcia ng mga imperyalistang US at mga lokal 
na ahente nito na pagprotekta sa mga komunista nang itaguyod niya ang islogang "Pilipino 
Muna". Binantaan siya ng grupong CIA na magkakaroon ng kudeta. Siguro, hindi talaga 
layuning magkaroon ng kudeta kundi takutin lamang siya dahil isa lamang malaking 
rebentador ang inihagis sa bahay niya sa Bohol Avenue. Di nagtagal, pumayag na siya sa 
presyur ng US, binitawan niya ang islogang "Pilipino Muna" at itinaguyod ang unti-unting 
dekontrol ng palitan ng dayuhang pera noong 1960. 

Nangibabaw ang mga nagtataguyod sa dayuhang tuwirang pamumuhunan at ganap na 
dekontrol laban sa mga interesado sa pag-unlad ng kapitalismong Pilipino. Mas gusto ng mga 
nagtataguyod dayuhang tuwirang pamumuhunan na magkaroon ng ilusyon na nakakatulong 
sa bayan ang mga mamumuhunang dayuhan at magbulag-bulagan sa katotohanan na noong 
dekada '50 nang pagtibayin ang Kasunduang Laurel-Langley para pahintulutang lumahok sa 
lahat ng negosyo ang mga mamumuhuang Amerikano at nang hikayatin ang lahat ng 
mamumuhunan na magtayo ng mga industriya sa Pilipinas, ang mga mamumuhunang 
Amerikano ay namuhunan ng kakarampot na 19 milyong dolyar lamang na nagkamal ng 
superganansyang 215 milyong dolyar. Sa puntong ito, ang tanong natin, sino ang tumutulong 
kanino? Sa bandang huli, tayo ang nag-eeksport ng kapital mula sa pawis ng Pilipino sa anyo 
ng superganansyang inilalabas ng mga mamumuhunang dayuhan. Sa halip na tayo ang 
makinabang sa ating diumano'y dayuhang tagapagpala, tayo ang tumutulong sa kanila. Sa isa 
pang paraan ng paglalahad ng katotohanan, tayo ay pinagsasamantalahan. 

Sa pamamagitan ng pagmamanipula ng US sa midya ng impormasyon, tinanggihan ng 
upinyong publiko ang pagpapahalal uli ni Garcia; masyado nang huli ang kanyang 
pagbaligtad. Nahalal na presidente si Diosdado Macapagal noong 1962 at ang una niyang 
aksyong ehekutibo nang iproklama siya ay ang pagbabayad ng kanyang mga utang sa mga 
monopolyong Amerikano para sa pangangampanya sa pamamagitan ng paglalabas ng 
ehekutibong utos para sa bigla at ganap na dekontrol ng palitan ng dayuhang pananalapi. 

Ang nag-iisang aksyong ito ng presidente ay nakapagpatindi sa pangingibabaw ng 
imperyalismong US, mga eksporter ng hilaw na materyales at lahat ng iba pang kapitalistang 
kumprador sa Pilipinas. Habang malayang inilalabas ng mga empresa sa negosyo ng US ang 
kanilang mga superganansya, itinatago ng mga nag-eeksport ng asukal, kopra, abaka at iba 
pang hilaw na materyales ang kanilang kinikitang dolyar nang hindi isinasaalang-alang ang 
mahigpit na pangangailangan ng mga umuunlad na industriya para makapagparami ng 
trabaho para sa mga walang trabaho. Nabubuhay sa luho ang mga Pilipinong ahente ng 
imperyalismong US samantalang hindi nila nabibigyan ng disenteng pasahod ang kanilang 
mga manggagawang bukid, sakada at kasamá. Habang laganap ang konstruksyon at 
maluhong pagwawaldas ng mga kumprador, nakatira sa maruruming barumbarong ang masa 
sa ating bayan, nakalublob sa kahirapan, may sakit at hindi marunong bumasa at sumulat. 

Tulad ng isang mabuting tagapagsilbi sa kapangyarihang pang-ekonomya ng US, si 



Presidente Macapagal ay masipag na nagtaguyod ng programang sosyo-ekonomiko sa loob 
ng limang taon na inihanda ng mga tagaplano ng imperyalismong US sa tabing ng World 
Bank at International Monetary Fund. Inobliga ang gubyernong Pilipino na gumastos nang 
malaki para sa impraistruktura pero pinigilan, sa ilalim ng konseptong malayang 
pagnenegosyo na mapanlinlang at hindi napapanahon, na magtayo ng mga industriyang 
magbibigay sa ating mamamayan ng kinakailangang trabaho. Sa halip, ang paboritong mga 
proyekto ng administrasyong Macapagal ay ang mga modernong plantasyong Dole at United 
Fruit, planta ng abono ng Esso at iba pang proyekto ng US na nangutang pa nga sa mga 
institusyong pampinansya ng Pilipinas imbis na magpasok ng malalaking bagong kapital. Ang 
Kodigo sa Reporma sa Lupa ay pangkubli lamang sa inaasahang monopolisasyon at 
mekanisasyon ng lupa na pinamamahalaan ng mga agro-korporasyon at grupong 
pampinansya ng US. 

Ipinagpatuloy ng administrasyong Marcos ang mga patakarang pang-ekonomya ni 
Presidente Macapagal. Ang ganoon ding mababaw na pagsandal sa pamumuhunang dayuhan 
ang sakit sa tinatawag na programang pang-ekonomya ni Presidente Marcos. Sa katunayan, 
ang suportang bipartisan na mukhang tinatamasa ni Presidente Marcos ay nangangahulugan 
na kontrolado ng imperyalismong US ang sistemang pampulitika at pang-ekonomya ng 
Pilipinas. 

Dahil umasa na dadagsa ang pamumuhunan ng dayuhan na kalakha'y mula sa United 
States para matustusan ang 14 porsyento ng programang pang-ekonomya ni Marcos, 
nalantad ang malaking katangahan ng diumano'y mga tagaplano ng ekonomya. Mismong si 
Presidente Marcos, nang ipahayag niya sa kanyang pagdating mula sa United States, na 
papasok ang pamumuhunang US na nagkakahalaga ng 500 milyong dolyar, ay naglantad sa 
sarili bilang sinungaling o ignorante sa malalang problema ng United States sa balanse ng 
bayaran at ang kasalukuyang patakaran ni Jonhson na higpitan ang paglalabas ng dolyar sa 
United States. (Sa katunayan, pinangakuan si Presidente Marcos ng 55 milyong dolyar mula 
sa mapagbebentahan ng ng mga kalakal sa Pilipinas sa ilalim ng Batas Publiko 480 ng US.) Sa 
kasalukuyan, inatasan ang mga subsidyaryo ng US na mangutang sa mga lokal na 
mapagkukunan ng pinansya; hindi tayo dapat magulat kung sila mismo ang makakautang sa 
mapagbentahan ng mga kalakal. Noong 1964 lamang, naipautang ang 1.3 bilyong piso sa mga 
dayuhan. 

Gayunpaman, may kaunting kapital na maaari pa ring dumating sa Pilipinas para 
mapaunlad ang ekonomya ng modernong plantasyon. Sinubaybayan ng grupong Rockefeller 
ang nauna nitong mga proyekto na nakatuon sa produksyong pang-agrikultura sa 
pamamagitan ng pagtatangkang kontrolin ang buong pribadong sistemang pampinansya. 
Interesado ang grupo na kontrolin ang pagpipinansya sa malalaking panginoong maylupa 
para gumamit ng modernong teknik sa produksyon. Tinatangka nitong makakuha ng 33-1/3 
porsyentong sapi sa mga bangkong Pilipino. 

Sa anu't anuman, kung mas malaki ang pamumuhunang dayuhan sa bayang ito, mas 
malaki ang tubo na laging ilalabas. Pero hindi natin inaasahan na ang pagpapalawak ng 
kapital ng US ay aabot sa pagpapaunlad ng bayan at sasaliwa sa batas ng pagkilos ng isang 
kapangyarihang imperyalista. Nakakuha ng napakalaking superganansya ang US mula sa 
pamumuhunang dayuhan nito pero hindi ito mamumuhunan sa paraang liliit ang tantos ng 
tubo ng sistemang kapitalista sa US. Ang pamumuhunan ng US sa Pilipinas at sa iba pang 
bansa ay lagi lamang pinaaabot sa antas na sa makapagtatatag ng panloob na kontrol sa papet 
na ekonomya. Ginagawa ang ganito sa mga lugar na madaling tumubo nang sa gayo'y 



makapag-uwi ang United States ng $4.67 sa bawat dolyar nitong inilalabas. Laging 
nangangahulugan ang imperyalismong US ng di pantay na pag-unlad at pagkaatrasado ng 
kolonya o malakolonyang tulad ng Pilipinas. 

Ang mga kliyenteng-estado ng imperyalismong US ay pinauutang lamang para 
mapunuan ang mga depisit sa kalakalan at para may magastos sa gawaing publiko na 
makakapagpabilis sa komunikasyon at transportasyong pangkomersyo at militar. Mahusay na 
negosyo para sa kapangyarihang imperyalista na magpautang nang may interes na 4 hanggang 
7 porsyento o kahit mas mataas pa para mas mapahusay ang mga lansangan, tulay at daungan 
na ginagamit pangunahin sa transport ng mga produktong iniimport, hilaw na materyales na 
inieeksport at sasakyang militar ng US. 

Sa pamamagitan ng papet na mga pulitiko, nagtagumpay ang gubyernong US itong 
pigilin ang gubyernong lokal na magbalangkas at magpatupad ng programa sa pambansang 
industriyalisasyon. Sa isang bayang katulad ng Pilipinas, magandang pagkakataon para sa 
papet na mga pulitiko na mamorsyento o tumanggap ng lagay mula sa mga kontrata sa mga 
gawaing publiko. 

Kung minsan, ang isang mabonggang programang gawaing publiko ng papet na rehimen 
nang walang intensyong makamit ang pambansang industriyalisasyon at tunay na reporma sa 
lupa ay isang mahusay na paraan para mapagbigyan ang mga imperyalista't panginoong 
maylupa. Pahusayin ang mga lansangan, tulay, daungan at sistema ng patubig bastat hindi 
gagalawin ang saligang usaping pagmamay-ari ng lupa at makikinabang ang mga panginoong 
maylupa, kasama ang mga imperyalista. Gayundin, ang pagpapahusay ng teknik at ang 
pagpapataas pa nga ng produktibidad ay hindi nangangahulugan ng panlipunang kaalwanan 
ng masang inaaapi. Ang paggastos ng papet na gubyerno na nagdudulot ng implasyon ay lalo 
pa ngang nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. 

Dahil sa tumitinding pagsasamantala sa mamamayang Pilipino ng mga imperyalistang 
Amerikano at mga lokal na ahente nito, mga kumprador at panginoong maylupa, kagyat na 
kailangan ang Pilipinisasyon ng ekonomya ng Pilipinas bilang hakbang na kailangan patungo 
sa ating kalayaan at kaunlaran. 

Dapat kaagad na ipawalang-bisa ang lahat ng imperyalistang kasunduang pang-
ekonomya at kaayusan tulad ng mga karapatang pariti, Kasunduang Laurel-Langley, 
Kasunduang Quirino-Foster at iba pa. Kung mapapawalang bisa ang mga ito, dapat tayong 
maging laging alerto sa ihaharap na bagong mga hakbang na makakatamo sa dating mga 
layunin gaya ng lumang mga hakbang. Sa napipintong pagtatapos ng Kasunduang Laurel-
Langley, lahat tayo'y maging alerto sa mga batas at tratado na pilit na kinukuhang muli ng 
United States. Sa katunayan, lahat tayo'y maging alerto at itakwil natin ang ginagawang mga 
hakbang ngayon ng mga monopolyong US habang naghihintay na matapos ang mga 
karapatang pariti. Ipinipilit nila na igalang pagkaraan ng 1974 ang karapatang pansarili o sa 
pagmamay-ari bago 1974 o palitan na lamang sa ngalan ang "mga karapatang pariti" bilang 
"pambansang pagtrato". 

Dapat ilunsad ngayon ang isang kampanya para sa kagyat na nasyunalisasyon ng buu-
buong sistema sa produksyon at distribusyon ng ekonomya, kabilang ang kalakalang 
dayuhan. Kung buung-buong pagmamay-ari ng mga Pilipino ang industriya ng petrolyo, 
bangko at seguro, pagmimina, transportasyon at komunikasyon, tabla, simento, salamin at 
iba pang empresa, siguradong makapagtitipon ng malaking kapital para sa karagdagang pag-
unlad ng ekonomya, na kung hindi'y ipapadala sa labas ng Pilipinas. Pero huwag nating 



ibuhos ang lahat ng ating pag-asa sa kasalukuyang papet na estado. 

Dapat nating itakwil ang baluktot na pinahahalagahan ng lahat ng papet na pulitiko sa 
ating bayan. Sa halip na lagi tayong maghangad ng pamumuhunang dayuhan, panindigan 
natin ang prinsipyong umasa sa sarili. Mahigit sa sapat ang kapital na makukuha natin sa 
lubusang paggamit ng ating lakas paggawa, na malaking porsyento'y sapilitang hindi 
nagtatrabaho. Makakatindig tayo sa ating sariling mga paa kahit walang tulong ng dayuhan 
kung may malinaw na programa sa pambansang industriyalisasyon at kung papakilusin ang 
masa para gawing nakakatulong sa kanila nang tuwiran ang agrikultura kaysa nagsisilbi sa 
interes ng mga kumprador at panginoong maylupa. 

Galit na galit ang mga imperyalistang Amerikano sa People's Republic of China dahil 
ipinapakita nito sa lahat ng bansa, laluna sa tinatawag na Third World, ang kahanga-hangang 
mga nagawa ng prinsipyong umasa sa sarili sa kabila ng imperyalistang embargo, mga 
kalamidad na dulot ng kalikasan at pagtalikod ng mga rebisyunista. 

Gayunman, ang paggamit ng agrikultura bilang pundasyon ng tagapanguna sa kaunlaran, 
na pambansang industriyalisasyon, ay maaari lamang makamit sa pamamagitan ng 
rebolusyonaryong pagpapalit sa sistemang panginoong maylupa at pagtatatag ng mga tunay 
na kooperatiba ng uring magsasaka. Ito ang kailangang suporta sa programang pambansang 
industriyalisasyon. 

Kung kailangan natin ng tulong ng dayuhan o kung kailangan nating makipagkalakalan, 
kung dapat tayong magkaroon ng ugnayang pangkalakalan at diplomatiko, hindi natin dapat 
payagan ang isang dayuhang kapangyarihan, ang imperyalismong US, na mandikta at 
magmonopolisa sa gayong ugnayan. Dahil, tulad ng sinabi mismo ni George Washington sa 
kanyang talumpati ng pamamaalam, ang ganyang patakaran ay nakakawasak ng mga layunin 
ng mga bansa. Magtatag tayo ng pakikipag-ugnayang internasyunal sa lahat ng bayan na 
nakahandang makipag-ugnayan sa atin nang makatwiran. Kung totoong nag-aalok ang mga 
sosyalistang bayan ng mababa o walang interes sa kanilang ayuda at walang kundisyon ang 
ayudang ito, siyasatin natin at maghandang makipag-ugnayan nang makatwiran sa kanila. 
Dagdag sa pagkuha ng kahit anong ayudang materyal sa kanila, dapat tayong matuto sa kanila 
kung paano nila nakayang makamit ang kahanga-hangang pag-unlad nila. Hindi natin kayang 
dayain ang ating mga sarili na nasa yugtong "papalipad" na tayo. Sa ngayon, dapat nailantad 
na ang lahat ng diumano'y ekonomista sa ating mga eskwelahang burges at lahat ng mga 
tagaguhit ng patakaran dahil sa kanilang pagpipilit na ibenta ang kathang-isip na "malayang 
pagnenegosyo" sa bagwis ng monopolyong kapitalismong US.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANG KILUSANG OKTUBRE 2410 
 
Sa pinakakritikal na mga panahon sa kasaysayan ng Pilipinas, laging makikitang 

nangunguna sa pakikipaglaban ang kabataang Pilipino. Sa pagtatatag ng bansang Pilipinas, 
ang karunungan at kagitingan ng kabataan ang nangingibabaw sa pagiging maingat at 
konserbatismo ng mga nakakatanda sa kanila. Ang pag-aalsa ng kabataan ang nagpapanghina 
at tumulong sa pagpapaalis sa bulok na sistemang kolonyal at nagbigay hugis sa bagong 
bansa. 

 
Sa edad na 26, naisulat na ni Dr. Jose Rizal ang Noli Me Tangere, ang titis na lumaganap 

bilang sunog sa buong kaparangan. Sa edad na 29, itinatag ni Andres Bonifacio ang 
Katipunan. 26 na tagong gulang si Aguinaldo nang sumapi siya sa Katipunan, 27 nang naging 
aktwal na lider siya ng Rebolusyon, 28 nang siya'y pormal na nahalal bilang Punong 
Kumander at 29 nang naging Presidente siya ng Unang Republika ng Pilipinas. 

 
Higit na kapansin-pansin na halimbawa ng kabataan si Emilio Jacinto, na sa edad na 18, 

ay sumapi sa Katipunan; sa edad na 19 naging Piskal ng rebolusyonaryong samahan; at sa 
edad na 20, naging Kalihim ng Katipunan at patnugot ng pahayagan nitong ang Kalayaan. Sa 
edad na 23, naging Punong Kumander siya ng Hilagang larangang Militar, kung saan kabilang 
ang Maynila. Di nagtagal, isinakripisyo niya ang kanyang buhay alang-alang sa simulain ng 
pagiging bansa ng Pilipinas. 

 
Pag-aralan ang isa pang kabataan, ang "batang heneral" na si Gregorio del Pilar. Sa edad 

na 24, nang namatay siya sa Tirad Pass sa pagtatanggol ang Rebolusyonaryong Gubyerno ng 
Pilipinas, nakamit na niya ang di kukulangin sa milyong ulit pa kaysa magagawa niya kung 
nanatili lamang siya sa pagpapataas ng kanyang mga gradong akademiko sa Ateneo at 
pinanatili ang pagiging kasiya-siya para sa kanyang mga gurong Heswita. Naging dakila siya 
dahil mismo sa lihim na gawain niya sa panahong siya'y estudyante at sa lantarang mga 
labanang kanyang sinuong laban sa dayuhang tiranya. 

 
Kung ang matatalinong estudyante sina Dr. Jose Rizal, Emilio Jacinto, at Gregorio del 

Pilar ay nagkonsentra lamang sa di buhay na akademikong pag-aaral; nagpatuloy sa 
matatagumpay na propesyon at nagsipag-asawa nang mahusay – na tulad ng bihasang estilo 
ni Señor Pasta sa El Filibusterismo, wala na silang kabuluhan ngayon sa bansang ito, kasing 
walang kabuluhan at limot na tulad ng mga Kapitan-Heneral at mga Arsobispong nagdomina 
sa mga pahina ng kolonyal na pahayagan at mga salon ng mayayaman. Ang mga nakakatanda 
sa atin na walang ipinagmamalaki kundi ang kanilang edad lamang at ang kanilang diwang 
mapag-ingat ay dapat matuto sa mga kabataan; mula sa rebolusyonaryo at makabansang 
kabataan ng 1896 at ng kasalukuyan. Hindi na dapat gampanan ngayon ng mga nakatatanda 
na nasa reaksyunaryong gubyerno ang papel na tagasensura at masasamang huwes na 
nagkondena kina Rizal, del Pilar, Bonifacio at lahat ng iba pang mga bayani ng lumang 
demokratikong rebolusyon bilang mga subersibo at erehe.  

 

                                                           
10 Talumpating binigkas sa Kostka Hall ng Ateneo de Manila University noong Disyembre 6, 

1966; inisponsor ng Ateneo Political Society. 
 



Napakaraming maituturo sa mga nakakatanda sa kanila ng kabataan ngayon na may 
sapat na kagitingan para ipahayag ang kanilang prinsipyadong paninindigan sa napapanahong 
mga isyu. Hindi sa kahambugan  nila ninais na turuan ang mga nakakatanda sa kanila kundi 
sa diwa ng pagpapaalala sa kanila sa simulain ng nasyunalismo na kinailangang laging 
ipaglaban ng kabataan. Tali sa mga kompromiso ngayon ang mga nakakatanda sa 
pinakamatataas na konseho ng reaksyunaryong gubyerno sa makakapangyarihang interes na 
naging sanhi ng kanilang pagkakahalal at panunungkulan. Kasama tayo sa tradisyon ng 
pambansa-demokratiko at rebolusyonaryong kabataan na nagsasanib ng sarili sa masa sa 
ilalim ng bandila ng rebolusyong Pilipino. 

 
Batid ng Kabataang Makabayan at lahat ng mulat na myembro ng Kilusang Ika-24 ng 

Oktubre, dahil hindi sila ignorante, na lagi na silang babansagang "mga subersibo" hanggat 
tapat silang nagsisikap na mapanatili ang diwa ng rebolusyong Pilipino at ng pambansang 
demokrasya. Laging magtatangkang dungisan at atakehin ng tuwiran at di tuwirang mga 
kasangkapan ng imperyalista at pyudal na mga pwersang sa lipunang ito  ang lahat ng 
makabayang mga elemento at organisasyon bilang isang hakbang ng makauring depensa at 
opensa. Pinakamahusay na mahusay na nakakagampan ang tunay na makabayang anti-
imperyalista at antipyudal kung siya'y inaatake. 

 
Nagkakaisa ang Kabataang Makabayan at Kilusang Ika-24 ng Oktubre sa pangunahing 

prinsipyo ng nasyunalismo sa diwa nitong anti-imperyalista at antipyudal. Ang programa ng 
Kabataang Makabayan at Makabansang Deklarasyon ng ika-23 ng Oktubre, 1966, na 
ipinagtibay ng Kongreso ng mga Estudyante para sa Pagsusulong ng Nasyunalismo at 
itinaguyod ng Kilusang Ika-24 ng Oktubre bilang pang-ideolohiyang pundasyon nito, ay 
isang malinaw na ekspresyon ng makabayan at rebolusyonaryong mithiin ng buong 
kabataang Pilipino na nagpahayag ng kanilang determinasyon sa pakikibaka para makamit 
ang pambansang kalayaan at demokrasya. Tulad ng demonstrasyon noong ika-24 ng Oktubre 
laban sa pagkapapet at sa agresyong Amerikano sa Asya, ipinakita nila ang kanilang 
kahandaang magbuwis ng dugo para sa sambayanan at matatag na manindigan laban sa 
mapamwersang mga kasangkapan ng pampulitikang kapangyarihan.  

 
Ang matibay na ugnayan sa pagitan ng Kabataang Makabayan at ng Kilusang Ika-24 ng 

Oktubre ay pinanday ng karanasang komun sa mga demonstrasyon noong ika-23 ng 
Oktubre, ika-24 ng Oktubre at ikatlo ng Nobyembre, 1966. Walang ibang mas mahusay na 
katibayan ng pagkakaisa kaysa aksyon at militansya. Sa sandaling ito, matatag na nakalaan ang 
Kabataang Makabayan sa tatlong layunin ng Kilusang Ika-24 ng Oktubre, na sumusunod: 

 
1. isulong ang isang pambansa-demokratikong kampanya sa edukasyon na 

nakabatay sa makabansng deklarasyon;  
2. ipagtanggol ang mga kalayaang sibil; at 
3. ilantad ang kalikasan ng karahasan ng estado. 
 

Inilunsad ang Kilusang Ika-24 ng Oktubre sa pamamagitan ng madugong insidente 
noong Oktubre at ng magkakasunod na mga pangyayaring nauna at sumunod dito. Bilang isa 
sa pangunahing mga kalahok sa kilusang ito, ipinagmamalaki kong banggitin ang kabuluhan 
ng istorikong penomenong ito. Ang kabuluhan nito ay mahusay nang binalangkas sa tatlong 
layunin nito. 

 



May pangangailan para maglunsad ng isang pambansa-demokratikong kampanya sa 
edukasyon. Ipinapakita sa atin ng mga pangyayari bago, sa panahon at pagkaraan ng insidente 
ng ika-24 ng Oktubre kung hanggang saan hindi nauunawaan ng mga upisyal ng gubyerno 
natin ang diwa ng pambansang demokrasya. Labis nang nilason ng kolonyal at anti-
demokratikong mga interes at konsepto ang mga isipan ng napakaraming upisyal ng pulis at 
iyong nakakataas na mga upisyal na ehekutibo na nag-uutos sa kanila. 

 
Ang lahat ng argumentong iniharap natin laban sa pagkakasangkot ng Pilipinas at 

agresyon ng US sa gera sa Vietnam ay nakabatay sa pagtalima sa prinsipyo ng pagpapasya sa 
sarili. Nais naming ipagtanggol ng ating pambansang mga patakaran ang ating pambansang 
interes, at kasabay nito igalang ang makatarungang pambansang mga mithiin ng isang 
sambayanang magiting na lumalaban para sa kanilang kasarinlan at kaligtasan mula sa 
agresyon ng US. Nagdemonstrasyon tayo laban sa Manila "Summit" at pangunahin laban kay 
Presidente Johnson bilang pinuno ng imperyalismong US dahil sa batayang pambansa-
demokratikong mga konsiderasyong ito. Isang aksyon ng anti-nasyunalismo ang Manila 
"Summit", na nagkukunwaring anti-komunismoang pagbaril sa mga lalamunan,, pagbasag sa 
mga bungo at yapakan ang dibdibng mga kabataang kalalakihan at kababaihan na 
nagdemonstrasyon noong ika-23 at 24 ng Oktubre laban sa kapulungang "Summit" ng mga 
kliyenteng-estado ng US sa Asya. 

 
Naririyan ang pangangailangang ipagtanggol ang mga kalayaang sibil. Ipinakita ng 

insidente ng ika-24 ng Oktubre ang mga resulta ng maraming taon ng McCarthyismo na 
nagpalago sa isang malalim na kawalang respeto sa mga kalayaang sibil. Laging susupilin ng 
reaksyunaryong awtoridad ang mga kalayaang sibil para masugpo ang mga demonstrasyon at 
organisasyong anti-imperyalista at kontra-digma hanggat hindi natin natatamo ang ganap na 
pambansang kalayaan. 

 
Ang mga pagdinig na isinagawa ng mga Komite sa pambansang depensa, sa pag-

amyenda sa konstitusyon at sa edukasyon ng Kongreso ay nagtangkang patunugin ang anti-
komunistang isterya. Nilampasan ng mga pagdinig na ito ang anti-konstitusyunal at anti-
demokratikong pagtanggi ni Hen. Ricardo Papa, pinuno ng MPD, na magbigay ng anumang 
permit sa anti-imperyalistang mga demonstrador at pagkaraa'y ipagbawal ang malayang 
pagkilos ng mamamayan tulad ng ipinakita ng pagharang sa mga bus ng mga militanteng 
estudyante ng UP at sa brutal na atake laban sa mga demonstrador sa harap ng Manila Hotel. 

 
Ang sinisikap magawa ng ilang kongresman sa pamamagitan ng mga pagdinig ay mas 

mapanganib sa aktwal kaysa nagawang karahasan ng pulis dahil hindi lamang inililihis ng mga 
ito ang atensyon mula sa at pinagtatakpan ang mga aksyon ng karahasan ng pulis kundi 
hinihikayat din ang lalong pang pagsasagawa ng gayong mga aksyon. Sa katunayan, 
tinatangkang ipagtanggol ng mga kongresistang ito ang pasistang katangian ng estado. 

 
Una sa lahat nasa estado ang prinsipyo ng karahasan. Binubuo ng pulisya, armadong 

mga pwersa, hukuman at bilanguan ang kapangyarihang pang-estado. Kasama dito ang 
reaksyunaryong kongreso. Ang lahat ng kasangkapang ito ng pamuwersa ay kailangan para 
mapanatili ang kaayusan at magarantya ang kalayaang tinatamasa ng naghaharing uri sa 
lipunang ito. Sa lipunang tulad ng sa atin, hindi na magkakaroon ng panlipunang kaayusan o 
pangingibabaw ng batas at isang tipo ng kalayaan kung wala ang kinakailangang mga 
kasangkapan ng pampulitikang kapangyarihan na ginagamit kung hindi na mapigil sa mga 



normal na paraan ng mapanghikayat na pagkontrol ng mga naghaharing uri ang bagong 
sumisibol na mga pwersa sa loob ng balangkas panlipunan. Pero laging ang 
pinakamahalagang tanong ay: Para kanino ang kapayapaan at kaayusang ito? 

 
Dalawang taon pa lamang umiiral ang Kabataang Makabayan pero umaani na ito ng 

pinakamaraming panatiko at walang pagpaparayang galit ng makakapangyarihan. Ano ang 
nagawa natin? Ipinahayag natin ang ating matatapat na mithiin at mararangal na layunin sa 
ating programa. Pinagtitibay lamang ng programang ito ang dapat panindigan ng bawat 
makabayang Pilipino–walang iba kundi ang pagpapatuloy at pagtatamo sa di tapos na 
rebolusyong Pilipino. tayo. Ang demonstrasyon ay isang paraan ng pagpapahayag na nakita 
nating epektibo at di magastos. Isinasagawa natin ito bilang pag-ehersisyo ng mga 
demokratikong karapatan at lalo pa sa pagkilala sa katotohanang ang kalayaan sa 
pamamahayag sa bayang ito ay aktwal na tinatamasa nang husto ng iilang may pribilehiyo 
lamang at hindi binibigyan ang pambansang demokrasya o anti-imperyalismo ng sapat na 
puwang at oras sa masmidya na nakapailalim sa mga dikta ng mga adbertayser na may interes 
na kakaiba sa pambansang interes. 

 
Ginagamit natin ang ating mga demokratikong karapatan sa paraang kapantay ng ating 

kakayahan at mga rekurso pero ano ang iginaganti sa atin ng pulisya, mga serbisyong 
intelidyens at ilang myembro ng Kongreso? Ipinakita sa atin ang walang pagpaparaya na 
ikinalungkot ni Hukom Jesus Barrera noong ikalawang anibersaryo ng Kabataang Makabayan 
noong ika-30 ng Nobyembre 30, 1966.  

 
Dahil interesado tayo sa pagsulong ng pambansang demokrasya sa Pilipinas, kailangan 

nating isaalang-alang ang katotohanang nagmamantini ng labis na kontrol at impluwensya sa 
ating mga pwersa ng pulisya at armadong pwersa ang mga dayuhang ahensya. Kinamkam ng 
isang dayuhang kapangyarihan ang ating pambansang seguridad at walang kahihiyang 
ipinapahayag ng mga reaksyunaryong upisyal ng gubyerno na nasa ilalim tayo ng proteksyon 
ng dayuhang kapangyarihang iyon.  

 
Estratehikong kinukontrol ng mga baseng militar ng US sa Pilipinas ang upisyal na 

sistema ng pambansang seguridad. May epektibong okupasyon sa Pilipinas hindi lamang sa 
bisa ng ilang itinakdang mga karapatang ekstra-teritoryal kundi gayundin sa bisa ng 
diumanong mga karapatang ekstra-teritoryal, ang karapatan ng mga tropang Amerikanong 
pasukin ang alinmang lugar sa Pilipinas nang hindi sumasailalim sa hurisdiksyon ng Pilipinas. 
Lantay at simpleng pagpapanatili ito ng agresyon, na istorikong nagbubuhat sa militar na 
mananakop sa sambayanang Pilipino noong Digmaang Pilipino-Amerikano. 

 
Kailangan din nating isaalang-alang ang pasadyang sistema ng pagkontrol at 

impluwensya ng Amerikano sa ating pwersa ng pulisya at armadong pwersa. Isinasaalang-
alang natin kung gaano kalakas ang kapangyarihang imperyalista sa pwersa ng pulisya sa 
pamamagitan ng Public Safety Division ng AID, at sa armadong pwersa sa pamamagitan ng 
JUSMAG. Alalahanin ang istorikal na pagpapatuloy ng mga mapamwersang kasangkapang 
ito mula pa sa mga Macabebe at Philippine Scouts. Alalahanin ang kasalukuyang 
pagpapasaklaw ng dayuhang kapangyarihang pang-estado hanggang sa mga armas na gawa sa 
US at isinusuplay ng US sa mga kamay ng lokal na maton kahit sa liblib na mga baryo ng 
Pilipinas. 

 



Sigurado akong sa hanay ng pulisya at militar, maraming mabubuting elementong may 
simpatya sa simulain ng pambansang demokrasya. Kailangan lamang isaalang-alang ang 
komposisyong panlipunan ng ating mga establisimyento ng pulisya at militar para mabatid na 
ang kanilang karaniwang mga tauhan ay may ilang makauring ugnayan sa mga 
pinagsasamantalahang uring manggagawa't magsasaka na tiyak na pinapanigan ng Kabataang 
Makabayan, pero bilang isang buong makinarya ang mga armadong tauhang ito ng estado ay 
hindi naglilingkod sa mamamayan kundi mekanikal na tumatanggap lamang ng mga atas 
mula sa kanilang mga upisyal na tali sa mga naghaharing makakapangyarihang interes. 

 
Inaasahan ang paglakas ng pasismo sa Pilipinas sa papalaking desperasyon ng US sa gera 

sa Byetnam at sa iba pang dako. Habang naglalagablab ang gera sa Byetnam at sinasalanta ng 
mga panloob na mga problema kapwa ang Pilipinas at US, dadalas nang dadalas ang 
paggamit ng mga pamamaraang pasista para masupil ang demokratikong pagpapahayag. Sa 
gayon, wala tayong alternatibo kundi magtanggol nang mas masigla at nang may mas malakas 
na determinasyon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SI RIZAL, ANG KRITIKO NG LIPUNAN11 
 

Si Dr. Jose Rizal ang namumukod na kinatawan ng maliit na bilang na uring panggitna 
na umunlad noong ika-19 siglo. Ginawang posible ng hugnayan ng istorikong mga 
sirkunstansya, tulad ng markadong pagbilis ng komersyo at intelektwal na ugnayan sa pagitan 
ng Pilipinas at Europa at ilang konsesyong ipinagkaloob ng rehimeng kolonyal sa principalia, 
ang pag-unlad ng maliit na bilang ng uring panggitna sa anino ng mga puting kolonyal na 
nabibilang sa mataas na lipunan na kinabibilangan ng mga prayle at sibilyang upisyal, na 
sabay na lalong nagsamatala sa masa. Sa madaling salita, samantalang nagbigay ng mas 
maraming konsesyon sa ilang indio sa pamamagitan ng obhetibong mga proseso tulad ng 
limitadong paglahok sa kalakalan, pamumuwisan sa mga asyenda ng prayle, limitadong 
edukasyong matatamo sa lokal na mga unibersidad, at paglalakbay at pag-aaral sa Europa, na 
madaling tinanggap ng maka-kolonyal na mga istoryan bilang tanda ng mabubuting 
intensyon ng Madrid sa mga kolonya nito, habang ang malawak na mayorya ng kolonisadong 
mamamayan ay lalo pang pinagsamantalahan at sinupil sa pulitika. Ito ang nabigong mga 
pagtatangka ng Espanya na pabilisin ang akumulasyon ng kapital nito sa mabilis na 
nagmomodernisa at kumpetitibong Europa, para pigilin ang mabibilis na pagsulong at 
ekspansyunismo ng modernong imperyalistang mga kapangyarihan na nagtagumpay sa 
pagpapaunlad ng mga kapitalistang lipunan, at para biguin ang naglalagablab na 
rebolusyonaryong mga mithiin ng mamamayan sa lahat ng kolonya, laluna sa Amerika Latina 
kung saan ang mga mithiing ito ay naging isang rebolusyonaryong kilusang may kontinental 
na saklaw. Sa madaling salita, nakita ng Espanya ang walang-salang panghihina ng mga 
saligang pundasyon nito dahil sa banat na banat, at hindi kayang pigilin ng anti-
demokratikong awtoritaryanismo nito ang pag-usbong ng modernong imperyalismo sa 
Europa at ng mga kilusan sa pambansang kasarinlan sa mga kolonya. Ang sitwasyon ng 
kolonyalismong Espanyol noon at ng imperyalismong US ngayon ay nagkakahalintulad, 
banat na banat at hindi makaangkop sa pagsulong ng pandaigdigang sosyalistang rebolusyon 
at sa mas masisiglang kilusan sa pambansang kasarinlan ng mga mamamayan ng Asya, Aprika 
at Amerika Latina. 

Bilang isang pangunahing kinatawan ng naliliwanagang saray ng lipunan o "kaliwang 
panig" ng panggitnang uri, madaling itinaguyod ni Rizal ang punto de bistang liberal at 
pinaunlad ang kanyang sariling pambansang damdamin at kamulatan. Ang aktwal na naging 
dahilan ng kanyang pagiging progresibo at radikal sa kanyang kapanahunan ay ang kanyang 
ultimong pagkilala na makakamit lamang ang mga kalayaan ng indibidwal kung ang bansa sa 
kabuuan nito, laluna ang masa na ispontanyo niyang naobserbahan, ay mahahango at 
magtatamasa ng mas maraming kalayaan mula sa isang nakapangingibabaw na sistema ng 
mga awtoridad ng simbahan at anti-liberal na kumakatawan sa napakatagal nang itinuturing 
na atrasado sa hilagang mga bahagi ng Europa.  

Nakita niya sa pag-unlad ng Europa na lumitaw ang mga estadong-bansa nang may 
konsepto ng soberanyang popular at republikanismo. Binanggit niya na kung walang mas 
mahuhusay na patakarang kolonyal na naglilingkod sa Pilipinas, magkakaroon ng mas 
malaking posibilidad ng isang kilusang nagtataguyod ng paghihiwalay sa Espanya. Dahil sa 
kanyang mungkahi para sa pagiging bansa ng Pilipinas, tinagurian siyang isang pilibustero o 

                                                           
11 Talumpating binigkas sa ika-22 taunang kumperensya ng CONDA (Conference Delegates 
Association) sa West Negros College, Bacolod City, noong Disyembre 29, 1966. 



subersibo, katulad ng pagbibintang sa mga tagapagtaguyod ngayon ng pambansang 
demokrasya dahil sa paggigiit ng soberanya ng kanilang mamamayan. 

Kabilang si Rizal sa isang pamilya ng panggitnang uri na may kakayahang pagkalooban 
siya ng edukasyon sa unibersidad dito at sa ibang bansa. Pero nakita niya na kung saan 
umiiral ang awtoritaryong kolonyal na paghahari, kahit ang katutubong panggitnang uri ay 
walang kapanatagan at napapailalim sa kawalang katwiran at diskriminasyon sa lahi. Malalim 
na naimpluwensyahan ng kapalarang sinapit nina Padre Burgos, Gomez at Zamora ang 
kanyang pag-iisip. Ang kahihiyang dinanas ng kanyang ina sa mga kamay ng mananakop ay 
naging tanda ng mga paglabag sa katarungan ng kolonyal na paghahari laban sa ating inang 
bayan. Napakalalim ng epekto sa kanya bilang isang Pilipino ng Calamba Affair kung saan 
naghirap ang panggitnang uri at uring magsasaka bilang resulta ng kanilang makatarungang 
petisyon laban sa itinaas na upa sa lupa at iba pang arbitraryong imposisyon ng mga prayle. 
Bilang ganti sa petisyong isinulat ng batang si Rizal mismo na naghahangad ng katarungan 
para sa mga kasama ng Calamba, sinunog ni Heneral Weyler ang kanilang mga bahay at 
ipinakulong at itinapon sila sa labas ng bansa. Naririto ang isang kongkreto pero simbolikong 
halimbawa ng pang-aaping kolonyal sa masa na sa kalauna'y magreresulta sa pang-aapi sa 
uring panggitna.  

Habang hindi na kayang pigilin ng kolonyalismong Espanyol ang sumusulong na pwersa 
ng liberalismo at nasyunalismo, at nabagbag ito ng internal na tunggalian sa pagitan ng mga 
prayle at mga pangkat na liberal, naging lalo itong kasuklam-suklam sa mamamayang 
Pilipino; at hindi na maaaring gamitin ang relihiyon bilang sandatang pang-ideolohiya ng mga 
naghaharing mga prayle at sibilyang absolutista. Epektibong pinabulaanan ng mas 
makapangyarihang argumento ng panlipunang riyalidad at ng mga rebolusyonaryong pwersa 
nito ang argumentong dapat habampanahong tumanaw ng utang na loob ang mamamayang 
Pilipino sa kolonyalismo dahil sa pagdadala ng Kristyanismo sa Pilipinas. Napakahusay na 
inilantad ni Dr. Jose Rizal ang katotohanan na sa panahon ng nakaraang mahigit tatlong 
siglo, nabigo ang mga prayle na paunlarin ang ispiritwal na buhay ng mamamayan at 
nagtagumpay lamang sa pagtutulot ng brutalisasyon sa mamamayan. Sa syentipikong salita, 
masasabi nating lipas na ang araw ng Kristyanismo sa rehimeng pyudal sa pamamagitan ng 
pagkakaisa ng simbahan at estado. 

Kung pag-aaralan natin ang mga akdang antikolonyal at anti-kleriko ni Rizal, agad nating 
makikita na ang lumang tipong pambansang demokrasya, ibig sabihin, ang ngayo'y lipas nang 
tipong liberal, ay umunlad sa proseso ng pakikibaka. Nasa tuwirang personal na karanasan ni 
Rizal ang pakikibaka, gayundin sa kolektibong buhay ng kanyang mamamayan. Sinasalamin 
ng Kilusang Propaganda ang pakikibaka ng bansang Pilipinas; at ang Rebolusyong Pilipino 
ng 1896 na kasunod nito ay ang di mapipigilang pagpapatuloy ng realidad panlipunan at ng 
pakikibaka ng sambayan kahit na kinitil na ang buhay ni Rizal. 

Noong maliit na bata pa si Rizal nang sumulat siya ng isang tulang nagtataguyod ng 
pambansang wika, ispontanyo siyang nakikibaka laban sa wikang Espanyol bilang 
kasangkapan ng dayuhang paghahari. Nang mapilitan siyang suriin ang Sucesos de las Islas 
Filipinas ni Morga, nais niyang labanan ang diskriminasyon sa lahi sa pamamagitan ng 
paggigiit na maaaring umunlad ang isang pambansang kultura nang walang kulturang 
kolonyal. Sa pagsusulat ng kanyang mga mapanuyang sanaysay laban sa mga prayle at 
kanilang absolutistang mga kasabwat, ipinahahayag niya ang kolektibong kapasyahan ng 
mamamayan laban sa awtoritaryanismo, pagkaarbitraryo at kalupitan. Sa gayong paraan 
iginigiit niya ang demokratikong kapasidad ng kanyang mga kababayan at ang kapabilidad ng 



tao na lutasin ang kanyang mga problema nang walang interbensyon o pamamagitan ng mga 
kleriko at iba pang mga dayuhang kapangyarihan.  

Nang isulat niya ang "Ang Katamaran ng mga Pilipino" ("The Indolence of the 
Filipinos"), pinasinungalingan niya ang pangangatwirang kolonyal na likas na tamad ang mga 
Pilipino at inilantad ang katotohanang maginhawang namumuhay ang mga mananakop sa 
pawis at dugo ng kanyang mamamayan. Nang isulat niya ang "Ang Pilipinas Isang Siglo 
Magmula Ngayon" ("The Philippines A Century Hence"), buung-buo niyang ipinakita ang 
buktot na proseso na ginamit ng mga mananakop para masupil ang mamamayan sa 
pamamagitan ng pambubulok sa kanila at pagsasamantala sa kanilang mga kabaitan. Bukod 
pa rito, ipinakita niya ang tunguhin ng mga pangyayaring pabor sa mga Pilipino kung 
mabubuo nila ang pambansang kamulatan at pambansang pagkakaisa. Tinawag na isang 
"subersibo" si Rizal dahil sa pagsusulat ng dalawang mayor na sanaysay na ito at, sa 
pananalita ng mga tagapagtanggol ng imperyalismong US ngayon, isang taong may 
"negatibong" pag-iisip. Totoo ngang tinutulan niya ang kolonyalismo. Umambag siya ng 
bahagi sa propagandang anti-kolonyal at pinukaw ang mamamayang kumilos para sa sarili 
nilang kapakanan. 

Nang isulat ni Rizal ang kanyang mga obra maestra, ang Noli Me Tangere at El 
Filibusterismo, siniyasat muna niya ang posibilidad ng reporma at, sa pagsagad niya sa gayong 
posibilidad sa kolonyal na balangkas, siniyasat din niya ang posibilidad ng rebolusyon. 

Sa Noli, ihinarap niya si Crisostomo Ibarra bilang isang repormistang may mabuting 
intensyon na nag-aakalang ang solusyon sa paghihirap ng inang bayan, na kinakatawan ni 
Sisa, ay ang isang bagong tipo ng edukasyon para sa kanyang mga anak na alinsunod sa 
linyang bilangkas ng Guro, bilang antitesis sa nakabubrutalisang sistema ng pagkontrol sa 
pag-iisip na pinananatili ng mga prayle. 

Pero ano ang ginawa kay Crisostomo Ibarra, ang repormistang may mabuting intensyon 
na hindi man lamang naghinanakit sa kaapihan ng kanyang ama? Tinuligsa siya mula sa lahat 
ng anggulo at sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng ipokritong si Padre Salvi at krudong 
si Padre Damaso, na kumakatawan sa saligang mga institusyon ng pinakamalaking simbahan. 
Sa katapusan pinaratangan siya ng mga klerikong konspirador, si Padre Salvi, bilang "utak" 
ng isang walang katuturang pagsalakay sa mga kwartel ng sundalo. At sino ang mga 
kasangkapan ng mga dayuhang ito, ang bukal ng karahasan at katiwalian? Ang mga Indio, 
tulad ng sakristan na siyang punong tagabitay, at ang mga mersenaryong tulad nina Lucas at 
Bruno? 

Anong sistemang panlipunan ang ipinagtatanggol ng mga kaaway ni Crisostomo Ibarra? 
Isang lipunang pinaghaharian ng prayle at kinakatawan ng mahina-ang-loob at mestisang si 
Maria Clara, ang produktong kolonyal ng isang kwestyunableng relasyon na naging dahilan 
para gawing pendeho ng kapangyarihang kolonyal si Kapitan Tiago, ang simbolo ng bagong 
usbong na bulok na burgesyang Pilipino. Higit pang kinakatawan ang bastardong kultura 
nina Sister Rufa at Sister Purte, na may kaisipang binubuo ng sistematisasyon ng pamahiing 
kinabibilangan ng mabulang kalipunan ng plenaryong mga indulhensya, bungkus-bungkos na 
kandila at saku-sakong iskapularyo. Sa mas malinaw na terminong sekular, ang 
ipinagtatanggol na sistemang panlipunan ay isang sistemang pinaghaharian ng kura paroko at 
alperes, sa tulong ng isang sunud-sunuran at hangal na gubernadorsilyo at principalia, na ang 
pangunahing mga aktibidad ay pagdaraos ng mga pista, at ng tiwaling mangangalakal, ng 
kabo, ng tagalako ng impluwensya at pendehong si Kapitan Tiago, at ni Doña Consolacion, 



ang imbing simbolo ng mentalidad ng mga Gwardia Sibil, at ni Doña Victorina, ang 
halimbawa ng kolonyal na mentalidad na laging nakakapagtaguyod ng anumang kahinaan sa 
dayuhang kultura. Anong alternatiba ang natitira pagkaraan ng malupit na pagkabigo ng pag-
asa ni Don Crisostomo sa reporma? Sa kagubatan, sinasabi ni Pablo kay Elias na handa nang 
lumaban ang mga inaapi sa mga nang-aapi. Ipinahayag ni Pilosopong Tasyo, ang idealistang 
siniko, kay Crisostomo Ibarra na ganap na darating ang pagbabago sa pagpasok ng sariwang 
mga ideya mula sa ibayong dagat. 

Sa El Filibusterismo, nagbabalik si Crisostomo Ibarra sa katauhan ni Simoun, ang 
alahero. Ang kanyang pagkatao ay isang malinaw na larawan ng isang repormistang liberal na 
naging isang anarkista. Binibigo siya ng may-akda sa bawat mapagpasyang hakbang ng 
kanyang pakana pero matagumpay siyang inilalarawan bilang simbolo ng desperasyon at 
personal na paghihiganti. Si Simoun ay modelo ng putsismo at kabaligtaran ng Marxista-
Leninistang konsepto ng isang rebolusyonaryo; ikinokonsidera niya ang masa na tulad ng 
isang manipulador at konspirador lamang, na inuutus-utusan niya mula sa kalunsuran. May 
ilusyon siyang babagsak ang buong istruktura sa pamamagitan ng isang bigwas sa palasyo. 

Gayunman, inilarawan ni Rizal si Kabesang Tales bilang magsasakang biktima ng pyudal 
na pang-aapi at ginawa niyang isang rebeldeng magsasaka na may suporta ng masa, 
naglulunsad ng pakikidigmang gerilya, matapos matuklasang hindi posible sa sistema ang 
pagkakamit ng katugunan sa mga karaingan at ng katarungan. Ang pag-unlad sa pagkatao ni 
Kabesang Tales ay naghuhudyat ng pagkilala ni Rizal na may saligang halaga sa usaping 
kolonyal ang usapin ng lupa. Walang kaduda-dudang isang malaking bagay kay Rizal ang 
pangyayari sa Calamba. Ang pinakanakakaantig sa kwento ni Kabesang Tales o Matanglawin 
ay ang pagbibitin sa kwento ni Rizal dito. Isa itong di tapos na kwento sa pakahulugang di 
tapos ang kwento ni Simoun o, katumbas nito, sa pakahulugang di kaya at bigo ang 
makauring pamumuno ng ilustrado sa Rebolusyong Pilipino. Iniwan bang di tapos ni Rizal 
ang kwento dahil siya, bilang isang liberal, ay walang kakayahang ipagpatuloy ito? Gayunman, 
sa kanyang di pagtatapos sa kwento, iniwan lamang niya ito para maipagpatuloy tulad ng 
rebolusyong Pilipino. 

Sa katunayan, ipinagpatuloy ang kwento ni Crisostomo Ibarra bilang isang repormista sa 
pagtatangka ni Isagani, kasama ng marami pang ibang estudyante na magtatag ng Castilian 
Academy. Binigo ng ipokritong mga prayle ang kanilang proyekto sa reporma pagkatapos na 
bigyan sila ng hungkag na pag-asa. Ang malala, dumanas sila ng persekyusyon at marahas na 
reaksyon pagkatapos nito. Nagdaos sila ng isang pancit party sa isang restawran sa 
pakunwaring parangal kay Don Custodio na pinagkatiwalaan ng mga awtoridad ng 
tungkuling magsasagawa ng isang huwad na imbestigasyon at pag-aaral sa proyekto ng mga 
estudyante at matapos ay dis-aprubahan ito. Tulad ng ginagawa ngayon ng ating mga ahensya 
sa intelidyens at ng mga ahente ng imperyalismong Amerikano, ipinagkamali ng mga 
awtoridad ng gubyerno na isang konspiratoryal na pulong ang pancit party ng mga estudyante 
kung saan tinatalakay ang subersibong mga usapin. Bilang ganti, inaresto at ikinulong ang 
mga estudyante at isinara ang unibersidad.  

Kahit na si Basilio, ang anak ni Sisa na laging tumatangging sumali sa mga grupong 
estudyante, ay idinawit ng mga awtoridad. Humantong ang kanyang pagkaaresto sa isang 
serye ng kasawiang-palad para sa kanya at kasintahan niyang si Juli na pinagtangkaang 
gahasain ni Padre Camorra nang hingan niya ng tulong ang huli para sa pagpapalaya kay 
Basilio. Nagsisilbing aral ang mga kasawiang-palad ni Basilio na hindi laging nakakabuti ang 
oportunismo sa kritikal na mga panahon. Kahangalang akalaing ang dapat lamang asikasuhin 



ng isang estudyante ay makakuha ng diploma at magpakayaman pagkatapos. Pinag-iisipan 
lamang niya ang pansariling pag-unlad nang di inaalintana ang kaapihan ng masa na kanyang 
pinagmulan. At, sa pag-aakalang mamanahin niya ang ari-arian ni Kapitan Tiago, pinainom 
niya ito ng opyo kahit na labag ito sa koda ng propesyong medikal na kanyang pinag-aaralan. 
Ang karerismo at walang moral na teknokrasyang kinakatawan ni Señor Pasta ay isang salot 
sa masa katulad ng tiwaling mga aktibidad ni Kapitan Tiago sa pangagamkam ng pera. Ang 
buktot na bukal ng mga kahinaang ito ng panggitnang uri ay ang kolonyal na naghaharing uri 
at ang mapagsamantalang sistema nito. 

Sa Fili, puspusan at sistematikong inilalantad ni Rizal ang pagkabulok ng sistema bilang 
simula ng isang rebolusyonaryong sitwasyon. Inilalantad niya ang naaagnas na katawan ng 
tiwaling si Kapitan Tiago, ang huwad na katauhan ni Señor Pasta at ang malademonyong 
kabuktutan ni Padre Irene at Padre Camorra, Don Custodio, at maraming pangit na 
katangian ng dominasyong kolonyal, kabilang ang paghihirap ni Don Tiburcio de Espadaña. 

Matapos lamang isulat ang Noli, markado na si Rizal. Kagyat na binatikos ang kanyang 
nobela bilang subersibo at eretiko. Sinimulan ng mga naghaharing dayuhan sa kanyang 
lupang sinilangan na siraan siya at bansagan siyang ahente ng iba pang dayuhang 
kapangyarihan. Matapos ang mas diretsahang nobela, ang Fili, halos tiyak na dadalhin siya sa 
Bagumbayan. Magkagayunman, umuwi siya sa Pilipinas mula sa ibayong dagat nang may 
simpleng pag-asa na makakakilos siya para sa simulain ng kanyang bansa sa hayag at sa 
kalunsuran. 

Pagdating sa daungan ng Maynila, puspusang siniyasat ang kanyang bagahe at 
kinumpiska ang lahat ng mga nakasulat na materyales mula sa kanya. Gayunman, nagpursigi 
si Rizal sa kanyang mga pagsisikap na makakuha ng mga reporma sa hayag at sa kalunsuran. 
Dumalaw siya sa ilang mga probinsya at matapos nito'y inorganisa ang La Liga Filipina. Yan 
ang kahuli-hulihan, sabi ng mga kolonyalista, at inaresto siya. 

Noong Disyembre 30, 1896, matapos ang kanyang pagkadestiyero sa Dapitan at 
matapos maisagawa ang Sigaw ng Pugad Lawin, inakay siyang parang tupa tungong 
Bagumbayan para patayin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANGKALAHATANG ULAT  
SA KONGRESO NG PAGTATATAG NG  

MOVEMENT FOR THE ADVANCEMENT OF NATIONALISM 
 

 

Ang Istorikong Pinagmulan ng Movement for the Advancement of Nationalism 
(MAN) 

Ang pagtatatag ng Movement for the Advancement of Nationalism (Kilusan para sa 
Pagsusulong ng Nasyunalismo) ay inihanda hindi lamang ng tatlong buwan ng puspusang 
paggawa ng Komisyon sa Paghahanda at ng Kalihiman nito kundi ng buong kasaysayan 
mismo ng pakikibaka ng ating sambayanan para sa pambansang kalayaan at demokrasya. 

Alam na alam ng mga tagapagtatag ng  MAN na natitipon dito ngayon na isinusulong 
nila ang pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansa at panlipunang pagpapalaya. 
Ang mga prinsipyo, mga layunin at organisasyon ng MAN ay bahagi ng tradisyon ng 
pagtatanggol ng ating mga ninuno laban sa kolonyal na panlulupig, ng Kilusang Propaganda, 
ng Rebolusyon ng Katipunan noong 1896 at lahat ng sumusunod na pagsisikap para 
maipagpatuloy ang lahat ng ito. 

Kami, ang tagapagtatag na mga myembro ng Movement for the Advancement of 
Nationalism, ay matalas na nakababatid sa istorikong katotohanan na pagkatapos talunin ng 
mga pwersa ng ating rebolusyon ang kolonyalismong Espanyol, nanghimasok ang 
imperyalismong US sa pamamagitan ng karahasan at panlilinlang para nakawin sa atin ang 
pambansang kalayaan na nakamit natin sa pamamagitan ng dugo, luha at pagsasakripisyo ng 
ating rebolusyonaryong sambayanan. 

 

Ang Ating Neokolonyal na Pagkabihag 

Ang ating ekonomya, pulitika, kultura, seguridad at internasyunal na pakikipag-ugnayan 
ay pinaghaharian ng imperyalismong US sa nakaraang pitong dekada sa pamamagitan ng 
bisyosong aksyong militar na agresyon at pananakop. Sa kasalukuyan, sa kabila ng hungkag 
na pagbibigay ng nominal na kasarinlan noong Hulyo 4, 1946, ang agresyon laban sa ating 
soberanya ay pinanatili sa gayong "espesyal na relasyon" sa mga imperyalistang mananalakay 
gaya ng Susog Pariti, Kasunduang Laurel-Langley, Kasunduan sa mga Base Militar, 
Pagkakasundo sa Tulong Militar, Pagkakasundo sa Mutwal na Depensa, Manila Pact at 
napakarami pang kasunduan na sumasalamin sa realidad ng ating neokolonyal na pagkabihag. 

Pinahihirapan tayo ng isang kolonyal at agraryong tipo ng ekonomya, na pinananatili ng 
mga karapatang pariti, preperensyal na kalakalan at upisyal na pagsalig sa mga dayuhang 
mamumuhunan na pangunahing interesado sa pag-uuwi ng superganansya kaysa sa internal 
na pangkalahatang pag-unlad ng bansa. Pinahihirapan tayo ng isang sistemang pampulitikang 
mas nagbibigay pahalaga sa korupsyon at panloloko, at sunud-sunuran sa dayuhan at pyudal 
na interes. Pinahihirapan tayo ng kolonyal na mentalidad at sistema ng pagpapahalaga na 
nagtatakwil sa pag-asa sa sarili at sa pambansang dignidad, na nagpapataw ng maluhong 
kabulukan ng iilang mayayaman sa masa ng ating mamamayan at bumubulok sa diwa ng 
ating bansa. 



Pinahihirapan tayo ng isang mahabang serye ng pagkakasangkot sa pandaigdigang 
pakikipagsapalaran ng imperyalismong US gaya ng gera sa Byetnam. Sa ating panlabas na 
pakikipag-ugnayan, ang mga kaaway ng gubyernong US ay awtomatikong kaaway ng ating 
gubyerno sa kabila ng katotohanang ang mga ito'y kapatid na bansang Asyano na 
namumukod dahil sa kanilang anti-kolonyal at anti-imperyalistang pakikibaka. Naging dahilan 
pa nga ang pagpapatuloy ng agresyong US sa buong mundo, laluna sa Asya, para sa 
pagpapailalim ng ating pambansang seguridad sa United States. Ang panunupil sa 
pambansang demokrasya sa ating bayan ang siya mismong pinakadahilan ng pagpapanatili ng 
tropang militar ng US sa ating teritoryo. 

Panahon na para labanan ang mga saligang panukala at realidad ng imperyalistang 
paghahari. Ang sambayanan natin ay mas ganap na muling namumulat kaysa dati sa mapait 
na katotohanan ng ating neokolonyal na pagkaalipin. Winawasak na nila ngayon ang mga 
tabing na bakal at kawayan ng kamangmangan na pumipiring sa kanila sa napakatagal na 
panahon. Ang paghihirap at pangangailangan nila ang nagbunsod sa kanila para hawiin ang 
mga sagka na humahadlang sa kanilang landas patungo sa pambansang progreso at 
demokrasya. 

 

Ang Estratehikong Kahinaan ng Imperyalismong US  

Habang kinikilala natin ang relatibo at panandaliang lakas ng US bilang isang 
imperyalistang kapangyarihan, kinikilala din natin ang estratehikong kahinaan nito sa harap 
ng popular na pagkakaisa at lumalakas na makabansang kilusan. Ang estratehikong mga 
kahinaan ng imperyalismong US ay lalo pang inilalantad ng di mapipigilang pagdaluyong ng 
mga kilusan sa pambansang kasarinlan sa buong mundo laluna sa Asya, Aprika at Amerika 
Latina. Sa yugtong ito ng kasaysayan ng daigdig, nakikita ng imperyalismong US na banat na 
banat ang pandaigdigang kapangyarihan nito sa mundo. Mabilis at masigasig itong itinutulak 
paatras at nawawasak ang mga pundasyon nito dahil sa presyur ng mga kilusan sa 
pambansang kasarinlan. 

Nasa kasalukuyang kontekstong ito ng daigdig nakikita ng makabansang kilusang 
Pilipino ang sarili nito; isa itong istorikong pag-unlad na maihahambing sa panahon ng 
pagbagsak ng kolonyalismong Espanyol noong huling dekada ng ika-19 na siglo. Patuloy na 
bumabagsak ang imperyalismong US ngayon mula sa rurok ng kapangyarihang natamo nito 
mula 1945 hanggang 1955. Ibayong mas malalim at magtatagal ang panghihina nito kaysa sa 
napakalinaw na pansamantalang panghihina nito noong kapitalistang krisis sa mga taon ng 
dekada 30 nang matanggap natin ang Batas Tydings-McDuffie at Konstitusyon ng Pilipinas. 
Sa kasalukuyang sandali, mahusay nating masasamantala ang krisis ng kapangyarihang 
Amerikano at makagagawa ng pinakamakabuluhang mga ganansya sa ating pakikibaka para 
sa tunay at ganap na kasarinlan. 

Mapalad tayo't nagkasama-sama tayo ngayon para itatag ang Movement for the 
Advancement of Nationalism. Kung mananatili tayong mga nakikibaka para sa pambansang 
kalayaan at demokrasya sa loob ng MAN, nakatitiyak tayong ang inumpisahan natin ngayon 
ay magiging isang mabigat na istorikong pwersa na mas matagumpay at mas 
makapangyarihan kaysa La Liga Filipina, Katipunan, Rebolusyonaryong Gubyerno ng 
Pilipinas, Union Obrera Demokratica, Partido Nacionalista ng 1907, Congreso Obrero de 
Filipinas, Democratic Alliance at lahat ng iba pang organisasyon na namulat at nakibaka para 
sa ganap na pambansang kasarinlan pero nabigo sa ilang pagkakataon. Hindi ito isang 



mayabang na pahayag ng sandali kundi isang wastong pahayag na nakakagagap sa naipong 
mga paghihirap at problema na kailangang harapin ngayon ng isang makabansang kilusan. 

Higit na paborable ang mga obhetibong kalagayan para sa pagpapaunlad ng isang 
malakas na makabansang kilusan pero kailangang matanto natin na magtatagumpay lamang 
tayo kung magpapatuloy tayo sa ating pakikibaka at malalim na nagtataguyod ng ating 
mithiin. 

 

Ang Muling Pagpapataw ng Kapangyarihang Amerikano at ang Democratic Alliance 

Kung may magagawa lamang ang pinakareaksyunaryong Amerikanong interes, 
pagkatapos na pagkatapos ng gera, kahit ang pormal na pagkakaloob ng kasarinlan sa 
Pilipinas na ipinangako ng Batas Tydings-McDuffie ay hindi sana nangyari. Pero sa 
katotohana'y alam ng gubyernong U.S. na naarmasan ang sambayanang Pilipino sa proseso 
ng pakikibakang anti-Hapones at malinaw na kahangalang ipawalang-saysay ang 
katotohanang ito. Ang pinagpasyahan ng gubyernong US na ipagkaloob ang nominal na 
kasarinlan pero pinananatili ang sustansya ng neokolonyal na paghahari na tinagurian natin 
ngayon bilang "espesyal na relasyon".  

Nakipaglaban nang buong lakas ang Democractic Alliance sa pagpapataw ng 
neokolonyal na paghahari. Naipahalal nito ang sapat na bilang ng mga mambabatas para 
tutulan ang ratipikasyon ng nakakahiyang Batas Bell sa Kalakalan at ang probisyon nitong 
pariti. Pero gumamit ang anti-demokratikong mga pamamaraan o pasismo laban sa 
Democratic Alliance sa loob at labas ng Kongreso. Pinatalsik sa Kongreso ang mga 
kinatawan ng sambayanan na tumakbo at nanalo sa ilalim ng Democratic Alliance, at sa 
gayo'y nag-udyok ng digmang sibil na lalong nagresulta sa mas ibayo at matinding pasismo. 
Sistematikong binuwag ang makabayang mga organisasyon at tinakot ang masa ng 
sambayanan. Ang kanilang mga lider ay di makatarungang ikinulong, pinatay at ipinailalim sa 
samu't saring porma ng panghihiya at pamumuwersa na labag sa kanilang demokratikong 
kalayaan at sa pagiging tunay na bansa. Ang pagkakasuspindi ng writ of habeas corpus ay 
muntik nang magresulta sa pagkakulong nina Senador Claro Mayo Recto, Senador Jose P. 
Laurel at ng ating tagapangulong si Senador Lorenzo M. Tañada na nangahas na manindigan 
para ipagtanggol ang nasyunalismo at mga kalayaang sibil.  

Salamat sa tatlong tagapagtanggol na ito ng nasyunalismo at mga kalayaang sibil, ang 
diwa ng nasyunalismo ay itinaguyod nila noong dekada singkwenta sa kabila ng isteryang 
McCarthyite na pinakawalan laban sa lahat ng makabayan at progresibo na lumalaban sa 
imperyalistang paghahari. 

 

Ang Dekada Singkwenta at si Senador Claro M. Recto 

Noong dekada singkwenta, na sa pulitika ay konserbatibo o, sa paglalarawan ng 
marami'y isang panahon ng reaksyon, banayad pero matatag na sumulong ang mga pwersa 
ng nasyunalismo sa ekonomya. Matapos upisyal na kilalaning mas nauubos ng mga kalagayan 
sa malayang kalakalan ang ating dayuhang pananalapi kaysa kinikitang dolyar ng ating eksport 
na hilaw na materyales, isinagawa ang isang serye ng proteksyunistang mga hakbang gaya ng 
kontrol sa import, proteksyon sa taripa, mga pribilehiyo sa ekstensyon ng buwis at isang 
sistema ng prayoridad sa alokasyon ng dolyar para hikayatin ang lokal na industriyalisasyon. 



Naging pangunahing tagapagsalita sa pulitika si Senador Claro M. Recto ng lahat ng 
interesado sa pagpapalaya sa ekonomya, makabansang industriyalisasyon at sa paglalantad sa 
dayuhang mga baseng militar bilang ultimong tagapangalaga ng mga dayuhang 
pamumuhunan. Para mapukaw ang masa, sina Senador Claro Mayo Recto at Senador 
Lorenzo M. Tanada ay nagkaisang tumakbo bilang presidente at bise presidente sa ilalim ng 
Nationalist Citizens' Party noong 1957 na nagpanukala ng isang makabansang programa ng 
gubyerno. 

Kahit natalo sila sa eleksyon, nakapagpunla sila ng mga binhi ng makabansang 
pagbabangon. Matapos ng pagkakaluklok ni Presidente Carlos P. Garcia, pormal niyang 
ipinatupad ang patakarang "Pilipino Muna". Nakita sa patakarang ito ng Philippine Chamber 
of Industries at Chamber of Commerce of the Philippines ang ekspresyon ng kanilang mga 
pangangailangan. Nakita sa patakarang ito ng makabansang intelihensya ang impluwensya ni 
Senador Recto at ang umuunlad na militansya ng mga negosyanteng interesado sa 
makabansang industriyalisasyon. 

 

Ang Nasyunalismo at Ang Paninirang Komunista 

Nang makita ang banayad pero matatag na pag-unlad ng makabansang kilusan noong 
huling yugto ng nakaraang dekada, nagpasya ang mga imperyalistang Amerikano at ang lokal 
na mga ahente nila na pagtibayin ang isang bill of attainder, ang Batas Anti-Subersyon, bilang 
sandata para pigilin ang ligal na aktibidad na bumabatikos sa paghaharing Amerikano. Di 
nagtagal, ginamit ang batas para siraan at takutin iyong mga elementong nagsisikap na 
tumulong kay Presidente Garcia sa pagtahak sa linyang makabansa. Si Presidente Garcia 
mismo ay tinakot sa pamamagitan ng isang kudeta at siniraan bilang protektor ng komunista 
at tagapagpanatili ng katiwalian at korupsyon hanggang sa mapilitan siyang pagtibayin ang 
gradwal na dekontrol noong 1960. 

Noong maagang bahagi ng 1961, naglunsad ng witchhunt laban sa mga makabansa at 
progresibong propesor at estudyante ng University of the Philippines. Pero ang masa ng 
estudyante sa pangunguna ng SCAUP (Student Cultural Association of the University of the 
Philippines) ay nagprotesta sa halip na natakot. Ang raling anti-CAFA noong Marso 14, 1961 
ay naghudyat ng isang bagong punto sa makabansang kilusan. Mula noon, lalong naging mas 
militante ang mga estudyante at kabataan sa landas ng nasyunalismo at laging nang 
naninindigan sa mga isyung kinasasangkutan ng ating pambansang interes. Nagsagawa sila ng 
isang serye ng mga demonstrasyon na nagpakita ng kanilang ganap na paggagap sa mga 
saligang isyu at problema ng bansa. 

Noong 1962, pinagtibay ni Presidente Macapagal ang ganap at kagyat na dekontrol na 
tuwirang pagtatakwil sa makabansang kilusan. Pero ang aksyon niyang ito na impluwensyado 
ng US ay nagbunga lamang ng mga pahirap sa lahat ng sektor ng populasyon at nagpabilis 
lamang sa paglaganap ng nasyunalismo bilang isang porma ng pagtatanggol sa sarili laban sa 
pampinansyang pandarambong ng imperyalismong Amerikano, ng mga makabansang 
negosyante, ng intelihensya, laluna ang mga estudyante at mamamahayag, ang mga magsasaka 
at manggagawa. 

Noong 1963 at 1964, itinatag ang makabansang mga organisasyong masa gaya ng 
Lapiang Manggagawa, Kabataang Makabayan, Malayang Samahang Magsasaka at iba pa. Sa 
isang serye ng magkakasamang pagkilos, laluna ang mga demonstrasyon ng Oktubre 2, 1964, 



Enero 25, 1965 at Oktubre 24, 1966, pinatunayan nila na muling lumalakas ang nasyunalismo 
sa hanay ng masa sa isang sitwasyon ng malaganap na panghihina ng lumang pampulitikang 
mga pwersa at institusyon. 

 

Ang MAN bilang isang Konsolidasyon at Bilang Malawakang Alyansa 

Ang Movement for the Advancement of Nationalism, sa kabuuan nito ngayon, ay 
direktang kumakatawan sa pinakamataas na pag-unlad ng makabansang kilusan sa nakaraang 
dalawampung taon. Kabilang dito ang pinakanamumukod na makabansang mga elemento sa 
bawat mahalagang larangan ng pagkilos sa ating bansa. Isa itong konsolidasyon ng lakas ng 
makabansang kilusan at sumasaklaw sa labindalawang mayor na sektor ng ating populasyon: 
negosyo, paggawa, pagsasaka, kabataan at estudyante, kababaihan, guro, propesyunal, 
syentipiko at teknolohista, manunulat at artista, masmidya, lider pampulitika at lider sibiko. 

Sa kabuuan nito, ang MAN ay isang malawak na alyansa ng lahat ng makabayan at 
progresibong pwersa at elemento sa ating lipunan. Para idiin ang katotohanang ito, 
maipagmamalaki natin na ang mayayaman pero mga makabayang Pilipino ay kabilang dito at 
nakikiisa ngayon sa mga kinatawan ng masang anakpawis. 

Ang kasalukuyang Kongreso ng pagtatatag ng MAN ay direktang resulta ng isang 
puspusang pakikibaka para pagsama-samahin ang lahat ng makabayang pwersa, uri, 
organisasyon at indibidwal para sama-samang makibaka para sa pambansang interes at laban 
sa sistema ng pagsasamantalang ipinataw sa ating ng kolonyalismo, imperyalismo at 
neokolonyalismo. 

Sa mahigit na tatlong buwan, nagdaos ng isang serye ng mainitang mga pulong at 
pakikipagtalakayan ang Komite sa Pag-oorganisa at Komisyon sa Paghahanda, sa mga 
myembrong kilala bilang makabansang mga kinatawan ng labindalawang mayor na sektor 
ayon sa papel sa lipunan para makamit ang pagkakaisa sa mga prinsipyo at layunin, 
magbalangkas ng mga plano at ayusin ang mga burador ng Kongresong ito. 

Ang mga burador ng Pangkalahatang Deklarasyon, Konstitusyon at apat na saligang 
resolusyon sa mga isyu sa pulitika, ekonomya, edukasyon at kultura ay resulta ng mga 
talakayan ng mga pangunahing tagapagsalita ng makabansang kilusan. Ang Pangkalahatang 
Deklarasyon ay binalangkas ng komiteng pinamumunuan ni Senador Lorenzo M. Tañada, 
ang Konstitusyon, ni Dr. Sotero H. Laurel, at ang mga Resolusyon, ni Dekano Jose A. 
Lansang. Iniharap ang lahat ng burador na ito sa Komisyon sa Paghahanda at tinalakay at 
sinusugan pa doon. Pagkatapos, para ipinal ang mga burador para sa Kongresong ito, 
masusing sinuri at inayos ang estilo ng mga ito ng pangkalahatang komite sa pagbabalangkas 
ng mga burador na pinanguluhan ni Senador Tañada. Sa Kongresong ito ng pagtatatag, 
kailangang muling pumasa ang mga dokumentong ito sa pagsubok ng talakayan at masusing 
pagsusuri nang sa gayon ay magsilbing tunay at mahahalagang gabay ng makabansang aksyon 
ang mga ito. 

Sa bawat yugto ng talakayan, lagi nang may hangaring komun na makamit ang isang 
dinamikong pamantayang nakabatay sa makabansang mga pahayag ng lahat ng makabansang 
organisasyon at makabansang lider. Ang makabansang mga pahayag ng mga gayong 
organisasyon gaya ng Chamber of Commerce of the Philippines, Philippine Chamber of 
Industries, NEPA, Chamber of Filipino Retailers, Bankers' Association of the Philippines, 
National Press Club, Lapiang Manggagawa, MASAKA, Nationalist-Citizens' Party, 



Kabataang Makabayan, Student Congress for the Advancement of Nationalism, Kilusang 
Ika-24 ng Oktubre at marami pang iba na kasama natin ngayon na nakaimpluwensya at 
gumabay sa pagsusulat ng mga burador na ito. Ang pinakaepektibong gabay sa pagsusulat ng 
mga burador na ito, mangyari pa, ay ang realidad ng ating pinagsasamantalahang bayan at ang 
dinamismo ng makabansang mga pwersang ngayo'y kumikilos para itaguyod ang ating 
pambansang interes. 

 

Ang mga Prinsipyo at Layunin ng MAN 

Ipinakikita ng pagrepaso sa katitikan ng Komite sa Pag-oorganisa at Komisyon sa 
Paghahanda ang ating pagkakaisa sa sumusunod na mga prinsipyo: 

1. ang prinsipyo ng pambansang pagpapasya sa sarili at pag-asa sa sarili sa lahat ng 
aspeto ng ating pambansang buhay; 

2. ang prinsipyo ng demokratikong kapangyarihang bayan; 

3. ang prinsipyo ng makabansang industriyalisasyon at saligang repormang agraryo 
bilang kinakailangang magkakaugnay; 

4. ang prinsipyo ng pambansang dignidad, identidad sa kultura, at edukasyong may 
oryentasyong Pilipino; at  

5. ang prinsipyo ng malayang patakarang panlabas.  

Nagkakaisa tayo sa mga sumusunod na layunin: 

1. organisahin ang makabayang mga pagpupunyagi ng mamamayan bilang 
nagkakaisang makabansang kilusan; 

2. gumawa ng kongkretong mga hakbang tungo sa pagkakamit ng pambansang 
kalayaan sa mga aspeto sa ekonomya, pulitika, kultura at seguridad ng ating 
pambansang buhay;  

3. palaganapin ang pagkaunawang makabansa sa buong kapuluan; 

4. palaganapin ang pambansang lenggwahe bilang upisyal na lenggwahe ng Kilusan; 

5. ipagtanggol ang mga kalayaang sibil ng lahat ng mamamayan, laluna iyong mga 
lumalaban para makamit ang nasyunalismo; at 

6. igiit ang karapatan ng bansang Pilipino para bumuo at magpanatili ng pakikipag-
ugnayan sa lahat ng bayang naghahangad na makipag-ugnayan sa makatarungan at 
pantay na mga kondisyon. 

Nakakatiyak tayo ating mga prinsipyo at layuning komun. Maaaring may kanya-kanyang 
nagsasariling minimum at maksimum na mga hinihingi ang iba't ibang kalahok kinatawan sa 
Kongresong ito depende sa interes ng kanilang uri o sektor. Para mapanatili ang matatag na 
pagkakaisa sa ating hanay, kailangan lagi tayong magpunyaging gumawa ng naaangkop na 
mga pagbabago sa kanya-kanyang mga minimum at maksimum na mga hinihingi at 
makarating sa pinakakatanggap-tanggap na pusisyong komun nang hindi pinagtataksilan ng 
sinumang indibidwal o organisasyon ang kanyang mga prinsipyo. Binibigyan tayo ng 
nasyunalismo ng isang malawak na batayan para sa pampulitikang pagkakasundo. 

 



Ang Perspektiba at Hinaharap ng MAN 

Humaharap sa isang maaliwalas na kinabukasan ang Movement for the Advancement of 
Nationalism. Kung isaaalang-alang ang kasalukuyang mga kundisyong paborable sa 
makabansang kilusan, madaling makalalaganap ang MAN sa lahat ng bahagi ng kapuluan. Sa 
kasalukuyang sandali, nagtagumpay na tayo sa pagsasama-sama sa namumukod na kinatawan 
ng labindalawang grupong panlipunan na nanggaling sa iba't ibang bahagi ng ating bayan. 
Isang maaasahang tantya na bago ang Ikalawang Kongreso ng ating Kilusan, nakapagtatag na 
tayo ng sangay sa bawat munisipalidad at lunsod sa Pilipinas. 

Habang umaasa tayong mas marami pang mamamayan ang sasapi sa MAN bilang 
sukatan ng lumalaking pwersa ng nasyunalismo, dapat din nating asahan ang pagtindi ng 
pagtatangka ng anti-nasyunalistang mga pwersa, ang imperyalismong US at mga lokal na 
ahente nito, para siraan o wasakin pa nga ito mula sa loob at sa labas. Sa proseso ng 
paghahanda para sa Kongresong ito, pinili nating di magpagambala at di magpapigil sa mga 
paratang na komunista at pasistang mga taktika ng mga anti-nasyunalista. Sa katunaya'y alam 
natin na ang pinakaepektibong makabansang mga lider at organisasyon ay lagi nang 
pinararatangang komunista sa nakaraang dalawampung taon. Ang ating tagapangulong si 
Senador Lorenzo M. Tañada, kasama ang dakilang makabansang lider na si Claro Mayo 
Recto, ay hindi nakaligtas sa masasamang pakana ng imperyalismo at mga instrumento nito.  

Bilang tunay at militanteng mga nasyunalista, panatilihin natin ang taimtim na paniniwala 
na walang anumang intimidasyon ang makatatakot sa atin. Lagi nating patibayin ang ating 
hanay sa pamamagitan ng pagtitiyak na ganap na nauunawaan ng bawat myembro ang ating 
mga prinsipyo, layunin at patakaran. Dahil dito, dapat tayong magkaroon ng sariling organo 
ng impormasyon at isang sistema ng makabansang pagsasanay. Sa pamamamagitan ng mga 
ito, makokonsolida natin ang sarili at mapalalakas ang ating kakayahan para pukawin ang 
buong bansa kung kaninong interes ang ipinaglalaban natin ngayon. 

Ang pangunahing layunin natin ay tipunin ang suporta ng masa para sa makabansang 
kilusan. Sa pamamagitan ng lakas nila, ganap na makakamit ang pambansang kalayaan at 
demokrasya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANG PAMBANSA-DEMOKRATIKONG KILUSAN AT  
ANG AKTIBISTANG PAMPULITIKA 

 
Ang pambansang demokrasya ay isang pampulitikang adhikain. Isa itong masiglang 

kilusan ng mga pwersang pantao at materyal na humahamon sa lumang Establisimyento. 
Iniluwal ito ng istorikong pakikibaka ng ating sambayanan laban sa kolonyalismong Espanyol 
at imperyalismong US. Maaaring maging makabayan ang isang tao kung mapupuspos lamang 
siya ng diwa ng pambansang demokrasya at kikilos nang naaayon sa interes ng pwersang 
pampakilos sa likod nito. Dahil mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sinumang 
indibidwal ang mga pwersa sa panig natin at sa mga nasa kabilang panig, ang tunay na 
makabayan ay kailangang may pinapanigan; pumapanig siya sa pambansang kalayaan at 
demokrasya. 

Ang pambansang demokrasya ay isang kalipunan ng pampulitikang mga ideyang 
nakamit sa kongkretong istorikal na karanasan at sa malalim na pagsusuri ng mga tunay na 
problemang nagpapahirap sa buong sambayanan, gaya ng sambayanang Pilipino, sa yugtong 
ito ng kasaysayan. Nilalagom ng terminong pambansang demokrasya ang pananaw ng 
sambayanan sa kanilang interes at mga mithiin, laluna sa yugtong ito ng ating kasaysayan 
kung saan nagdurusa tayo bilang sambayanan dahil sa mga dikta ng imperyalismong US at sa 
pananatili ng pyudalismo. 

Ang tunay na makabayan ay isang militante. Ang kanyang pagiging militante ay naaayon 
sa interes ng buong bayan niya. Sa loob ng pambansang teritoryo at kasama ng sambayanan, 
hindi makatwirang mailalarawang siya bilang ekstrimista hanggat nilalabanan niya ang lokal 
na tiranya ng mga kumprador, panginoong maylupa at bulok na burukrata. Ang sinumang 
nagpaparatang sa militanteng tagapagtaguyod ng pambansang demokrasya bilang isang 
"ekstremista" ay isang walang lohikang hangal na naghahangad na itago ang tunay na mga 
ekstremista, ang mga walang kahihiyang nagsasamantala sa malawak na masa ng sambayanan. 
Ang sinumang nagpaparatang na ekstremista ang makabayan ngayon sa likod ng balatkayong 
moderasyon ay isang taksil at pumapanig, o sa pinakamenos, isang walang-isip na 
mapagkompromiso na nasa panig noong mga sukdulang nang-aapi at nagsasamantala sa 
sambayanan. 

Ang tiyak na mananaig sa kalauna'y ang pambansa-demokratikong kilusang aktibong 
nilalahukan ng sampu-sampung milyong Pilipino. Bilang isang aktibistang pampulitika, 
nananawagan ako sa mga kabataan at masa ng samabayanan na sumapi sa pambansa-
demokratikong kilusan para epektibo nating magapi iyong mga naghahangad na manatili 
tayong matahimik na naghihirap. Hanggat kulang pa tayo sa mga organisadong kalalakihan at 
kababaihang mulat sa pangangailangan ng pambansa-demokratikong pakikibaka, at hanggat 
kulang pa tayo sa kinakailangang organisadong lakas para gapiin ang imperyalismo at 
pyudalismo, tayong mga militanteng aktibista ng pambansang demokrasya ay hindi 
mapagbibintangan ng ekstrimismo, kagarapalan, pagkasaradong-isip o anumang iba pang 
insultong maiisip ng di sibilisado para pulaan ang ating kilusan at mapanatili ang 
imperyalistang kapangyarihan at kaakibat na pyudal na kalagayan sa kaawa-awang bayang ito. 
Ang pagiging makabayan at makatwiran ng ating kilusan ay masusukat lamang sa 
pamamagitan ng kakayahan nating igiit ang ating soberanong kapasyahan at mga 
demokratikong karapatan. Hanggat nakakapagpanatili ng kanilang kasalukuyang paghahari 
ang kapangyarihang imperyalistang US at mga lokal na alyado nito, ang mga kumprador, 



panginoong maylupa at bulok na burukrata, kulang pa rin ang ating mga pagpupunyagi at 
nakamit. Kailangan nating pag-ibayuhin ang gawain sa ideolohiya, pulitika at organisasyon 
para mahikayat ang malalakas na pwersa ng pambansang demokrasya mula sa malawak na 
reserba ng api nating sambayanan at sumulong para wasakin ang mga balwarte ng 
imperyalista at pyudal na kapangyarihan sa ating bayan. 

 

Ang Pag-unlad ng Pambansang Demokrasya 

Ang pakikibaka para sa pambansang demokrasya ay progresibo at mapanlikha dahil 
kritikal at antagonistiko ito sa mapagsamantala at labis na ekstensyon ng ultra-nasyunal na 
kapangyarihan ng United States at bisyosong papetri ng mga lokal na reaksyunaryo. 

Pinupukaw ng pambansa-demokratikong kilusan ang mamamayan para mamobilisa sila 
hindi lamang para maalis ang mga ugat na dahilan ng pambansang pagsasamantala kundi para 
paunlarin din ang pangmasang lakas sa pagharap sa pagtatatag ng bansa. Dapat unawain ang 
pambansang demokrasya bilang isang istorikong penomenon, bilang komitment at praktika 
ng buong sambayanan, na umaatake sa dayuhan at pyudal na nagsasamantala pero 
kinakailangang nagpapalakas sa mga pwersa ng pambansang pag-unlad. 

Ang bansang Pilipinas bilang isang entidad ay isang bagong istorikong pangyayari. 
Iniluwal ito ng pakikibaka. Mabilis lamang itong nagkahugis noong huling dekada ng ika-19 
na siglo nang ang Kilusang Propaganda ay nanawagan para sa mga reporma at 
sentimyentong makabansa, at nang, pagkatapos itong supilin, lihim na inorganisa ang 
Katipunan. Sa katapusa'y kinailangang isagawa ang Sigaw sa Pugad Lawin bilang isang 
matatag na rebolusyonaryong hakbang na nananawagan ng paghihiwalay sa kolonyal na 
Espanya. 

Ang rebolusyong Pilipino ang siyang naging ultimong proseso sa paghubog ng bansang 
Pilipino. Umunlad ito bilang rurok ng lahat ng kalat-kalat na pakikibaka ng ating mamamayan 
sa iba't ibang lugar at magkakahiwalay na panahon sa loob ng mahigit na 350 taon na 
nagtagumpay ang kolonyal na kapangyarihang Espanyol sa paghahati at paghahari sa ating 
sambayanan, habang kasabay nito'y pinaunlad ang isang sistemang administratibo at sistema 
ng pyudal na mentalidad para sa esensyal na layunin na pagsasamantalang kolonyal. 

Madali tayong napagharian ng kolonyalismong Espanyol dahil sa kawalan ng 
pambansang kamulatan, ayon kay Dr. Jose Rizal. Una, umiral ang pagkamakasarili ng lumang 
katutubong naghaharing uri, ang mga raha at datu, at ang kanilang mapagkompromisong 
aktitud sa mga dayuhang mananakop. Mula sa lumang naghaharing katutubong nobilidad 
lumitaw ang principalia sa bawat pweblo. Nagtamasa ang gayong grupo ng mga nagmamay-ari 
katulad ng puting mga naghaharing kolonyal ng isang antas ng makauring kalayaan. Ikalawa, 
kailangan pang pataasin ng mga mamamayan mismo ang kanilang kolektibong kamulatan 
mula sa antas at balangkas ng pag-iisip na nalinang sa baranggay. Sinamantala ng 
kolonyalismo ang ganitong katayuan sa pag-iisip at itinuon ito sa pagtanggap sa pyudal na 
pagsasamantala bilang isang relihiyosong birtud. Ikatlo, marahas na sinupil ang lahat ng indio, 
kabilang ang lumang katutubong nobilidad, sa pamamagitan ng espada ng mga kongkistador, 
at sa pamamagitan ng mapanghikayat na paraan ng nagkukunwaring mapagpakumbaba at 
mababait na mga misyonaryo. 

Di nagtagal, bilang resulta ng konsistenteng sistema ng pagsasamantala, ang kalat-kalat 
na mga armadong pakikibaka laban sa armadong pang-aapi ay madaling lumaganap. Sa dulo, 



ang rebolusyonaryong imahinasyon ng buong sambayanan ay nag-alab laban sa kaaway na 
komun at laban sa buong sistema. Naging papel ng unang pambansa-demokratikong mga 
aktibista na pamunuan at ilinaw ang sitwasyon sa sambayanan. Sila ang namuno sa 
sambayanan sa paglaban, at madali namang lumahok ang sambayanan sa rebolusyong 
Pilipino dahil sa makabayan at demokratikong nilalaman nito.  

Pumarito ang imperyalismong US para agawin ang ating kalayaan sa panahong papalapit 
na sa Maynila ang rebolusyonaryong pwersa ng Pilipinas para sa pangwakas na bigwas. 
Nalagay ang ating bagong silang na bansa sa mas matinding kagipitan, sa pakikipaglaban sa 
isa pang bansa na dahil sa kakayahang militar-industriyal nito ay mas malakas na kaaway 
kaysa papalipas na kolonyal na rehimeng Espanyol, gaya ng napatunayan na sa Amerika 
Latina. 

Sa pamamagitan ng paggamit ng superyor na kagamitang militar at ng pananalitang 
liberal para linlangin ang mga ilustrado na nakakuha sa makauring pamumuno sa rebolusyon, 
ginapi ng United States ang rebolusyonaryong gubyerno at hukbo ng Pilipinas, at para 
makamit ang imperyalistang interes nito na nakadamit sa mabobonggang pananalita gaya ng 
"iginuhit ng tadhana" at "mapagpalang asimilasyon", pinaslang ng United States ang mahigit 
sa 250,000 Pilipino, gumamit ng $600 milyon at 126,468 tropang US sa gerang inilunsad 
nang katulad ng kasalukuyang gera sa Byetnam. 

Wala pang epektibong pambansa-demokratikong pagtubos hanggang ngayon sa dugong 
Pilipino na pinadanak ng mga mananalakay na Amerikano. Pero sa paliku-liko at paikut-ikot 
na paraan ng kasaysayan, lagi itong nagdudulot ng katarungan sa mga inaapi. Nasugpo ng 
mga Espanyol ang bawat lokal na paglaban sa loob ng mahigit tatlong siglo. Pero nang 
mangyari ang rebolusyong pambansa ng 1896, kung saan nagsama-sama ang wastong mga 
pwersa, kahingian at ideya, naharap sa wakas nito ang kolonyalismong Espanyol. Lumahok 
ang masa sa rebolusyong Pilipino dahil sa pangangailangang komun na palayain ang sarili 
mula sa pyudal na pang-aapi at sapilitang paggawa na ipinataw ng mga kolonyalista. 

Sa kalakhan, ang diumanong pampulitikang estabilidad ng Pilipinas ay isang ilusyon sa 
kasalukuyan. May estabilidad sa kaitaasan pero may ligalig sa hanay ng masa. Dahil ito sa 
paggamit ng United States ng mas epektibong mga teknik at kasangkapan para makontrol 
ang ating bayan kaysa kolonyalismong Espanyol, na may mas mababang teknolohiya at 
kumakatawan sa mas mababang porma ng pampulitikang kaunlaran. Pero kung may mas 
maunlad na teknolohiya ang imperyalismo (kabilang ang sistema ng pampublikong paaralan 
at masmidya at iba pang mga kasangkapan sa kasalukuyan), hindi nangangahulugang 
mapananatili ng naghaharing uri ang kapangyarihan nito sa mahabang panahon. Sa 
katunaya'y pinabibilis at pinatatalas ng mas epektibo at mabilis na teknolohiyang ito ang 
pagsasamantala. Maaaring ito rin mismo ang maging paraan para mapahina ang 
imperyalismong US. 

Sa katunayan, hindi ganap na nasugpo ng imperyalismong US ang pambansa-
demokratikong kilusan. Makikita ng sinumang tapat na estudyante ng kasaysayan na mula 
nang ipataw ang imperyalistang kapangyarihan sa Pilipinas, wala pang dekadang hindi 
nakaharap ng imperyalistang rehimen seryosong oposisyon mula sa kilusang ito. Bilang 
reaksyon, gumagamit ang US ng panunupil sa mga demokratikong kalayaan, habang 
pakunwari nitong tinatawag ang sarili na tagapagtanggol, o tagapagkaloob pa nga ng kalayaan 
at demokrasya. 



Alalahanin ang nagpatuloy na pagtanggol ni Macario Sakay na tumagal hanggang sa 
katapusan ng unang dekada ng siglong ito. Alalahanin ang armadong pakikibaka ng masa sa 
timog na tumagal hanggang 1916. Alalahanin ang nagpatuloy na tuwiran at malupit na 
pagsupil sa mga demokratikong kalayaan, laluna ang pagpapahayag ng patriyotismo na 
sumunod sa tahasang militar na pananakop sa sambayanang Pilipino sa Digmaang Pilipino-
Amerikano ng 1899. Kahit pagkatapos ng pasipikasyon sa mga munisipalidad at lunsod, 
mabilis na sinupil ng imperyalismong US sa mga lugar na ito ang anumang palatandaan ng 
Rebolusyong Pilipino. Sa loob ng isang buong dekada, itinuring na subersibo at sedisyon ang 
pagmamay-ari at paglaladlad sa publiko ng bandilang Pilipino. Ang kauna-unahang 
pederasyon sa paggawa sa Pilipinas, ang Union Obrera Democratica, na pinamunuan ni 
Isabelo delos Reyes, ay winasak ng imperyalistang rehimen dahil sa militanteng nasyunalismo 
nito at linyang pang-ideolohiya nito na ang mga manggagawa lamang ang makapagpapalaya 
sa sarili. Ikinulong si Isabelo delos Reyes at gayon din ang pumalit sa kanyang si Dr. 
Dominador Gomez; garapal na nilabag ang mga demokratikong karapatan. Alalahanin ang 
pagsupil sa karapatan sa pamamahayag ng mga Pilipino sa pagsupil sa El Renacimiento at iba 
pang mga publikasyon at ang pagbuhos ng tipong Hearst na mga dyaryong Amerikano sa 
Pilipinas. Sa mga pagtatanghal pangkultura, laluna sa drama, napakabilis ng mga 
Amerikanong sensor, gaya ng agilang may matatalas na mata, na makita ang sedisyon. 
Samakatwid, mas tuso at mas alerto sila kaysa mga sensor na Espanyol o lupon ng mga 
huradong nagbigay ng gintong medalya kay Francisco Balagtas para sa pagsusulat ng Florante 
at Laura, na sa katunaya'y isang kritikal na presentasyon sa tiranya ng mga Espanyol sa 
sambayanang Pilipino sa pormang patulang alegorya. 

Nang ganap na masugpo sa militar ang rebolusyong Pilipino noong huling bahagi ng 
unang dekada, saka lamang nagtagumpay ang mga imperyalistang US sa pagbubuo ng 
istableng mataas na antas na kolaborasyong Pilipino-Amerikanong ; saka lamang nabuo ng 
mga Pilipinong taksil gaya ng duwag at walang sariling pag-iisip na mga ilustrado na nagbuo 
sa sarili bilang Partido Federalista. 

Sa loob ng buong kasunod na panahon ng Jones Law, arál na nilinang ng mga 
imperyalistang US ang tipong burges na pulitikong Pilipino na binreynwas para mag-isip na 
sinasanay siya para sa "sariling paggugubyerno", habang kinakaligtaan na pinatunayan na sa 
sarili ng sambayanang Pilipino na may kakayahan sila sa paggugubyerno sa sarili sa proseso 
ng rebolusyong Pilipino, na isang pagkakataon ng pambansang paggigiit-sa-sarili; at 
natutunan at naipalaganap na ng ating mga pambansang bayani ang mga prinsipyo ng 
pambansang demokrasya. 

Kahit nakapagsanay na ng tipong burges na Pilipinong mga pulitiko ang imperyalistang 
US noong ika-20 dekada, patuloy na sumusulong ang popular na kahingian para sa 
kasarinlan. Ang masa sa maraming lugar ay muling pinupukaw ng kanilang karalitaan at 
marami sa kanila ang ganap na nakatanto na mapanlinlang silang pinagkaitan ng 
demokratikong nilalaman ng rebolusyon nang ipagkanulo ito ng ilang maka-US na 
kolaboreytor. Pero ang Pilipinong mga lider na iniluklok sa kanilang matataas na pusisyon sa 
gubyerno at sinusuhayan ng isang burukrasyang nakondisyon na ng neokolonyal na 
mentalidad, ang malawakang nagdisarma sa sambayanan sa pamamagitan ng pagtataguyod sa 
popular na hangarin para sa "kagyat, ganap at lubos na kasarinlan" pero maingat at 
mapagkompromisong tinanggap naman ang pataw ng imperyalistang panukalang manlimos 
ng kasarinlan sa Washington sa halip na igiit at ipaglaban ito. Anu't ano man, ang ligalig sa 
hanay ng mga magsasaka at manggagawa noong ika-20 dekada ay naging kaguluhan at 



karahasan ng dekada 30 dahil sa brutal na pagsupil sa militanteng mga organisasyon ng 
magsasaka't manggagawa, kabilang ang Partido Komunista ng Pilipinas, at ang lokal na 
anarkistang mga pag-aalsa ng mga Sakdalista. 

Pinaunlad ng imperyalismong US ang isang makinaryang pang-estado na makakatitindig 
at mas tatagal pa sa isang piraso ng kasunduang gaya ng Batas Tydings-McDuffie. 
Samantalang pormal na itinakda ng kasunduang ito ang "pagkakaloob" ng kasarinlan sa 
Pilipinas, maingat na pinananatili ng gubyernong US ang impluwensya at kontrol nito sa mga 
lokal na reaksyunaryong armadong pwersa, at hiningi na dapat nitong mapanatili ang mga 
himpilang nabal at baseng militar kahit pagkatapos ng pormal na pagkakaloob ng kasarinlan. 

Pagkatapos ng kahiya-hiyang paglikas ng mga pwersang US at mga lider ng gubyernong 
Komonwelt mula sa Pilipinas, ang nakakahiyang pagkatalo ng mga pwersang US sa Bataan at 
ang pagsuko ni Wainright sa Corregidor, nakuha ang paraan mula sa mga imperyalistang US, 
"ipinagkaloob" ng mga imperyalistang Hapones ang kasarinlan noong Oktubre 14, 1943, 
nauna sa ipinangakong kasarinlan ng Batas Tydings-McDuffie. Habang itinatago ng 
imperyalistang gubyerno ng US ang sarili nitong mga lider ng gubyernong Pilipino sa 
Washington, nagtatag ang mga imperyalistang Hapones ng kanilang grupo ng papet na mga 
lider sa Maynila. Makikitang magkapareho sa mga taktika ang mga imperyalistang Hapones at 
US sa pagharap sa popular na kahingian para sa kasarinlan. 

Nang magtagumpay si MacArthur sa pagbabalik sa Pilipinas kasama ang kanyang sariling 
maleta ng mga lider na Pilipino, iniuwi ng mga imperyalistang Hapones ang kanilang mga 
lider sa Tokyo. Nakikita ba ninyo ang pagkakapareho sa mga taktika? 

Kahit ang mga mandirigmang gerilyang Pilipino mismo ang bumali sa gulugod ng 
pananakop ng Hapones, bumalik ang imperyalismong US sa balatkayong tagapagpalaya, at 
napakatusong nagpropaganda at pinaniwala ang maraming Pilipino na kung hindi dahil kay 
Macarthur nasakop na sana ang buong Pilipinas. Sadyang tinangka ng propagandang US na 
papalimutin ang mga Pilipino na sa buong panahon ng pananakop ng Hapones natuto silang 
lumaban nang nagsasarili at umasa sa sarili na wala ang mga imperyalistang US. Nabaon na sa 
limot ang katotohanan na sa kanilang pag-abante, sadyang binomba ng mga pwersa ng US 
ang mga tahanan at ari-arian ng mga Pilipino, gaya nang ginawang pandarambong ng 
Hapones sa kanilang pag-atras. 

Ang sistematikong pagwasak sa ari-ariang Pilipino ng pwersang panghimpapawid ng US 
ay malinaw na bahagi ng imperyalistang planong gawing mahina ang Pilipinas at madaling 
iblakmeyl gaya ng pambibinbin sa bayad pinsala ng gera kung hindi pagtitibayin ang 
Kasunduang Bell sa Kalakalan. 

 

Ang Kapangyarihang Militar ng US sa Pilipinas 

Pero bago pa man inihapag ang usaping Batas Bell sa Kalakalan at Susog Pariti, tusong 
di sinama ng gubyernong US sa paglilipat nito ng teritoryo sa Pilipinas ang kanyang mga 
baseng militar at pinanatili ang kanyang karapatan sa mga pag-aari sa Pilipinas sa ilalim ng 
Tratadong US-RP sa Pangkalahatang Relasyon (US-RP Treaty of General Relations). 

Ang pagbabalik ng pwersang militar ng US at muling pagtatayo ng mga baseng militar ay 
nangangahulugan ng pagbabalik at muling pagtatatag ng kapangyarihang militar ng US sa 
Pilipinas. Kalauna'y pinalawak pa ng Kasunduan sa mga Base Militar (Military Bases 
Agreement) ng 1947 ang saklaw ng eksempsyon lamang ng mga baseng militar ng US sa 



paglilipat nito ng teritoryo. Ipinagkakaloob ng kasunduan hindi lamang ang karapatang 
ekstra-teritoryal sa US sa mahigit 20 estratehikong lugar sa Pilipinas, kundi, mas mapanganib 
pa, ang karapatang ekstra-teritoryal, ang diumano'y karapatan ng mga tropa ng US na 
magtungo sa anumang dako ng Pilipinas nang hindi pumapailalim sa awtoridad ng Pilipinas 
hanggat sila'y gumaganap ng tungkuling militar. Ang ligal na paniniwalang ito na ipinataw ng 
US sa atin sa aktwal ay nangangahulugan ng ganap ng pagsakop ng US sa Pilipinas kahit sa 
kasalukuyan. Bukod pa, sa katunaya'y mas malakas ang mga baseng militar ng US kaysa mga 
armadong pwersa natin. Pero sa pamamagitan ng Kasunduan sa Tulong Militar, aktwal na 
pinaunlad ng Pentagon ang pasadyang kontrol ng US sa armadong pwersa ng Pilipinas sa 
pamamagitan ng kontrol sa pagpaplano ng istap, intelidyens, pagsasanay ng matataas na 
tauhan at lohistika nito sa balatkayong "pagpapayo". 

Higit pang pinalawak ng Kasunduan sa Mutwal na Depensa ang mga pribilehiyo ng mga 
imperyalista sa Kasunduan sa mga Base Militar at Kasunduan sa Tulong Militar sa 
pamamagitan ng pormal na pagsang-ayon sa militar na panghihimasok ng US sa Pilipinas 
anumang oras sa balatkayong mutwal na depensa. Ang karapatang ito ng dayuhang 
panghihimasok sa mga usaping panloob ng Pilipinas ay pinasaklaw pa nga sa iba pang mga 
gubyerno sa ilalim ng Kasunduang Maynila (Manila Pact). 

Pero ano ang pangunahing layunin ng US sa diumano'y "pagpoprotekta" sa Pilipinas o 
samakatwid, gawing isang protektoreyt ang Pilipinas? Ang pangunahing layunin ay pang-
ekonomya. Bakit kailangang gumastos at mamuhunan nang malaki sa militar ang 
imperyalismong US? Napakadaling makita na ang militar na panangga ay ginagamit para 
protektahan ang pamumuhunan ng mga monopolistang US laban sa mamamayan ng 
protektoreyt na, kung ihaharap nila ang kanilang mga pambansa-demokratikong kahingian, 
ay mailalarawang " panloob na mga mananalakay", "mga subersibo" o "mga ahente ng iba 
pang dayuhang kapangyarihan", at sa gayo'y nakapailalim sa mga hakbanging pamparusa. 

Habang ipinagpapatuloy ng United States ang imperyalistang mga layunin nito ng 
pagsasamantalang pang-ekonomya, lagi nitong nakakasagupa ang malakas na pagtutol mula 
sa sambayanang Pilipino. Nang ipwersa nito ang Batas Bell sa Kalakalan at ang Susog Pariti, 
kinailangan nitong sirain at wasakin ang demokratikong proseso at itulak ang malisyosong 
pagpapatalsik sa Kongreso ng karampatang mga nahalal na kinatawan ng sambayanan na 
kabilang sa Democratic Alliance, na tumutol sa imperyalistang mga pataw. Para maisulong ng 
mga imperyalista at lokal na ahente nila ang kanilang pang-ekonomyang interes, sadya silang 
nang-upat at nagbunsod ng labanang sibil, at ng rebelyong antipyudal at anti-imperyalistang, 
na tumagal sa napakahabang panahon at may kasaklawan na tiyak gagawa rito bilang isang 
nakakawasak na paghahanda para sa isang mas matinding pag-aalsa. Kinailangan na, sa lahat 
ng pagkakataon, banggitin ang "problema sa Huk" bilang sanhi ng instabilidad para sa 
panginoong maylupa at imperyalistang kapangyarihan. 

Ang imposisyon ng Susog Pariti at Batas Bell sa Kalakalan, sa kasalukuyang nirebisang 
bersyon nito bilang Kasunduang Laurel-Langley, ay nangahulugan ng muling pagtatatag ng 
internal na kontrol sa ating ekonomya at pananatili ng kolonyal na anyo ng ekonomya na 
nagbibigay ng hilaw na materyales sa United States at iba pang kapitalistang bayan at 
nagsisilbi bilang bagsakan ng mga yaring produkto mula sa ibang bansa. 

Nangangahulugan ang ganitong klase ng ekonomya ng pagsasamantala sa murang 
paggawa sa ating bayan, pagpapanatili ng monopolisasyon sa lupa ng iilan at akumulasyon ng 
pampulitikang kapangyarihan sa kamay ng mga panginoong maylupa at kumprador na 



maaasahang mga ahente ng imperyalismong US sa negosyong import-eksport. 
Nangangailangan ito sa pangunahin ng papalalim na pagsasamantala sa uring magsasaka't 
manggagawa natin—sa katunaya'y sa buong bansa natin. 

Sapagkat nakasalalay ang pagpapatuloy ng pagsasamantala sa masang Pilipino sa mga 
pwersa ng imperyalismong US dahil sa kasalukuyang kapangyarihang militar nito sa Pilipinas, 
at dahil sa namumunong papel nito sa pagsasamantala sa masa, dapat ituon ang pangunahing 
bira ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa direksyon nito. Tulad ng makikita sa 
realidad at sa mga pahayag ng lokal na mga reaksyunaryo, ang kapangyarihang militar ng US 
ang pinakamalakas na sandata nila para sa proteksyon ang kanilang makauring interes. 

 

Ang Kahulugan ng Pambansang Demokrasya 

Kinailangang yugto ang pambansang demokrasya sa pakikibaka ng ating sambayanan 
para sa katarungang panlipunan, kung saan ang kalayaan ng buong bansa ay ipinagwawagi 
muna nang sa gayo'y maipahintulot ng naipagwaging estadong bansa sa loob ng balangkas 
nito ang pagtatamasa ng masa ng sambayanang Pilipino sa mga demokratikong karapatan sa 
pagtatamo ng kanilang kalayaang panlipunan. 

Kinakailangang saklawin ng positibong pag-unlad ng pambansang demokrasya ang 
pagpapawi sa imperyalista at pyudal na kontrol sa ating mamamayan. Ginawang protektoreyt 
ng imperyalismong US ang ating bansa. Kailangan nating buwagin ang dayuhang 
paghaharing ito. Hanggat ang imperyalismong US ang nagpapasya sa saligang mga patakaran 
natin sa ekonomya, pulitika, kultura at seguridad, mananatiling nakabaon ang masa ng ating 
sambayanan, laluna ang uring magsasaka, sa agraryong karalitaan nito, ang resulta ng 
monopolisasyon sa lupa sa mga kamay ng iilan. 

Kung nakahanda tayong lumaban para sa ang pambansang demokrasya, anu-ano sa 
pinakasimpleng salita ang pangunahing tungkulin natin? Una, igiit ang ating pambansang 
soberanya laban sa imperyalistang kapangyarihan sa lahat ng larangan, at ikalawa, ipatupad 
ang saligang repormang agraryo bilang pangunahing nilalaman ng ating demokratikong 
pakikibaka sa kasalukuyang yugto. Maipapakita ng isang masusing pag-aaral sa kasalukuyang 
malakolonyal at malapyudal na kalagayan natin na ang masa ng sambayanan, ang mga 
manggagawa't magsasaka, ang naghihirap nang husto. 

 

Kaalaman sa mga Obhetibong Pwersa 

Madaling sabihin na para magtagumpay ang pambansa-demokratikong kilusan, dapat 
may suporta ng mamamayan. Pero kailangang ilinaw kung ano ang ibig nating sabihin sa 
terminong mamamayan. Ang terminong mamamayan ay masyado nang inabuso sa 
pamamagitan ng pana-panahon at propesyunal na populistang paggamit ng mga burges na 
pulitiko at publisista katulad ng pang-aabuso sa terminong demokrasya sa panreretorika sa 
halip na paglilinaw sa mga pwersang gumagalaw sa ating lipunan. Kadalasan, sadyang 
ginagamit ang terminong mamamayan para ibilang ang ilang uri sa ating lipunan na walang 
awang nagsasamantala sa masa ng ating mamamayan. 

Linawin natin kung gayon kung anu-ano ang popular na mga pwersa ng pambansang 
demokrasya. 



Naririyan ang mga manggagawa't magsasaka sa ating lipunan na bumubuo sa mahigit 90 
porsyento ng ating mamamayan. 

Sa terminong manggagawa, ibig nating tukuyin ang Pilipinong anakpawis na 
tumatanggap ng sahod para sa kanilang ikabubuhay. Kabilang dito ang mga manggagawa sa 
industriya at sakahan. Ang katangiang panlipunan nila ay itinatakda ng anumang antas na 
naaapektuhan ng kapitalistang moda ng produksyon ang lipunang Pilipino. 

Sa terminong magsasaka, ibig nating tukuyin iyong mga nagsasaka sa lupa bilang mga 
kasamá at iyong nagbubungkal ng sariling lupa. Mahahati sila sa tatlong saray: ang mga 
maralitang magsasaka na walang lupa o may napakaliit na lupa kung kayat napipilitan silang 
magtrabaho bilang mga kasamá sa lupa ng iba, karaniwa'y ng mga panginoong maylupa, 
magbayad ng upa sa lupa na mula sa 50 hanggang 80 porsyento ng kanilang pananim at 
laging nakabaon sa utang; ang mga panggitnang magsasaka o magsasakang kumikita ng sapat 
at sa kalakha'y nagsasaka ng sarili nilang lupa na umaani ng sapat o sobra nang kaunti sa 
pangangailangan ng kanilang pamilya; at ang mayayamang magsasaka na may higit na lupa 
kaysa sa pangangailangan ng kanilang pamilya, kung kayat nakapagbebenta pa ng kanilang 
sobrang ani, na mismong nagbubungkal sa lupa pero umuupa pa ng manggagawang bukid o 
may ilang kasama, at maaaring may pag-aaring karagdagang mga kalabaw at kagamitan na 
ipinapaupa sa ibang magsasaka. Ang pinakamarami ay ang maralitang magsasaka na 
pinakapinagsasamantalahan at pinakamalapit na alyado ng mga manggagawa sa hanay ng 
uring magsasaka. Ang buong uring magsasaka ay hindi bababa sa 70 porsyento ng 
mamamayan. 

Ang mga manggagawa't magsasaka, sa bisa ng kalagayang sila ang bumubuo sa malawak 
na mayorya ng mamamayan at, higit na esensyal, sa bisa ng kalagayang sila ang 
pinakanaghihirap sa umiiral na sistema, ang nagbibigay ng pinakamatatag at pinakamalawak 
na base para sa militanteng pambansa-demokratikong kilusan. Hindi epektibong maigigiit 
ang pambansang demokrasya kung wala ang pangmasang mobilisasyon ng mga 
manggagawa't magsasaka at kung hindi naiaangat ang kanilang antas ng kamulatang anti-
imperyalista at antipyudal. Ang uring manggagawa, dahil sa ito ang abanteng uri sa 
kasaysayan, ang namumunong pwersa, at ang uring magsasaka ay ang pangunahing pwersa 
ng pambansa-demokratikong kilusan laban sa imperyalismo at pyudalismo. 

Gayunman, ang mga negosyanteng Pilipino kahit kakaunti lamang sila ay maaari ding 
maging importanteng pwersa ng pambansa-demokratikong kilusan hanggat nakikibaka sila 
para sa pambansang industriyalisasyon at nasyunalisasyon ng kasalukuyang ekonomya. Sa 
katunaya'y maaaring malugod na tanggapin ng makabansang mga negosyante at ng mga 
manggagawa nila ang isa't isa sa isang kilusang lumalaban sa mga imposisyon ng mga 
dayuhang monopolyo, dahil ginigipit ng mga ito ang lokal na industriya, pinakikitid ang mga 
oportunidad sa empleyo, inililihis ang pinansya, iniuuwi ang superganansya at nagiging 
dahilan ng pagtaas ng gastos sa pamumuhay pati na ng gastos ng lokal na produksyon. 
Kaugnay ng mga magsasaka, dapat normal sa makabansang mga negosyante na sumang-ayon 
sa kanila sa usapin ng saligang reporma sa lupa na sa kalauna'y magtataas sa kakayahang 
bumili ng nabenepisyuhang mga magsasaka; mangangahulugan ito ng paglawak ng lokal na 
pamilihan para sa mga kalakal na yari sa bayan.  

Kung ang mga negosyante ay maaaring lumahok sa pambansa-demokratikong kilusan, 
kahit pansarili ang kanilang interes, tiyak na dapat mas malaking kahandaan sa bahagi ng 
intelihensya na lumahok sa pambansa-demokratikong kilusan. 



May palasak na palagay na habang makasarili ang mga negosyante, relatibong di 
makasarili ang mga intelektwal dahil interesado sila pangunahin sa pagtutuklas sa 
katotohanan at sa reyalisasyon nito. Pero, sa katunayan, para maging tapat hinggil sa mga 
intelihensya, sinasabi nating madali rin silang makapitan ng makasariling mga kunsiderasyon 
gaya ng mga negosyante. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, ang ingklinasyong intelektwal ng 
karaniwang mga estudyante, propesyunal at intelektwal ay ikinukundisyon ng kanilang iba't 
ibang uring pinagmulan at klase ng pag-aaral at pahayagang pinahihintulutan ng naghaharing 
uri. Pero dahil sa mas kaunti ang materyal na interes, ang intelihensya bilang isang grupo sa 
lipunan ay mas handang lumahok sa pambansa-demokratikong kilusan kaysa mga 
negosyanteng nag-aalala tungkol sa kanilang mga sosyo sa pautang at pamilihan sa maka-
imperyalistang gubyerno at sa parsyal o di tuwirang sosyo sa mga pinansiyer na Amerikano, 
sa anumang paraan. 

Ang intelihensya, kasama ng umaasa-sa-sariling maliliit na nagmamay-ari, ang bumubuo 
sa petiburgesya. Ang petiburgesya ang pinakaprogresibong saray sa lokal na burgesya.  

Ang mga manggagawa, magsasaka, petiburgesya at makabayang negosyante ay maaaring 
magbuklod sa isang malawak na pambansa-demokratikong kilusan. Pero dapat ang gayong 
nagkakaisang kilusan ay laging nakabatay sa saligang alyansa ng uring manggagawa't 
magsasaka dahil sa malinaw na dahilan na sila ang pinakamatatag na anti-imperyalista at 
antipyudal na mandirigma gaya nang nakikita sa ating kasaysayan at dahil kinakailangan ito ng 
kanilang kalagayang pinagsasamantalahan nang husto. 

Mahigpit na kinakailangan ang malawak na pagkakaisa ng mga pambansa-
demokratikong pwersa, sa ilalim ng pamumuno ng uring manggagawa, laban sa 
imperyalistang prenteng nakabatay sa lokal na mapagsamantalang kolaborasyon ng mga 
kumprador, panginoong maylupa at burukrata-kapitalista. 

Suriin natin ngayon ang prinsipal na mga pwersang lumalaban sa pambansang 
demokrasya. Maaaring hatiin ang mga pwersang ito sa apat na batayang kategorya. 

Ang pangunahing pwersa ng kaaway ay kinabibilangan ng mga ahensyang panggubyerno 
ng US at mga sangay o subsidyaryo ng mga monopolyong US sa Pilipinas. Kitang-kita ang 
lahat ng ito sa mga piyer, kompleks pang-industriya sa Makati, sa Forbes Park, sa mga 
minahan, sa modernong mga plantasyon at mga base militar. 

Ang ikalawang pwersa ng kaaway ay binubuo ng mga Pilipino-Amerikano at ilang 
kilalang mestisong negosyante (pangunahi'y may lahing Espanyol at Tsino) na gumaganap 
bilang lokal na mga ahente at tagapagpanatili ng kolonyal na balangkas sa kalakalan, ang 
palitan ng mga hilaw na materyales mula sa Pilipinas at mga yaring produkto mula sa ibayong 
dagat. Kolektibo silang tinatawag na uring kumprador. Umaasa sila sa pinansya sa mga 
dayuhang monopolyo. Sa hanay ng mga Pilipino, sila ang pinakamayayaman at susunod 
lamang sa mga imperyalistang US mismo sa pamamahala at panunustos sa reaksyunaryong 
maka-imperyalista at maka-panginoong maylupang pulitika. Sila ang bumubuo sa lokal na 
malaking burgesya. Responsable sila sa pagiging kasangkapan lamang para sa kanilang mga 
transaksyon ang gubyerno, at sa kawalang kapasyahan nito sa pagtataguyod sa patakaran ng 
pambansang industriyalisasyon. 

Sa katunayan, ang mga upisyal ng gubyernong sumusunod sa mga dikta ng mga 
imperyalistang US at mga kumprador nito ay gumaganap mismo sa papel ng mga 
kumprador. Kadalasa'y ginagamit ng matataas na upisyal ng gubyerno ang kanilang mga 



pwesto para gampanan ang papel ng mga kumprador para sa sariling kapakinabangan. Sa 
papel na ito, sila ang bumubuo sa ikatlong pwersa ng kaaway na maaaring tawaging burukrata 
kumprador. 

Ang mga panginoong maylupa, laluna iyong nagpapatanim ng mga pananim pang-
eksport gaya ng tubo, niyog, abaka at iba pa, ang bumubuo sa ikaapat na pwersang 
antagonistiko sa pambansa-demokratikong kilusan. Gaya ng mga kumprador, na may mga 
gawaing maaaring ginagampanan rin niya, ang mga panginoong maylupa ay interesado sa 
pananatili ng ekonomyang kolonyal, mga karapatang pariti at preperensyal na kalakalan. Sa 
kasalukuyan, sila ang pinakamasusugid na tagapagtanggol ng Susog Pariti at Kasunduang 
Laurel-Langley. 

Ang lumang tipo ng mga panginoong maylupa, ang mga panginoong maylupa sa palayan 
at maisan, ay hindi kasing direktang ahenteng pang-ekonomya ng imperyalismo gaya ng mga 
eksporter sa agrikultura na naunang nabanggit. Pero ang tradisyunal na ultra-konserbatismo 
sa pulitika ng lumang tipo ng mga panginoong maylupa ang direktang minamanipula ng mga 
imperyalista. Sa mas malawak na obhetibong pakahulugan, ang lumang tipo ng mga 
panginoong maylupa ay bahagi ng sistema kung saan ang napakamurang lakas paggawa ng 
mga Pilipino ay magiging abeylabol sa mga imperyalista para sa transportasyon at 
komunikasyon, mga minahan, komersyo at iba pang larangan at sa mga may-ari ng mga 
plantasyong mekanisado dahil sa gipit na gipit na kalagayan ng masang magsasaka. 
Gumaganap o nagsisilbing pangunahing suhay ng imperyalistang paghahari sa magkabilang 
dulo ng kapuluan ang landlordismo.  

Sa pamamagitan ng malinaw at obhetibong paglalahad sa mga pwersa ng pambansang 
demokrasya at mga pwersang kaaway nito, nasa pusisyon ang isang aktibista na magtibay ng 
mga patakaran, at wastong isagawa ang mga aktibidad. Alam niya ang pagkakahanay ng 
kanyang mga pwersa at iyong sa kaaway. Bukod pa, matutukoy niya ang balanse ng pwersa sa 
isang partikular na panahon. Sa anumang pampulitikang pakikibaka, dapat alamin ng aktibista 
ang balanse ng pwersa para malaman kung gaano kalaki at kung ano ang gagawin para ibaling 
ang balanse ng pwersa nang pabor sa kanyang kilusan. 

 

Gagapin ang Balanse ng Pwersa 

Ihanay natin ang kasalukuyang pampulitikang realidad mula sa kaliwa patungong sentro 
hanggang sa kanan. Ginagamit natin ang mga terminong kaliwa at kanan batay sa kanilang 
istandard na pakahulugang Europeo—na ang kaliwa ay para sa pagbabago, progresibo at 
radikal; at ang kanan ay para sa umiiral na sistema at, samakatwid, konserbatibo at 
reaksyunaryo. Hindi dapat ipakahulugan na kawalang kinikilingan o superyoridad, o kaya'y 
laging papasulong, at hindi pumapaling sa tabi ang sentro o panggitna. Isinasaad nito ng 
dalawahang katangian at pag-uurong-sulong ng mga myembro ng panggitnang saray ng 
lipunan na, dahil sa kanilang relatibong limitadong materyal na interes (kung ikukumpara sa 
malalaking burgesya at malalaking panginoong maylupa), ay oportunistiko sa kasaysayan. 

Para maipaliwanag ang saligang balanse ng pwersang pampulitika sa Pilipinas, 
makakabuting gamitin ang gayong mga termino bilang Kaliwa, panggitna, at Kanan. 

Kaugnay ng makauring tendensya, materyal na interes at ideolohiya, ang Kaliwa ay 
binubuo ng uring manggagawa't magsasaka. Ang panggitna ay sumasaklaw sa tatlong saray ng 
tinatawag na panggitnang uri, na maaari pa ring hatiin sa Kaliwa, panggitna, at Kanan. Sa 



loob ng panggitnang panig, ang Kaliwang panggitna ay sumasaklaw sa intelihensya at 
umaasa-sa-sariling maliliit na nagmamay-ari na matatawag nating petiburgesya; ang gitnang 
panggitna ay ang mga makabansang negosyante, na matatawag nating pambansa o 
panggitnang burgesya; at ang Kanang panggitna ay ang mga mangangalakal na parsyal na 
namumuhunan sa lokal na industriya at parsyal na mga kumprador rin. Ang Kanan ay 
binubuo ng pinakareaksyunaryong pwersa sa ating lipunan gaya ng mga kumprador, 
panginoong maylupa, at kanilang sagadsaring mga ahenteng intelektwal at pulitikal. Ang 
panggitnang pwersa, gayunman, ay maaaring maitulak patungo sa kaliwa o kanan ayon sa 
pampulitikang kalagayang itinakda ng tunggalian sa pagitan ng Kaliwa at Kanan. 

Sa paglilinaw sa batayang balanse ng pwersang pampulitika sa Pilipinas, nakatutulong na 
gamitin ang mga terminong tulad ng Kaliwa, gitna at Kanan. 

Usapin ng estratehiya para sa aktibista ng pambansang demokrasya na alamin ang 
saligang pwersang ihahanay at titipunin laban sa mga pwersa ng Kanan. Usapin ng taktika 
para sa kanya na kongkretong ilapat ang estratehiya, alamin ang kongkretong kalagayan at 
kongkretong mga porma ng mga organisasyon at paraan ng pakikibakang gagamitin, alamin 
sa pamamagitan ng pagsusuri ang internal na mga dibisyon sa loob ng Kanan at ng panggitna 
nang sa gayon sa pamamagitan ng kaalaman sa gayong mga kahinaan ng ibang mga pwersa, 
maitataguyod niya ang wastong mga porma ng organisasyon at panandaliang mga linyang 
pampulitika at sa gayo'y konsolidahin ang kanyang pangunahing mga pwersa at direkta o di 
direktang makakuha ng dagdag na mga alyado at para makalitaw ang, o makalikha ng, mga 
pagkakataon kung saan madadagdagan ang lakas ng pangunahing mga pwersa ng kaliwa. 

Para magtagumpay sa pulitika ang Kaliwa, kailangang mahimok nito ang karamihan sa 
panggitnang pwersa. Gayon din ang ginagawa ng Kanan. Kung mahihikayat ng Kaliwa ang 
panggitna, ang resulta ay pagkahiwalay ng Kanan. 

Para mabaliktad ang balanse ng pwersa sa layuning ihiwalay ang Kanan na binubuo ng 
mga kaaway ng progreso at demokrasya, kinakailangan kung gayon na makipagkaisa ang 
pangunahin at malawak na pwersa ng manggagawa't magsasaka sa intelihensya, maliliit na 
nagmamay-ari at nagsasariling artisano sa handikrap, himukin ang makabansang negosyante 
at sa pinakamenos, nyutralisahin ang Kanang panggitnang pwersa. Ang mabubuong 
pagkakaisa ay matatawag nating pambansa-demokratiko o anti-imperyalista at antipyudal na 
pagkakaisa. 

Sa kasalukuyan, ano ang pampulitikang balanse ng pwersa sa ating bayan? Ang mga 
pwersa ng Kanan, sa pagtatanggol sa imperyalismong US at lokal na pyudal na interes, ay 
matinding binabatikos ng mga pwersa ng Kaliwa at panggitna na nagkakaisa sa batayan ng 
pambansang demokrasya. Ang mga usaping pumukaw sa mga magsasaka, manggagawa, 
intelihensya, laluna ng mga estudyante at negosyanteng Pilipino noong dekada 60 ay ang 
Susog Pariti, Kasunduang Laurel-Langley, ang usapin ng reporma sa lupa, AID, dayuhang 
mga baseng militar at tulong militar, ang Panukalang Batas hinggil sa Vietnam at iba pang 
gaya ng mga ito. Kahit nagkaroon ng pagkakaisa sa patakaran sa maraming pagkakataon sa 
pagitan ng Kaliwa at gitna, kinakailangang organisahin ang panloob na mga pwersa nila at 
kamtin ang pagkakaisa sa pagitan ng mga uri. 

Kung walang pang-organisasyong konsolidasyon at ekspansyon, ang pambansa-
demokratikong kilusan ay hindi epektibong makalalaban sa napakamalakas na awtoridad sa 
pulitika, ekonomya, kultura at militar ng United States sa Pilipinas. Mayroon o wala mang 
pormal na organisasyon ng nagkakaisang prente, maaaring umiral ang isang nagkakaisang 



prente ng mga uring makabayan kahit habang nagsasarili silang lumalaban para sa layuning 
komun na pagkakamit ng pambansang kalayaan at demokrasya. Sa paglaki ng organisadong 
pampulitikang lakas ng pambansa-demokratikong kilusan, tiyak na hihina ang NP o LP o 
alinmang iba pang konserbatibong partido kung hindi ito aangkop sa bagong umuunlad na 
pampulitikang sitwasyon; gayunman, ang mga pagbabago ay hindi pirmihang garantiya para 
sa pagpapanatili ng naghaharing uri sa pampulitikang kapangyarihan nito. Gayunpaman, 
habang nakikita natin ngayon ang maaliwalas na kinabukasan ng pambansa-demokratikong 
kilusan, ipinagpapalagay natin na laging igagalang ng Kanan ang ating mga kalayaang sibil. 
Habang parang nakatanaw tayo sa magandang hinaharap, dapat lagi tayong alerto sa 
desperasyon ng Kanan at ng imperyalista at mga ringlider ng mga panginoong maylupa na 
hindi kailanman umiwas, kung masusing pag-aaralan ang ating kasaysayan, sa pag-atake sa 
pambansa-demokratikong kilusan sa kritikal na mga pagkakataon. Sa madaling salita, 
kailangan nating maging alerto sa mga pagbabanta at pasistang hakbang mula sa Kanan. 
Naranasan at alam na ng Kilusang Ika-24 ng Oktubre at Kabataang Makabayan ang mga ito. 

Itatakda ang balanse ng pwersa sa bayang ito pangunahin ng mga panloob na 
pangyayari. Nagsisimula nang mamulat sa pulitika ang mga pinagsasamatahang masa at iba't 
ibang elemento ng panggitnang uri sa kanilang pinagsasamatalahang kalagayan sa 
pundamantal o radikal na paraan. Mas handa sila ngayong maorganisa at kumilos kaysa 
noong nakaraang dekada nang suspindihin ang writ of habeas corpus at matagumpay na 
sinupil ang mga kilusang masa, na pinalala ng mga pampulitikang kamalian ng diumano'y 
mga nasa pamumuno ng kilusang anti-imperyalista at antipyudal. 

Dahil nasa kontrol ng dayuhang kapangyarihan ang ating ekonomya, pulitika, kultura at 
seguridad, maaasahan na makakatulong ang mga pagbabago sa daigdig sa pag-unlad ng 
internal na pambansa-demokratikong mga pwersa. Ang United States, pagkatapos na labis na 
binanat nito ang sarili sa napakaraming lugar sa mundo sa nakaraang pitong dekada, ay 
nahaharap ngayon sa pagtatanggol ng maraming mga mamamayan. Mula nang matapos ang 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig, kinailangang harapin ng US ang sosyalistang mga estado at 
ang isang serye ng di mapipigilang mga kilusan para sa pambansang kasarinlan sa Asya, 
Aprika at Amerika Latina. Pumapabor nang husto sa pagdami ng mga kilusan para sa 
pambansang pagpapalaya ang pampulitikang konsolidasyon, mabilis na paglago ng ekonomya 
at ng syentipiko at teknolohikal na pagsulong ng sosyalistang mga bayan. Papahigit na 
isinusulong ng inaaping mga mamamayan ang digmang bayan para mapalaya ang sarili sa 
dayuhang paghahari. Nakita rin nila sa pagpapalawak ng kanilang internasyunal na pakikipag-
ugnayan, laluna sa tunay na sosyalistang mga bayan, ang epektibong pamamaraan ng 
pagwasak sa monopolyong paghahari ng nag-iisang dayuhang kapangyarihan sa pambansang 
buhay nila. 

 

Ang Wastong Kaparaanan 

Importante para sa aktibistang maunawaan ang buong hanay ng Kaliwa, panggitna at 
Kanang mga pwersa para makagawa lagi ng isang malinaw at epektibong patakaran sa bawat 
hakbang ng pambansa-demokratikong pakikibaka. Nailahad na na dapat linangin ng aktibista 
ang pambansa-demokratikong pagkakaisa ng Kaliwa at gitna para ihiwalay ang Kanan. 
Kailangang maging mulat ang aktibista sa ilang panganib na makakaharap sa daan. Ang mga 
panganib na ito ay adbenturismo at oportunismo na kailangan niyang laging labanan at 
pagmatyagan. 



Ang adbenturismo ay ang pampulitikang sakit ng labis na pagtatantya sa sariling pwersa 
na nagkakaanyo sa musmos na radikalismo. Samantalang totoo na ang pangunahing pwersa 
ng pambansa-demokratikong kilusan ay ang alyansa ng uring manggagawa't magsasaka na 
nasa Kaliwa, kailangan pa ring isaalang-alang ang malawak na pampulitikang impluwensya ng 
panggitnang pwersa at magtaguyod ng mga patakarang makakahikayat sa kanila na pumanig 
sa kilusan. Kaugnay nito, kailangang malaman ng aktibista ang minimum at maksimum na 
kahingian ng lahat ng uring makabayan sa bawat yugto ng pakikibaka para mapukaw at 
mamobilisa ang masa at makamit ang kooperasyon ng panggitna nang walang binibitiwan o 
ikinukumpromisong mga prinsipyo. Kailangang lagi niyang panindigan ang wastong 
pangkalahatang linya ng pambansang demokrasya sa ilalim ng pamumuno ng proletaryado. 

Ang sobrang pag-asa ng aktibista sa kooperasyon ng panggitnang pwersa bilang 
natatanging landas tungo sa tagumpay ng kanyang kilusan ay magdadala sa kanya sa 
oportunismo. Hindi maisusulong ng kanyang mga aktibidad ang simulain ng inaaping masa. 
Magreresulta lamang sa personal niyang pagpapasasa ang kanyang mga taktikang hindi 
prinsipyado o mga taktikang labas sa estratehiyang hindi pabor sa Kaliwa, gaya ng nangyari sa 
napakaraming diumano'y mga progresibong nahatak ng maka-imperyalistang mga 
administrasyon sa Pilipinas. 

Ang mga oportunistang ito ay naging iyong matatawag nating mga "rebolusyonaryong 
nakakotseng magagara". Ibinubunga ang oportunismo nila ng kabiguan o kawalan ng 
paghahangad na mag-organisa at imulat sa pulitika ang masa bilang pangunahing pwersa ng 
pambansa-demokratikong kilusan. Ang gayong oportunismo ay karaniwang sakit sa pulitika 
ng mga di nagpanibagong-hubog na elementong petiburges at intelektwal na nag-aakalang 
makakamit nila ang tagumpay ng pambansa-demokratikong kilusan sa bisa lamang ng 
kanilang personal na kahusayan at katalinuhan. Taglay nila ang sakit sa pulitika ng mga 
ilustradong nagkanulo sa rebolusyong Pilipino sa simula ng siglo nang nakipagkolaborasyon 
sila sa kanilang mga among Amerikano. 

Para mapanatili ang wastong paninindigan, dapat laging mag-isip at kumilos para 
malinang ang alyansa ng uring manggagawa't magsasaka bilang baseng masa ng pambansa-
demokratikong kilusan at dapat madagdagan ng suporta ng panggitnang pwersa ang 
alyansang ito, laluna ng intelihensya at mga may maliliit na ari-arian. Kapag itinaguyod ang 
saligang patakarang ito, sa malao't madali'y wastong matatantya ang tunay na lakas ng 
pambansa-demokratikong kilusan.  

Sa kalaunan, magiging malakas ang pambansa-demokratikong kilusan kung ang masa ay 
mulat sa anti-imperyalista at antipyudal na pakikibaka, militanteng isusulong ang kanilang 
demokratikong mga layunin kapwa sa kalunsuran at kanayunan, at may mataas na antas ng 
pagkakaorganisa. Dapat matamang obserbahan ng aktibista ang mga pag-uurong-sulong at 
pagliku-liko ng panggitnang pwersa. Dapat niyang siguruhin na ang pagtataguyod at 
pagpapatupad ng anti-imperyalista at antipyudal na patakaran ng panggitnang pwersa ay 
magiging bentahe sa pangunahing pwersa ng kilusan. Kung ipagkakanulo ng gitnang-
panggitna o Kanang-panggitna ang rebolusyong Pilipino, hindi ito kataka-taka, at dapat hindi 
mabigla ang aktibista dahil nga mahusay niyang naihanda ang masa sa matagalang pakikibaka, 
na may taktikal na pagsulong at pag-urong. 

Hindi dapat kailanman padadala sa emosyon ang aktibista sa kanyang pagsusuri ng 
pampulitikang sitwasyon. Laging hinihingi ang syentipikong pagsusuri sa sitwasyon sa 
pamamagitan ng ganap na pag-unawa sa obhetibong mga pwersa at elemento. Mangyari pa, 



kabahagi ng komitment sa isang mithiin ang simpatya para sa mga kababayan, pero dapat 
puspusan itong ginagabayan ng wastong ideolohiya, ng wastong pampulitikang mga pasya at 
dapat kongkreto itong naihahayag sa pamamagitan ng organisadong mga aksyon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEMOKRASYA AT SOSYALISMO12 
 

Ang Lumalaganap na Interes sa Sosyalismo 

Sa Pilipinas ngayon, may lumalaking bilang ng mga tagapagtaguyod ng iba't ibang tipo 
ng sosyalismo. Sa katunayan, nauso ang pangungusap sa sosyalismo sa simula pa lamang ng 
dekada '60. Kasiya-siyang pansinin na namumukod na tagumpay ng pinakaabanteng 
organisadong grupo ng estudyante sa bayang ito ngayon, ang Student Cultural Association of 
the University of the Philippines (SCAUP), ang pagsasagawa ng serye ng mga lektura tungkol 
sa sosyalismo. Ito ang pinakaunang seryoso at sistematikong pampublikong pagtalakay sa 
sosyalismo sa loob ng sagradong mga pader ng unibersidad. 

Sa maraming pagkakataon, itinaguyod ni Senador Raul Manglapus ang "sosyalismo" 
(isang tusong islogan para nakawan ang manggagawa ng bahagi ng kanilang sahod at 
manloob sa mga pasilidad ng estado sa pautang sa ngalan ng mga manggagawa). Mangyari 
pa, ang mapagkunwaring pagtataguyod na ito ay nakapaghasik ng duda kahit na sa 
pinakawalang-muwang na mamamayan. Maingat na naiwasan ni Manglapus ang anumang 
pagpapaliwanag tungkol sa klase ng sosyalismong kanyang itinataguyod; aakalain lamang na 
ito'y Kristyanong utopyanismo at gawaing pangkawanggawa sa ngalan ng mga 
mapagsamantala. Gayunpaman, nang iminumungkahi niya ang pagtatatag ng Christian 
Socialist Party, malinaw na gumagamit siya ng isang pangontrang gimik na ginagamit sa lahat 
ng sulok ng mundo kung saan malakas ang mga partidong nagtataguyod ng syentipikong 
sosyalismo. Nakikita natin kay Manglapus at sa mga katulad niya ang walang kulturang 
pagtatangka hindi lamang na gawing mas epektibo ang kanyang mga retorika o mas 
sopistikado ang kanyang mga pananalita, kundi lituhin din ang mamamayan, laluna ang 
paurong-sulong na petiburges na naglipana sa Pilipinas. 

May sariling paraan ng pagtataguyod sa sosyalismo si F. Sionil Jose, isang kinatawan ng 
Congress for Cultural Freedom na suportado ng CIA. Ang kanyang bookstore sa harap ng 
Caltex ay naglalaman ng napakaraming mga libro tungkol sa makakanang mga sosyalista. 
Matatagpuan doon ang maraming akdang pagpapaliwanag ng mga nagtaksil sa mga Partido 
Komunista, na suportado ng US State Department, at nakagawa ng metapisikal na mga 
pagkakamali sa pagturing sa komunismo bilang Diyos. Matatagpuan doon ang maraming 
libro na tumatrato sa sosyalismo bilang isang relihiyosong birtud o komunalismong labis-
labis na boluntaryo. Matatagpuan doon ang mga pagtataguyod sa pasismo sa likod ng mga 
sosyalistang islogan. Ang karamihan sa mga aklat na ibinebenta ni Sionil ay tungkol sa 
"sosyalismo" sa mga bayang malakolonyal at malapyudal sa walang saysay na tangka na ikubli 
ang pangangailangang patalsikin muna ang imperyalismong US at pyudalismo para ihanda 
ang obhetibong mga kalagayan para mapaunlad ang sosyalismo; sa katunayan, garapalang 
pinagtatakpan ang imperyalismo at pyudalismo sa mga aklat na ito. 

Habang mabilis na umuunlad ang pambansa-demokratikong kilusan sa Pilipinas, 
patitindihin ng mga kaaway ng pambansang demokrasya—ang mga imperyalista, panginoong 
maylupa, kumprador kapitalista at mga ahente nila—ang kanilang mga pagtatangka na siraan 
ang kilusan bilang "balatkayo" sa komunistang layunin lamang o para sa makasariling interes 
                                                           
12 Lekturang binigkas sa Palma Hall ng University of the Philippines noong Marso 6, 1967, bilang 
bahagi ng “Serye ng mga Lektura sa Sosyalismo bilang Pag-alaala kay Claro Mayo Recto” na 
inisponsor ng Student Cultural Association of the University of the Philippines [SCAUP]. 



ng mga "monopolistang" Pilipino (ang pambansang burgesya) lamang. Kasabay nito, ang 
mga kaaway na ito ng pambansang demokrasya ay magtatangkang palabasing mas kaliwa pa 
sila sa Kaliwa sa pamamagitan ng kanilang walang batayang kunwa'y sosyalistang mga 
islogan. Samantala, ang maliliit na pagbabago sa kapakanang panlipunan, ang pag-iral ng mga 
korporasyon ng gubyerno at isang antas ng "pagpaplanong pang-ekonomya" sa loob ng 
sosyo-ekonomikong balangkas na dominado ng mga imperyalista at panginoong maylupa ay 
sadyang ipinalalabas na sosyalismo at anumang pagkakamali nito'y itinuturing pang isang 
argumento para panatiliin ang sistemang kapitalista at iwaksi ang sistemang sosyalista. 

Mariin nating pinupuna ang mga ahente ng imperyalismong US at pyudalismo na 
sadyang gumagamit sa "sosyalismo" bilang isang mahikong salita na nanlilinlang sa 
mamamayan at nagpapalabo sa mahihigpit na problemang sa halip na iharap at suriin ang 
mga ito. Pero may ilang matatapat na makabayang mamamayan na mapangahas na 
nanawagan na pangunahan ng "pampublikong sektor" ang pagbabago sa ekonomya mula sa 
pagiging kolonyal at agraryo tungo sa isang ekonomyang makabansa at industriyal at sa 
pangangailangang wasakin ang imperyalistang kontrol sa ating buhay pambansa, at 
naglalarawang sosyalista o sosyalistiko ang prosesong ito. Malinaw na wala silang intensyong 
linlangin ang mamamayan, o di wastong gamitin ang terminong sosyalismo dahil nagsisikap 
sila sa pinakamenos na birahin ang imperyalismong US. Gayunman, hahantong lamang sila 
sa karaniwang pagkakamali na akalain na ang mas malawak na partisipasyon ng 
"pampublikong sektor" sa mga larangang tradisyunal na dominado ng pribadong sektor, 
laluna ng mga dayuhang kapitalista, ay isang sosyalistang proseso sa sarili nito. Hahantong 
sila sa pagkakamali na akalain na ang nasyunalisasyon ng ekonomya ay posible sa ilalim ng 
kasalukuyang papet na estado. 

Minsa'y ipinaliwanag ni Senador Claro Mayo Recto nang siya'y nanawagan para sa 
pagkakamit ng makabansang industriyalisasyon at pagpaplanong pang-ekonomya sa Pilipinas: 
"Kung ito ay sosyalismo, siya nawa." Inilarawan ng ibang tao na "sosyalista" si Senador Jose 
P. Laurel, kung hindi man komunista, nang ipanukala niyang maging sentro sa pagpaplano at 
pagmomobilisa ng mga pwersa ng lokal na industriyalisasyon sa ilalim ng prinsipyo ng pag-
asa sa sarili ang National Economic Development Authority. Dahil sa mga pangyayaring ito, 
madaling mauunawaan ang ibig sabihin ni Senador Lorenzo M. Tañada nang hikayatin niya 
ang Kabataang Makabayan sa Kongreso ng pagkakatatag nito noong Nobyembre 30, 1964. 
Sinabi niya, "Panahon na kung gayon para ipahayag ng mga kabataang lalaki at babae sa 
Pilipinas ang kanilang nasasaisip at ipagsigawan ang kanilang pagtutol sa Pariti, dayuhang 
pamumuhunan, moderatong sosyalismo laban sa walang rendang malayang kalakalan..." (akin 
ang pagdidiin). Ginamit na katwiran ng mga dayuhang monopolyo ang "malayang kalakalan" 
para pagsamantalahan ang ating ekonomya at sambayanan; kaya naglalahad siya ng 
"moderatong sosyalismo" na nangangahulugan ng pagganap ng "pampublikong sektor" ng 
pangunahing papel sa hinahangad na nasyunalisasyon at pagpapaunlad ng ekonomya. 

Hindi nakamamangha na sa di maunlad na mga bayan ng Asya, Aprika at Amerika 
Latina nananawagan ang mga burges nasyunalista, laluna iyong iba sa anti-imperyalistang 
proletaryado, para sa sosyalismo. Kung pag-aaralan ang pampulitikang mga pahayag ng ilang 
makabansang lider ng Asya at Aprika, mababasa ang gayong mga pariralang tulad ng 
sosyalismong Cambodian, sosyalismong Indones, sosyalismong Burmes, sosyalismong 
Indian, sosyalismong Arabo, sosyalimong Aprikano, sosyalismong Ghananian, at mga tulad 
nito. Ang terminong sosyalismo ay ginamit ng mga pambansang burges na lider at ng 



kanilang mga gubyerno bilang tatak nang di aktwal na nakakamit ng proletaryado ang 
kapangyarihang pang-estado.  

Bilang mga estudyante ng syentipikong sosyalismo, nababahala tayo sa malinaw na di 
wastong paggamit sa terminong sosyalismo sa maraming pagkakataon. Laluna nang 
humantong sa pasismo ang pambansang burges na rehimen para masugpo ang partido ng 
uring manggagawa at iba pang mga progresibong partido, tulad ng sa Indonesia at Ghana, 
malinaw nating nababatid ang demagohikong paggamit sa terminong ito. Pansinin ang mga 
pasistang mamamaslang ng isang milyong Indones, sina Heneral Nasution at Suharto: 
paminsan-minsa'y gumagamit sila ng matataginting na salitang "sosyalismong Indones" para 
tukuyin ang kanilang pasistang rehimen, na ngayo'y sunud-sunuran at sinusuportahan ng 
anti-sosyalistang gubyernong US. 

Gumagamit ng "rebolusyonaryong" pananalita ang mga reaksyunaryo kung ang 
proletaryong partido, ang Partido Komunista, ay malakas. Wala silang nakikitang panganib 
na ipagsigawan ang sosyalismo sa pagtatangkang maagaw ang pampulitikang insyatiba. 

 

Ang Sosyalismo 

Sa puntong ito, kailangang linawin ang ibig sabihin ng sosyalismo. Ang sosyalismo ay 
tumutukoy sa sistemang panlipunan kung saan nasa kamay ng uring manggagawa ang 
kapangyarihang pang-estado at nasa ilalim ng publikong pagmamay-ari ang kagamitan sa 
produksyon.  

Ginagawang sosyal ang sistema ng apropriyasyon para umayon sa panlipunang katangian 
ng malakihang produksyon. Sa sistemang panlipunang ito, pinalitan ng planadong 
produksyon ang anarkikong produksyon para sa pagkakamal ng tubo na umiiral sa 
kapitalistang sistema. 

Bilang isang ideolohiya, ang sosyalismo ay unang sinistematisa at itinuntong sa 
syentipikong batayan nina Karl Marx at Friedrich Engels na gumawa ng masusing pag-aaral 
sa istoriko, pang-ekonomya at panlipunang pag-unlad ng tao. Pinaunlad nina Marx at Engels 
ang teorya ng syentipikong sosyalismo sa pamamagitan ng pag-aaral sa aktwal na kalagayan sa 
kapitalistang lipunan, sa mga pwersa at relasyon sa produksyon at kanilang mga 
kontradiksyon. Pagkatapos matutunan sa kasaysayan ng tao na ang pormasyong panlipunan 
ay pumapatungo sa isa pang progresibong pormasyong panlipunan sa pamamagitan ng 
kontradiksyon o tunggalian ng mga uri, natukoy ni Marx sa kanyang kritikal na pagsusuri sa 
kapitalistang lipunan na sa pamamagitan ng tunggalian sa uri ng uring kapitalista at uring 
manggagawa, uusbong ang sosyalismo pagkatapos ng rebolusyonaryong tagumpay ng uring 
manggagawa. 

Sa pamamagitan ng obhetibo at syentipikong mga pananaliksik nina Marx at Engels, 
natuklasan nila ang saligang batas sa pagbabago ng lipunan—ang tunggalian sa uri; 
ipinaliliwanag nito ang mga rebolusyonaryong pagbabalikwas na naghudyat ng transisyon 
mula sa primitibong komunismo tungo sa lipunang alipin, mula sa lipunang alipin tungo sa 
pyudalismo, mula pyudalismo tungo sa kapitalismo. Tanging sa rebolusyonaryong tagumpay 
ng proletaryado laban sa burgesya lamang makalilitaw ang sosyalismo. Ang batas na ito ang 
pangunahing tesis ng Komunistang Manipesto na naging pundasyon ng kilusang sosyalista 
sa buong mundo, mula nang ilathala ito noong Pebrero, 1848. 



Tinatawag nating syentipiko ang sosyalistang teorya nina Marx at Engels kasalungat ng 
mga utopyang ideya na dati'y itinaguyod nina Robert Owen ng England, Charles Fourier, 
Comte Henri de Saint-Simon ng Pransya at iba pa; ang mga ideyang ito'y nakabatay sa 
indibidwal na kaliwanagan at personal na diwang pangkawanggawa o pilantropiya bilang 
pagsisimulang punto ng sosyalismo. Sa panig naman ng syentipikong sosyalismo, obhetibong 
tinutukoy ang aktwal na mga kundisyon, pwersa at pamamaraan ng panlipunang pagbabago. 
Kinikilala ng syentipikong sosyalismo na habang maaaring magkaroon ng di karaniwang mga 
indibidwal sa hanay ng naghaharing uri na may kakayahang pangibabawan ang kanilang 
makauring interes at pumanig sa pinagsasamantalahang uri, hindi kailanman boluntaryong 
isusuko ng naghaharing uri sa kabuuan ang kanyang kapangyarihan sa pulitika at ekonomya. 
Kailangang paunlarin ng proletaryado ang pampulitikang kamulatan nito at magkaisa sa 
batayan ng kongkretong mga kalagayan at maglunsad ng rebolusyonaryong pakikibaka para 
makamit ang kalayaan mula sa mga tanikala ng kapitalismo. 

Para itaguyod ang kanyang makauring interes, kailangang maglunsad ang proletaryado 
hindi lamang ng pang-araw-araw na pakikibaka para sa panandaliang mga pakinabang sa 
ekonomya sa loob ng kapitalistang sistema kundi kailangan din nitong maglunsad ng buhay-
at-kamatayang pampulitikang pakikibaka para ipalit ang makauring diktadura ng proletaryado 
at sa gayo'y itatag ang isang estadong nagdudulot ng tunay na demokrasya sa masang api. 
Para makamit ang ultimong layuning sosyalismo at komunismo, sa loob ng matagalang 
panahon, kailangang naaarmasan ang proletaryado ng Marxistang ideolohiya makabalangkas 
ng estratehiya at mga taktikang umaangkop sa obhetibong mga kalagayan. 

Masusing pinag-aralan ni Marx ang kapitalistang pampulitikang ekonomya at natuklasan 
niya ang panloob na mga batas ng paggalaw nito, kung saan ang pinakasaligan ay ang 
tunggalian sa uri sa pagitan ng proletaryado at uring kapitalista na humahantong sa 
makauring diktadura ng proletaryado. Nang umunlad ang sistemang kapitalista sa Kanluran 
tungo sa imperyalismo, mapanlikhang pinasaklaw at higit na pinaunlad ni V. I. Lenin ang 
Marxismo sa kanyang pagsusuri ng imperyalismo. Sa gayon, naging rebolusyonaryong 
ideolohiya ng proletaryado ang Marxismo-Leninismo. Tulad ni Marx, hindi lamang isang 
teoretisyan si Lenin kundi isang militante rin. Pinamunuan niya ang pinakaunang 
matagumpay na proletaryong rebolusyon, ang Rebolusyong Oktubre, na ipinagdiriwang 
ngayon ang gintong anibersaryo ng lahat ng Marxista-Leninista. Unang pinaunlad ni Lenin 
ang teorya ng rebolusyonaryong alyansa ng uring manggagawa't magsasaka sa panahon ng 
imperyalismo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno at ng kasunod niyang si Stalin, nakonsolida 
ang Unyong Sobyet bilang pinakaunang sosyalistang estado at pinamatnugutan ng Ikatlong 
Internasyunal ang paglikha ng abanteng destakamento ng proletaryado sa buong mundo. 

Minana, ipinagtanggol at pinaunlad ni Mao Zedong ang Marxismo-Leninismo at 
iniangat ito sa mas mataas at ganap na bagong yugto. Ang kaisipang Mao Zedong ay 
Marxismo-Leninismo sa kasalukuyang panahong patungo sa ganap na pagbagsak ang 
imperyalismo at sumusulong ang sosyalismo tungo sa pandaigdigang tagumpay. Sa 
pagpapaunlad ng teorya at praktika ng nagpapatuloy na rebolusyon sa ilalim ng diktadura ng 
proletaryado, nalutas ni Mao Zedong ang problema ng rebisyunismo o panunumbalik ng 
kapitalismo sa isang sosyalistang lipunan at nakonsolida ang Republikang Bayan ng Tsina 
bilang balwarte ng sosyalismo. Ang pandaigdigang proletaryong rebolusyon ay ginagabayan 
ngayon ng isang di magagaping armas sa ideolohiya, ang Kaisipang Mao Zedong, para sa 
pag-aagaw at pagkonsolida sa kapangyarihang pampulitika. Ang Republikang Bayan ng Tsina 



ay naging isang matatag na balwarte sa pakikibaka ng mga mamamayan ng daigdig laban sa 
imperyalismo, rebisyunismo at lahat ng reaksyon. 

Kailangang magbasa ng mga akda ni Mao Zedong tungkol sa Bagong Demokrasya, 
pambansang nagkakaisang prente, gubyernong koalisyon at digmang bayan na nagmumula sa 
pagsusuri ni Lenin sa imperyalismo iyong mga naghahangad na makaunawa sa ugnayan ng 
pambansang demokrasya at sosyalismo. 

Gaya ng makikita sa kanyang akdang Hinggil sa Gubyernong Koalisyon, ganap na sumasang-
ayon si Mao Zedong, ang siyentipikong sosyalista, sa rebolusyonaryong nasyunalistang si Sun 
Yat-sen. Sinabi ni Mao: 

 … Ang mga pananaw nating ito (tungkol sa Bagong Demokrasya) ay ganap na 
umaayon sa mga rebolusyonaryong pananaw ni Dr. Sun Yat-sen. Sa Manipesto ng Unang 
Pambansang Kongreso ng Kuomintang, isinulat ni Dr. Sun (tungkol sa Gubyernong 
Koalisyon) ang: 

 Ang diumano'y sistemang demokratiko sa mga modernong estado ay karaniwang 
monopolisado ng burgesya at naging isang kasangkapan lamang para sa pang-aapi sa 
karaniwang mamamayan. Sa kabilang banda, ang ibig sabihin ng Prinsipyo sa Demokrasya 
ng Kuomintang ay isang sistemang demokratiko na tinatamasa ng lahat ng karaniwang 
mamamayan at hindi pribadong pag-aari ng iilan. 

 

Pambansang Demokrasya 

Umabot na ang pag-unlad ng pambansa-demokratiko o makabansang kilusan sa 
Pilipinas sa yugtong walang kaduda-dudang malinaw na kailangan nang lumitaw ang bagong 
makauring pamumuno at kilalanin ito ng lahat ng iba pang uri sa isang lantad na pambansang 
nagkakaisang prenteng kahalintulad ng kilusang ginagabayan ng Prinsipyo sa Demokrasya ni 
Dr. Sun Yat-sen. 

Kinikilalang katotohanan sa Pilipinas at sa iba pang malakolonyal at malapyudal na 
bayan na kapag hinayaang panatiliin ang makauring hegemonya ng liberal burgesya sa 
pambansa-demokratikong kilusan, hindi maiiwasang humantong ang kilusan sa mga 
pakikipagkumpromiso at pagtataksil na pipinsala sa mga demokratikong interes ng 
sambayanan at papabor sa mga dayuhan at pyudal na kaaway ng kilusan.  

Dahil sa kabuwayan ng pamumunong liberal burges, nauwi sa mga 
pakikipagkumpromiso at pagtataksil ang rebolusyong Pilipino, pangunahin ang Kasunduan 
sa Biak-na-Bato sa mga kolonyalistang Espanyol at ang pagsuko sa mga imperyalistang US. 
Sa huling anim na dekada, kabilang ang kasalukuyang papet na republikang itinatatag noong 
Ikaapat ng Hulyo, nakita natin ang paghahari, mga kamalian, korupsyon at papetri ng 
ilustradong Pilipinong sinanay ng US. Ang panahon ng Komonwelt at papet na republikang 
Ikaapat ng Hulyo sa aktwal ay laging pinaghaharian ng diktadura ng iisang partidong binubuo 
ng dalawang paksyon (ang Partido Nacionalista at Partido Liberal) na binigyan ng 
pribilehiyong kolonyal ng Konstitusyon para maghari sa pulitika ng Pilipinas. 

Gayunman, may mga progresibong seksyon sa burgesyang Pilipino na kailangang 
mahimok ng kilusan ng uring manggagawa. Pero kapag hinayaan silang humawak sa 
pamumuno ng rebolusyonaryong kilusan, mababarahan ang pambansa-demokratikong 
progreso. 



Maitatatag kaya ni Andres Bonifacio ang pamumuno ng uring manggagawa? Hindi. Si 
Andres Bonifacio mismo ay puspos ng mga ideyang liberalismong petiburges. May sapat 
siyang kaalaman tungkol sa Rebolusyong Pranses, pero wala siyang alam tungkol sa 
Komunang Paris ng 1871 at sa mga ideya nina Marx at Engels. Noong kapanahunan ng 
Katipunan, napakaliit pa ng bilang ng uring manggagawang Pilipino na wala pa ngang 
organisasyong unyon sa industriya. Hindi pa lalaganap ang mga ideyang proletaryo at 
sosyalista nang kasindali ng paglaganap ng mga ito sa industriyal na Europa noong panahon 
ding iyon. Hindi nagkaroon ng anumang pagkakataon si Andres Bonifacio na itaguyod ang 
proletaryong ideolohiya at kongretong ilapat ito sa kalagayan ng Pilipinas. 

Pero noong dekada 30, makabuluhang lumaki ang bilang ng uring manggagawa at 
nakapagpaunlad ng isang epektibong kilusang unyon, laluna sa ilalim ng pamumuno ni 
Crisanto Evangalista, ang pinakaunang Pangkalahatang Kalihim ng Partido Komunista ng 
Pilipinas. Nag-umpisang umugat at umunlad ang mga ideya ng syentipikong sosyalismo. 
Mula noon, laging binabalisa ng "pangitain" ng komunismo ang naghaharing uri, laluna ang 
mga imperyalistang US, kumprador burgesya, panginoong maylupa at burukrata-kapitalista. 

Gayunman, nabigong magamit ang mga makabayang tendensya ng pambansang 
burgesya sa estratehiya at mga taktika ng Partido Komunista ng Pilipinas noon. Sa katunayan, 
bago lumitaw ang Prente Popular, inihanay ang pambansang burgesya kasama ng mga 
kumprador-burgesya at imperyalista at pawalis na inatake. Hindi nakita ng Partido 
Komunista ng Pilipinas ang kaibhan ng pambansang burgesya sa maka-imperyalistang 
kumprador-burgesya at ang kaibhan ng pambansang burgesya sa mga dayuhang 
monopolyong kapitalista. Pero sa panahon ding iyon magkasamang nanawagan ang 
pambansang burgesya at petiburgesya para sa kagyat, buo at ganap na kasarinlan at 
nasyunalismo sa ekonomya. 

Sa puntong ito, malinaw na para maunawaan ang pambansa-demokratikong kilusang 
Pilipino sa anumang yugto nito, kailangang puspusang isaalang-alang ang lahat ng posibleng 
maging pwersa nito at ang kalagayan ng bawat isa. Habang gustong hawakan ng Partido 
Komunista ng dekada 30 ang makauring pamumuno sa pambansa-demokratikong kilusan, 
nabigo itong pukawin at mobilisahin ang mga alyadong magsasaka nito sa isang 
rebolusyonaryong paraan at paunlarin ang isang malawakang alyansa ng lahat ng anti-
imperyalistang pwersa, hanggang mangyari pa'y maitatag ang Prente Popular na naglalayong 
labanan ang pasismong Hapones. Sa isang antas, nilinaw ng Prente Popular ang 
pangangailangan para sa isang malawakang alyansa sa pambansa-demokratikong pakikibaka, 
pero sa kasawiang palad nalimita ito sa pusisyong anti-Hapones. Nabigo ang Partido 
Komunista na isapraktika ang pagkakaisa at tunggalian sa mga alyado sa uri nito sa loob ng 
Prente Popular. Nabigo itong ituon ang mga pwersa ng malawak na pambansa-
demokratikong alyansa laban sa pagbabalik ng imperyalismong US at mga papet nitong 
kumprador-panginoong maylupa nang matalo na ang mga pasistang Hapones. 

Sa panahong ito ng pandaigdigang proletaryong rebolusyon at ng mga di mapipigil na 
kilusan sa pambansang pagpapalaya sa Asya, Aprika at Amerika Latina, at sa kasalukuyang 
kalagayang tumitindi ang pakikitunggali ng pambansang burgesya at petiburgesya laban sa 
imperyalismo, may mas malalaking pagkakataon ang masa—ang uring manggagawa at 
magsasaka—para isulong ang pambansa-demokratikong kilusan tungo sa tagumpay at tungo 
pa sa sosyalismo. 



Konsistente nating itinuturing na pareho ang mga terminong pambansa-demokratikong 
kilusan at makabansang kilusan. Alam natin na sa saligan, internasyunalista ang sosyalismo 
pero sinusuportahan nito ang nasyunalismo ng mga inaaping mamamayan. Antagonistiko ito 
sa nasyunalismong burges ng Kanluran na tinatawag ding imperyalismo. 

Tulad ng laging ibig sabihin ng pinakaprogresibong mga lider sa Pilipinas, hindi lamang 
mga ideyang sumasalamin sa makitid, at makasariling mga interes ng burgesyang Pilipino ang 
nasyunalismong Pilipino kundi isa itong malawak na kilusang lumalaban sa nasyunalismong 
burges ng mga monopolyong kapitalistang US. Ang imperyalismong US ang ultra-
nasyunalismo ng monopolyong burgesyang Amerikano. 

Dapat maging isang tunay na malawak na alyansa ng lahat ng anti-imperyalistang pwersa, 
uri at grupo ang kasalukuyang pambansa-demokratikong kilusan sa Pilipinas, kung saan 
mahahayaang umunlad ang makauring pamumuno ng uring manggagawa kung tunay tayong 
demokratiko at tapat na naghahangad na madala ang lakas ng masang sumusuporta sa 
pambansang demokrasya. Ang pambansang demokrasya, tulad ng sosyalismo, ay 
internasyunalista dahil ang mga pangyayari sa Pilipinas na kinasasangkutan ng internasyunal 
na mapagsamantala, ang imperyalismong US ay may tuwirang epekto sa pambansa-
demokratiko at sosyalistang pakikibaka sa buong mundo. Kabahagi ng internasyunalismo ng 
pambansa-demokratikong kilusan sa Pilipinas ang koordinasyon sa mga rebolusyonaryong 
pagpupunyagi ng lahat ng iba pang mamamayang lumalaban sa imperyalismong US. 
Kinikilala ng mamamayang Amerikano mismo ang katotohanan ng pahayag ni Marx na 
"Hindi malaya ang alinmang bansa na nagsasamantala sa iba pang mga bansa." 

Sa katunayan, ipinagpaliban ng United States ang internal na kolaps ng pambansang 
kapitalistang base nito sa pamamagitan ng pang-aapi sa iba pang mga bansa, isang proseso—
tulad ng obserbasyon ni Marx—na tumatapal sa relatibong kahirapan ng uring manggagawa 
sa mga kapitalistang bayan. Dahil sa tumataas na pampulitikang kamulatan nila, nababatid ng 
lumalaking bilang ng mga Amerikano na sa lahat ng dekada ng imperyalistang kapanahunan 
ng United States, naisakripisyo ang milyun-milyong buhay ng mga Amerikano sa inter-
imperyalistang mga gera (Unang Digmaang Pandaigdig at Ikalawang Digmaang Pandaigdig); 
sa mga digma laban sa pambansang pagpapalaya tulad ng sa Cuba, Pilipinas at Byetnam; sa 
anti-komunistang mga krusada sa panghihimasok tulad ng mga laban sa Unyong Sobyet at 
Korea. Ang Digmang Byetnam ay isa lamang sa maraming anyo ng pagsasamantala na 
ipinapataw ng naghaharing uring monopolyo-kapitalista sa mamamayan nito. 

Walang kaduda-duda na sa ilang panahon mapapaginhawa ng mga kapitalistang bayan 
ang kanilang mamamayan kahit pa sa antas ng pagpapaunlad ng ilang aristokrata sa paggawa 
na mahihina ang tuhod. Pero ano ang kahulugan nito para sa iba pang mga bansa; ano ang 
kahulugan nito para sa anakpawis na naghahangad ng isang buhay na walang mga krisis, 
digma, karalitaan, panunupil sa mga karapatang sibil at iba pa? Gayunman, sa kahuli-hulihan, 
hindi makatatagal ang sistemang kapitalista laban sa mga rebolusyonaryong pwersa ng 
pambansang demokrasya at sosyalismo sa buong mundo. Sa ilalim ng sosyalismo, tiyak na 
mas maraming magagawa ang mamamayan dahil mapapakinabangan nila ang base sa 
ekonomya na nakamit na ng kapitalismo! 

Walang katapusang inuukilkil sa ating mga isip ng imperyalistang propaganda ang 
kathang-isip ng komunistang "agresyon". Mangyari pa, isa itong propagandang nagsisilbi sa 
sarili para mapagtakpan ang imperyalistang agresyon. Sa kasalukuyan, kumapit na nang husto 
ang kahibangang anti-komunismo sa ilang mamamayan kung kayat nalimot nila ang malinaw 



na istorikong katotohanan sa agresyon ng imperyalistang US laban sa ating pambansang 
soberanya na nagpapatuloy ngayon sa ilalim ng kasalukuyang mga neokolonyal na "espesyal 
na relasyon". Ano ang tinataguriang komunistang agresyon ng mga anti-komunista? Sa 
ngayon, inilalarawan ang Tsina ng mga kasangkapang pampropaganda ng imperyalismong 
US bilang pangunahing komunistang agresor. Para matamo ang reputasyong agresor, wala 
siyang ni isa mang sundalo sa labas ng kanyang pambansang teritoryo. Sa kabilang banda, ang 
imperyalismong US ang sumasakop sa Taiwan, isang probinsya ng Tsina, at walang humpay 
na nanghihimasok sa teritoryong Tsino. Ang imperyalismong US, na sa sariling salita ay 
gumagalang sa pambansang soberanya, ang may libu-libong baseng militar at milyun-milyong 
tauhang militar sa ibayong dagat, sa mga bayang kinamumuhian ng mga mamamayan sa 
kanilang pananatili. 

Ano ang itinuturo ni V.I. Lenin sa mga sosyalista tungkol sa karapatan ng mga bansa 
para sa pagpapasya-sa-sarili?  

 "Hindi lamang dapat igiit ng mga sosyalista ang walang pasubali at kagyat na 
pagpapalaya sa mga kolonya nang walang kompensasyon—at ang kahingiang ito sa 
kanyang ekspresyon sa pulitika ay walang iba kundi ang pagkilala sa karapatan sa 
pagpapasya sa sarili—dapat din silang magbigay ng determinadong suporta sa mas 
rebolusyonaryong mga elemento ng mga kilusang burges-demokratiko para sa 
pambansang pagpapalaya sa mga bayang ito, at tumulong sa kanilang pag-aalsa o 
rebolusyonaryang digma, kung mayroon man laban sa imperyalistang kapangyarihang 
nang-aapi sa kanila." 

Ang pagtakwil ni Lenin sa Dakilang Rusong nasyunalismo, ang buhay-at-kamatayan 
niyang pakikibaka laban sa interbensyunistang mga kapangyarihan at laban sa anti-Sobyet na 
imperyalistang pagkubkob at ang kanyang pagtataguyod sa karapatan ng mga bansa sa 
pagpapasya sa sarili ay isang dakilang gabay para sa lahat ng anti-imperyalista, kabilang iyong 
mga nasa Pilipinas. 

 

Ang Pambansang Demokrasya at Sosyalismo sa Pilipinas  

Malinaw na iniangat ang pandaigdigang demokratikong kilusan sa isang bago sa saligan 
at mas mataas na antas ng pag-unlad ng pag-iral ng sosyalistang mga estado at internasyunal 
na proletaryong kilusan, dahil sa kanilang prinsipyadong suporta para sa karapatan ng mga 
bansa sa pagpapasya-sa-sarili at sa kanilang walang humpay na pakikibaka laban sa 
kolonyalismo, imperyalismo at neokolonyalismo sa pangunguna ng imperyalismong US. 
Nangungunang salik ngayon ng bawat pambansa-demokratikong kilusan ang uring 
manggagawa at pwersang sosyalista. Gaya ng nauna nating binanggit, dapat ang uring 
manggagawa ang tumayong namumunong uri para maiwasan ang dating mga kabiguan ng 
burges-demokratikong rebolusyon, tulad nang rebolusyong 1896 sa Pilipinas at marami pang 
iba. 

Sa Pilipinas sa yugtong ito ng ating pambansang kasaysayan, ang dalawang 
pinakaprogresibong uring nagtutunggalian para sa makauring pamumuno ay ang lokal na 
burgesya at uring manggagawa. Makasusunod lamang ang uring magsasaka sa makauring 
pamumuno ng burgesya o ng uring manggagawa. 

Kung tapat na nakalaan sa pagkakamit ng demokrasyang bayan tulad ni Dr. Sun Yat-sen 
at ng marami nating makabayan, walang ibang pagpipilian kundi pagtibayin ang makauring 



pamumuno ng proletaryado. Ang uring manggagawa lamang, at hindi ang burgesya, ang 
makakahimok sa pinakamulat, pinakapursigido at pinakawalang-sawang suporta ng masang 
magsasaka sa pambansa-demokratikong pakikibaka. Ganap nang namumuhi ang masang 
anakpawis ngayon sa makauring pamumuno ng kumprador-burgesya at uring panginoong 
maylupa.  

Ang alyansa ng uring manggagawa't magsasaka, na sumasaklaw sa mahigit 90 porsyento 
ng mamamayan, ang maaaring tumayong tunay at matatag na pundasyon ng demokrasya sa 
Pilipinas; at epektibong makakamit ng pambansang burgesya at petiburgesya sa Pilipinas ang 
kanilang mga kahingian sa pamamagitan lamang ng suporta ng alyansang masa. 

Sa kasalukuyang panahon ng proletaryong rebolusyon, walang kaduda-dudang malinaw 
na ang uring manggagawa sa mga bayang malakolonyal at malapyudal ay may mas 
mapanghimok na kakayahan kaysa dati. Walang alinlangang higit na malakas ang uring 
manggagawa ngayon sa Pilipinas kaysa mga manggagawang ispontanyong sumapi sa 
Katipunan noong dekada 1890 bilang tugon sa anti-kolonyal at liberal na mga islogan. 

Sa ilalim ng kasalukuyang malakolonyal at malapyudal na kalagayan ng Pilipinas, posible 
bang makamit agad ang sosyalistang transpormasyon? Wastong bang ipagpalagay na kung 
ang uring manggagawa ang dapat tumayong namumunong pwersa ngayon sa pambansa-
demokratikong rebolusyon, maaari agad makamit ang sosyalistang mga layunin nito nang 
hindi na dadaan sa pambansa-demokratiko yugto sa ilang panahon? 

Mali ang ipagpalagay na makakamit ang sosyalismo nang hindi muna nakakamit ang 
tunay na pamabansang demokrasya. 

Mali ding ipagpalagay na ang pambansa-demokratikong yugto ay di maipag-iiba sa, o 
kasabay ng, sosyalistang yugto. Ang walang-isip na anti-komunista lamang ang nagpapalagay 
na di tapat o mapanlinlang ang mga syentipikong sosyalista sa kanilang pagtataguyod sa 
pambansang demokrasya. 

Tulad ng napatunayan na ng kasaysayan, tapat at obhetibo ang mga syentipikong 
sosyalista nang sabihin nila na bago makamit ang sosyalistang yugto sa bayang malakolonyal 
at malapyudal, dapat munang makumpleto ang pambansa-demokratikong yugto. Sa 
kasalukuyang kalagayan natin sa Pilipinas, kailangang makumpleto natin ang pambansa-
demokratikong yugto bago magkaroon ng anumang yugtong sosyalista. Kung hindi 
haharapin kaagad ang pangunahing demokratikong kahingian, ang tunay na reporma sa lupa, 
hindi mapapalahok ng proletaryado ang masang magsasaka sa rebolusyonaryong kilusan. Ang 
rebolusyong agraryo ang pangunahing nilalaman ng pambansa-demokratikong rebolusyon. 

Sa Tsina na malakolonyal at malapyudal na tulad ng Pilipinas ngayon, ito ang masasabi 
ni Mao Zedong: 

 … "Isang batas ng Marxismo na makakamit lamang ang sosyalismo sa pagdadaan sa 
yugto ng demokrasya. At sa Tsina ang pakikibaka para sa demokrasya ay pangmatagalan. 
Ilusyon lamang ang pagtatangka na magtatag ng isang sosyalistang lipunan sa mga labi ng 
kolonyal, malakolonyal at malapyudal na kaayusan nang walang nagkakaisang bagong 
demokratikong estado, nang hindi pinapaunlad ang sektor pang-estado ng bagong 
demokratikong ekonomya, ang pribadong kapitalista at kooperatibang mga sektor, at ang 
isang pambansa, syentipiko at makamasang kultura, ibig sabihin, isang bagong 
demokratikong kultura, at kung hindi papalayain at papaunlarin ang indibidwalidad ng 



milyun-milyong mamamayan—sa madaling sabi, nang walang puspusang burges 
demokratikong rebolusyon na bagong tipo na pinamumunuan ng Partido Komunista."  

"Hindi nauunawaan ng ilan kung bakit, sa halip na katakutan ang kapitalismo, 
kailangang itaguyod ng mga Komunista ang pag-unlad nito sa ilang tiyak na kondisyon. 
Simple ang ating tugon. Ang paghalili sa isang antas ng kapitalistang pag-unlad sa pang-
aapi ng dayuhang imperyalismo at lokal na pyudalismo ay hindi lamang isang pag-unlad 
kundi isang di maiiwasang proseso. Nakikinabang dito ang proletaryado pati na ang 
burgesya, siguro'y laluna ang proletaryado. Hindi katutubong kapitalismo kundi dayuhang 
imperyalismo at lokal na pyudalismo ang hindi kailangan sa Tsina ngayon; sa katunayan, 
hindi sapat ang kapitalismo sa atin. Ang kakatwa pa, nahihiyang lantarang itaguyod ng 
ilang tagapagsalita ng burgesyang Tsino ang pag-unlad ng kapitalismo, pero binabanggit 
ito nang padaplis. May iba pang tahasang nagtatatwa na dapat hayaan ng Tsina ang isang 
kinakailangang antas ng kapitalistang pag-unlad at nagsasabing maaabot ang sosyalismo sa 
isang malaking hakbang at "matatamo sa isang hagod" ang mga tungkulin ng Tatlong 
Prinsipyo ng Sambayanan at sosyalismo. Kitang-kita na kung hindi man sinasalamin ng 
mga upinyong ito ang kahinaan ng pambansang burgesya ng Tsina, isa itong 
demagohikong salamangka sa bahagi ng malalaking panginoong maylupa at malalaking 
burgesya. Sa ating kaalaman sa mga Marxistang batas ng panlipunang pag-unlad, malinaw 
na nauunawaan nating mga Komunista na sa ilalim ng sistemang pang-estado ng Bagong 
Demokrasya sa Tsina, kakailanganin, sa interes ng panlipunang kaunlaran, na isulong ang 
pag-unlad ng pribadong kapitalistang sektor sa ekonomya (sa kundisyong hindi nito 
dinodomina ang kabuhayan ng mamamayan) dagdag sa pagpapaunlad sa sektor ng estado 
at ng indibidwal at sektor ng kooperatiba na pinamamahalaan ng mga anakpawis. 

 Ipinapahayag sa atin ng siping ito mula kay Mao Zedong na siniseryoso ng mga 
Marxista o syentipikong sosyalista ang burges demokratikong rebolusyon sa isang bayang 
malakolonyal at malapyudal. Kasinghanda silang mamatay para dito tulad ng sinumang mas 
progresibong myembro ng pambansang burgesya at petiburges; sa katunayan, gumagawa sila 
ng mas maraming sakripisyo nang walang anumang makasariling konsiderasyon kung kayat 
naiiba sila sa pambansang burgesya at petiburges. Ang katotohanang may interes na komun 
ang mga burges-nasyunalista at proletaryong anti-imperyalista ay pinatutunayan ng 
pangyayaring sa Pilipinas ang pinakamasugid na mga pambansang demokrata ay laging 
inaakusahan ng pagiging mga komunista at Marxista. Balintunang ang mga elementong 
pinakamaka-imperyalista at pinakamaka-panginoong maylupa ang paminsan-minsa'y madali 
at ligtas na ipinaparada ang sarili bilang mga "sosyalista" nang hindi naman nagiging anti-
imperyalista. Tingnan ang halimbawa nina Manglapus at F. Sionil Jose. 

Napatunayan nang totoo na isang madaling paraan para sa mga imperyalista, 
kumprador, panginoong maylupa at burukrata-kapitalista na papanghinain o kaya'y wasakin 
pa nga ang pambansa-demokratikong kilusan ang sabay na pagdurog sa mga organisasyong 
tulad ng Partido Komunista ng Pilipinas, Demokratikong Alyansa, Pambansang Kaisahan ng 
Magsasaka at Congress of Labor Organizations, sa ilalim ng balatkayong pagwasak sa 
Marxismo bilang isang "dayuhang" ideolohiya. Nang nagtagumpay ang anti-komunistang 
kampanya sa pagwasak sa pambansa-demokratikong alyansa ng pambansang burgesya at 
organisadong masa, matagumpay na isinabatas ang Batas Bell sa Kalakalan, Susog Pariti at 
iba pang mga imperyalistang hakbang. Malinaw na bago epektibong mapahina ang mga 
burges nasyunalista, kailangan munang ipreym-ap, upatan, patayin at ikulong ng mga 
imperyalista at ng kanilang mga ahente iyong mga inaakusahan nilang mga Komunista tulad 



ng ginawa nila sa Pilipinas may dalawang dekada na ang nakalipas. Hanggang sa ngayon, ang 
paraan ng mga anti-nasyunalista ay ang pag-atake sa pambansa-demokratikong kilusan bilang 
isang komunistang kilusan ("komunista" sa depinisyon ng mga wala talagang alam tungkol sa 
komunismo). Ipinapakita lamang nito na ang interes ng mga Komunista at mga tunay na 
demokrata ay magkabuklod sa kasalukuyang yugto ng rebolusyong Pilipino. 

Kung seryosong itinataguyod ng mga Komunista at syentipikong sosyalista ang paggigiit 
sa ating pambansang soberanya, sa mas malawak na demokrasya, sa reporma sa lupa, sa isang 
mas mataas na antas ng kapitalistang pag-unlad ng Pilipinas, sa mga kooperatiba at sa 
paggamit sa "pampublikong sektor" para wasakin ang dayuhang kontrol sa ating ekonmya, 
bakit pa ba tayo maghinanakit o magagalit kaya sa kanila sa pagsasagawa nito? Ganap na 
demokratikong karapatan nilang mag-isip na ang kaganapan ng mga burges-demokratikong 
kahingiang ito ay paghahanda sa pagtatatag ng sosyalismo. Isang saligang prinsipyo ng 
Marxismo na kailangan munang makumpleto ang burges-demokratikong rebolusyon bago 
maitatatag ang isang sosyalistang lipunan. 

Ang kailangan natin ngayon sa Pilipinas ay isang mulat na pambansang pagkakaisa na 
may sapat na lakas para igiit ang ating soberanya at kamtin ang demokrasya sa Pilipinas bago 
tayo magkawatak-watak sa isyu ng sosyalismo. 

 

Ang Pambansang Nagkakaisang Prente 

Para mapaunlad ang pambansang pagkakaisang ito, kailangang magtatag ng isang 
pambansang nagkakaisang prente ng lahat ng makabayang uri, partido, grupo at elemento. 
Ang pangunahing layunin nito ay makamit ang pambansang demokrasya at gapiin ang 
mapanupil at mapagsamantalang mga pwersa ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata-
kapitalismo. 

Sa loob ng pambansang nagkakaisang prenteng ito, dapat ang maging pundasyon ang 
alyansa ng uring manggagawa't magsasaka. Dapat gampanan ng uring manggagawa ang 
namumunong papel para matiyak ang mas matatag at epektibong pamumuno. Maaaring 
makakumbina ang pambansang burgesya at petiburgesya sa malawak na mga pwersang ito.  

Walang alternatiba para sa mga uring ito kundi ang magkaisa. Ipinagtutulak-tulakan at 
ginigipit ang pambansang burgesya ng dayuhang monopolyong kapitalismo. Kung wala ang 
suporta ng organisadong masa, hindi nito muling mababawi ang pampulitikang 
kapangyarihan; patuloy na daranas ito ng nakamamatay na bigwas ng monopolyo 
kapitalismo. Ang kundisyon ay nagiging mas mahirap din para sa petiburgesya na halos 
umaaasa nang buong-buo sa isang limitado at pirmihang sweldo. Kung hindi magiging mas 
progresibo o magkakaroon ng bukas na aktitud ang petiburgesya sa uring manggagawa't 
magsasaka, mananatili silang mga kasangkapang teknikal lamang ng mga among dayuhan at 
pyudal, pero sa kanilang papel bilang servicemen hindi pa nga sila maswelduhan nang mahusay. 
Ang uring manggagawa at uring magsasaka ang naghihirap nang husto sa pagdausdos ng 
kalagayan sa bansa na kahit na ang mga Pilipinong may mas mahusay na pamumuhay ay 
naghihirap din dahil dito. Sa bilis ng paglala ng ating pambansang krisis, kailangang pumanig 
ang pambansang burgesya at petiburgesya sa mulat at organisadong masa para makamit ang 
pambansang kaligtasan. 

Hindi makakaasang mapapanatali at mapapataas ng pambansang burgesya ang 
kapangyarihan nito sa ekonomya at pulitika nang hindi nakukuha ang suporta ng mulat at 



organisadong masa sa ilalim ng pamumuno ng proletaryado. Kung hindi, madaling masusupil 
at maipagtutulak-tulakan ang pambansang burgesya ng mga dayuhan at pyudal na 
mapagsamantala. Nagharap ng radikal na mga panukala sina Senador Recto at Tañada, ang 
mga pinakaprogresibong kinatawan ng pambansang burgesya, para sa pambansang 
industriyalisasyon at paggiit ng ating kasarinlan sa bawat larangan ng ating pambansang 
buhay. Nakakakumbinsi ang kanilang mga argumento, pero binubusalan ito ng mga 
alyansang antinasyunal at anti-demokratiko ng mga imperyalista, kumprador at panginoong 
maylupa. Maisasakatuparan at maipapatupad lamang ang mga makabayang hakbang kung 
mayroong isang organisadong-organisado at mulat na mulat na uring manggagawa't 
magsasaka na makapagbibigay ng sapat na suporta. Kailangang-kailangan ang popular na 
suporta dahil hindi kailanman mag-aatubiling gumamit ng panunuhol, blakmeyl at karahasan 
ang mga imperyalista, kumprador at panginoong maylupa para mapigilan ang masisiglang 
pagsisikap para makamit ang nasyunalisasyon. 

Pasisinayahan sa kalaunan ng pambansang nagkakaisang prente ang isang pambansa-
demokratikong gubyernong koalisyon na sasalamin sa mga mithiiin ng lahat ng ating 
mamamayan. Ang gubyernong koalisyong ito ay magiging isang saligang pagtakwil sa 
diktadura ng iisa sa aktwal na partido na naghahari sa ating buhay pampulitika. Kitang-kita na 
ang Partido Nacionalista at Partido Liberal, kabilang ang Party for Philippine Progress, ay 
mga paksyon lamang ng iisang naghaharing uri at ng iisang interes. Magsisilbing kasangkapan 
ng demokratikong kapangyarihang bayan ang gubyernong koalisyon na pinaunlad sa 
pamamagitan ng pambansang nagkakaisang prente. 

Bago tayo magtapos, muli nating linawin na dahil nagpupunyagi pa rin tayong matamo 
ang pambansa-demokratikong yugto ng rebolusyong Pilipino, ang sosyalismo ay nananatiling 
isang perspektiba. Kung minimum at kagyat na layunin ang pambansang demokrasya, 
maksimum at pangmatagalang layunin ang sosyalismo. Gawin natin ang unang hakbang bago 
ang ikalawa. Ang isang sosyalistang perspektiba ngayon ay magsisilbi para maiwasan ng 
pambansa-demokratikong kilusan na mahulog sa pagkabigo at sa pagkabulok nito tungo sa 
tsobinismo at pasismo.  

Sa ideolohiya, dogmatismo o ganap na walang kaalaman sa tunay na kalagayan ng ating 
bayan ang paggigiit na gawing kagyat na layunin natin ang sosyalismo. Kasabay nito, 
kamaliang empirisismo naman ang manatili sa minimum na layunin ng pambansang 
demokrasya nang hindi isinasanib ito sa pangmatagalang layunin, nang hindi hinahayaang 
umunlad ang lakas sa ideolohiya, pulitika at organisasyon ng mga pwersa ng sosyalismo sa 
loob ng pambansang nagkakaisang prente. 

Ang madalas na pagkakamaling ito sa ideolohiya ng mga petiburges ay humahantong sa 
"kanan" at "kaliwang" pagkakamali sa mga pampulitikang aksyon. Ang nagmamaliit sa 
pambansang nagkakaisang prente at labis na nagtatantya sa pampulitikang mga aksyon at 
impluwensya ng uring manggagawa bilang natatanging entidad ay nakagagawa ng kamaliang 
kaliwang kamusmusan, o ang tinatawag na "kaliwang-panig na komunismo". Sa kabilang 
banda, ang nagpapahayang mawalan ng kasarinlan at rebolusyonaryong inisyatiba ang uring 
manggagawa sa loob ng pambansang nagkakaisang prente ay nakagagawa ng kamaliang 
kanang oportunismo, makauring kolaborasyon at kapitulasyunismo. 

Ang kailangan nating konsistenteng gawin ay wastong pag-ugnayin ang pambansang 
demokrasya at sosyalismo. Ang pagkakamit ng bagong tipong pambansang demokrasya ay 



makalilikha ng materyal na mga kundisyon, ng pag-unlad ng mga pwersa at ng perpeksyon sa 
mga paraan para sa sosyalismo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HINGGIL SA MGA PANGUNAHING ISYU NG PANAHON13 

 

Napakadalas nang sinisiraan ang pambansa-demokratikong kilusan, sadya man o di 
sadya, na walang pakialam sa kasalukuyang mga isyung panloob at ang tanging pinag-uukulan 
nito ng pansin ay ang mga usapin sa patakarang panlabas. 

Tungkulin natin ngayon na ipakita na ang gayong mga pangunahing isyu ng panahon 
tulad ng katiwalian at korupsyon, matataas na presyo, at krimen at karahasan ay kongkretong 
mga manipestasyon ng esensyal na mga kamalian ng ating katayuang neokolonyal, ng 
pagkakapailalim ng ating bansa sa naghaharing mga patakaran na ipinataw sa atin ng dayuhan 
at pyudal na mga mapagsamantala sa ating lipunan. 

Sa yugtong ito, isang katotohanan na, sa kanilang pagsisikap na idiin ang mga 
pundamental na ugat ng kawalang katarungan sa lipunan, naglalahad ang mga makabansa o 
mga pambansang demokrata ng pangkalahatang mga pananalita na ipinalalabas naman ng 
makikitid ang isip at isip-kolonyal na walang kongkretong batayan. 

Dapat pakadiinan na ang pangkalahatang mga sanhi ng paghihirap ng ating sambayanan 
ay obhetibong maoobserbahan sa serye ng mga sintoma at sa serye ng kongkretong realidad 
na nakikita natin sa araw-araw. Tungkulin nating obserbahan at ilista ang kongkretong mga 
datos at isyu ng ating buhay pambansa, tulad ng katiwalian at korupsyon, matataas na presyo, 
krimen at karahasan, disempleyo, karalitaan, pagkamalnoris, kakulangan sa edukasyon at 
masamang kalusugan. Mula sa lahat ng ito, magtutungo tayo sa ating mga pangkalahatang 
kongklusyon at sa saligang mga dahilan kung balak nating magsagawa ng pambansa at 
pundamental na aksyon sa kalutasan ng mga ito. 

Ginagamit lamang natin ang pangkalahatang mga pananalita para idiin kung ano ang 
pundamental sa pambansang saklaw o sa internasyunal na saklaw. Pero tungkulin dapat natin 
na ilahad kung ano ang pangkalahatan at esensyal sa kongkretong mga datos na 
naobserbahan sa iba’t ibang lokalidad at sa iba't ibang maiiksing panahon. Sa ibang salita, 
nasasaklaw ng pag-alam at pagsabi na ang estratehikong mga problema ng ating bansa ay 
imperyalismo at pyudalismo ang naunang perseptwal na kaalaman sa gayong partikular o 
kongkretong mga problema na unang lumilitaw bilang responsibilidad lamang nito o niyong 
partikular na pampulitikang partido o administrasyon, o nito o niyong partikular na tao. 
Tungkulin ng obhetibo at syentipikong pagsusuri na tukuyin ang relasyon sa pagitan ng 
partikular na datos at ng gayong pangkalahatang mga termino tulad ng imperyalismo at 
pyudalismo, o anumang ibang pangkalahatang pananalita. 

Natatali tayo ng mga kondisyong istoriko at obhetibo na mas malaki kaysa sinuman sa 
atin o sa alinmang suhetibong grupo ng tao. Gaanumang pangangaral at indibidwal o 
sektaryong pagkukrusada ay hindi magtatagumpay sa kalagayang ang kawalang katarungan sa 
lipunan gaya ng ating nabanggit ay partikular na mga katangian o sintoma lamang ng gayong 
malalaking pangyayaring istoriko at obhetibo gaya ng dayuhan at pyudal na dominasyon. 
Kailangan nating paunlarin sa pangkalahatang saklaw ang malalawak na obhetibong pwersa 
ng pambansang demokrasya na epektibong makakalaban sa malalawak na obhetibong pwersa 
ng imperyalismo at pyudalismo. 
                                                           
13 Talumpating binigkas sa Silliman University, Lunsod ng Dumaguete, noong Marso 9, 1967; 
inisponsor ng Beta Sigma Fraternity. 



Sa talakayang ito, pinili natin ang tatlo lamang sa mga pangunahing isyu ng panahon na 
madalas lamnin ng unang pahina ng ating mga pahayagang lunsod. Ito ay ang katiwalian at 
korupsyon, matataas na presyo, at krimen at karahasan, na madalas superpisyal na sabihin na 
siyang mga isyu o problemang higit na malaki at mahigpit kaysa sa mga saligang problema na 
imperyalismo at pyudalismo. 

 

Katiwalian at Korupsyon 

Pag-aralan natin ang isyu at problema ng katiwalian at korupsyon. Ito ang naging 
tradisyunal na batayan para sa pagpapatalsik o pagpapanatili sa isang pampulitikang partido o 
tao sa pwesto sa gubyerno. Gayunman, sa pangkalahatan, sa kabila ng moral na mga pahayag 
tungkol sa katapatan, pinanatili lamang natin ang isang sistema kung saan pasok-labas na 
pinaglalaruan ng konserbatibong mga partido ang tiwala ng ating mga mamamayan. Ang 
alinmang partidong nakakapwesto ay umaalis sa kalaunan, pero matapos lamang maisagawa 
ang katiwalian at korupsyon. Bakit kulang na kulang ng katapatan at integridad? 

Hindi sapat na humingi ng tulong sa Diyos para sa liwanag, o kaya'y maliitin ang 
problema bilang isang misteryo o sisihin ang tiwaling mga upisyal bilang likas na masama o 
kaya’y talagang oportunista, gaya ng sabi-sabing "sapagkat kami ay tao lamang". Ang 
kailangan ay isang syentipikong pagsusuri sa obhetibong sitwasyon, sa buong sistema na 
nagbibigay daan sa katiwalian at korupsyon sa saklaw at regularidad na nakikita natin ngayon. 
Kung titingin tayo sa paligid, kitang kita natin (ayon sa tuwirang salaysay ng mga nakarating 
na roon) na matagumpay na pinawi ng Republikang Bayan ng Tsina ang suliranin ng 
katiwalian ang korupsyon na siyang katangian ng rehimeng Chiang Kai-shek at 
nakapagpagalit sa mamamayan laban sa rehimeng iyon. Ipinakikita ng karanasan ng 
Republikang Bayan ng Tsina na posible para sa tao na pawiin ang katiwalian at korupsyon o 
gawin na lamang ito eksepsyon o abnormalidad. Sa United States, nananatili ang malakihang 
pagsikwat ng mga kontrata at nakapagpaunlad ang military-industrial complex at ang 
malalaking bos ng pampulitikang mga partido ng mas sopistikadong mga paraan sa pagkamal 
ng dagliang pera. Ineempleyo ang retiradong militar na mga upisyal at ang mga may 
impluwensya sa pulitika ng malalaking korporasyon para padulasin ang mga kontratang 
pandigma sa gubyerno. Naging napakaregular na ng iregular kayat hindi na ito 
nagmumukhang iregular. 

Ang problema ng katiwalian at korupsyon sa Pilipinas ay nagsimula pa noong 
kapanahunang kolonyal. Dahil binili o nagkagastos nang malaki ang kolonyal na mga upisyal 
para makuha ang kanilang apoyntment sa Madrid at sa Maynila, tiyak na gagawa sila ng 
katiwalian at korupsyon para mabawi ang kanilang puhunan; basahin ang mga sanaysay at 
nobela ni Rizal para mapatunayan ang pahayag na ito. Gaya ng sarili nating kapanahunang 
kolonyal, kailangang gumastos ang mga lider nang napakalaki sa pagtakbo sa pwesto, kayat 
napapanatili ang prekondisyon para sa katiwalian at korupsyon. Mas malala pa, ang tapat at 
tunay na mga lider ng masa ay ipinupwera sa gayong mga pwesto dahil hindi nila tinatamasa 
ang suporta sa pinansya na tinatamasa ng mga kinatawan ng uring panginoong maylupa at 
dayuhang pansariling interes. 

Dahil sa kakitiran ng oportunidad para sa mamamayan sa kapanahunang kolonyal at 
neokolonyal, ang gubyerno at mga upisyal naman ay nagiging tagamudmod na lamang ng 
mga pribilehiyo. Ang pagkakaroon ng trabaho, na dapat isang normal na karapatan ng bawat 
mamamayan, ay isa mismong pribilehiyo. Kahit na sa panggitnang saray sa lipunan, ganoon 



din ang kaso; ang matatalinong bata at ang mga karaniwan sa panggitang uri ay madaling 
nagiging mga ahente sa pulitika at mga klerk ng naghaharing uri. Dapat silang makiayon sa 
mapagsamantalang sistema o kaya'y harapin ang konsekwensya ng pagtahak sa ibang landas 
ng pagkilos o kaya'y ibang linya ng pag-iisip. Naging isang ipinagkakaloob na pribilehiyo na 
sa lipunan ng Pilipinas ang pormal na karapatan sa pagkakaroon ng hanapbuhay, ang 
prinsipyo ng kalayaan mula sa kawalan. Ang mga imperyalista, kumprador, burukrata at 
panginoong maylupa ang makasariling bukal ng pribilehiyo, kabilang ang “pribilehiyo” ng 
pagkakaroon ng trabaho. Di ba’t lagi nilang sinsabi na lumilikha at nagkakaloob sila ng 
trabaho sa atin at ni hindi man lamang nababanggit ang katotohanang pinagsasamantalahan 
nila tayo?  

Sa kasalukuyan, gaya noong kapanahunang kolonyal, may isang sistema na hindi lamang 
pumipigil sa pantay na alokasyon ng limitadong mga rekurso at kagamitan, kundi pumipigil 
pa sa pag-unlad batay sa ating pambansang mga pangangailangan. Idinikta ng interes ng 
iilang makasarili—ang mga nagsasamantalang dayuhan at pyudal—ang mga patakaran at 
pagkilos ng gubyerno at mga upisyal, at sumasalungat sa interes ng malawak na masa ng ating 
sambayanan, at salungat rin sa interes ng malawak na masa ng ating sambayanan. 

Pinagagana lamang ang gubyerno bilang isang komiteng tagapagpaganap ng dayuhan at 
pyudal na mapagsamantala. Nangyari ito dahil pinakitid ang ating buhay pampulitika ng 
pwersa ng armas o kaya ng kapangyarihang pang-estado ng mga naghaharing uri bilang isang 
internal na kumpetisyon ng pabagu-bago nitong mga paksyon, iyong mga partidong 
pampulitika na minamantini at pinopondohan ng makakapangyarihang interes sa Pilipinas. 
Esensyal na magkahalintulad ang mga eleksyon sa kasalukuyan sa mga eleksyon ng 
principalia sa kapanahunang kolonyal. Mangyari pa, ang tanging malaking kaibahan lamang 
ay ginaganap ang mga eleksyon sa ngayon sa mas malaki at mas maingay na saklaw, na 
estilong Madison Avenue, at sa pagkukunwari lamang na nabibigyan ang populasyon ng 
pagkakataong makagawa ng tunay na pagpili. 

Kung isasaalang-alang na ang mga partido lamang ng istatuskwo tulad ng NP at LP, 
kabilang ang PPP, ang nananalo, at laging nalilimita ang partido ng uring manggagawa sa 
pagtamasa ng kalayaang pampulitika sa loob ng sistema, hindi ba’t masasabi na aktwal na 
umiiral ang makauring diktadura sa ating bayan, ang makauring diktadura ng mga ahenteng 
imperyalista, mga kumprador at panginoong maylupa na nagmamanipula, para pangalagaan 
ang kanilang makikitid na makauring interes, sa nangingibabaw na mga partidong 
pampulitika para mabigyan tayo ng ilusyon lamang ng demokratikong pagpili? Ito ang usapin: 
totoo nga bang magagamit ng masa ng ating mamamayan ang mga eleksyon at ibang 
pampulitikang mga pamamaraan na ipinagkakaloob sa atin ng sistema para disiplinahin ang 
masasamang upisyal ng gubyerno at pawiin ang katiwalian at korupsyon? 

Batid natin na totoong makikita ang pinakamalaking oportunidad para sa katiwalian at 
korupsyon sa gawak sa pagitan ng gubyerno at ng pribadong sektor ng negosyo, laluna ng 
dayuhang mga monopolyong empresa at lokal na mga kumprador. Ihinaharap ng mga 
kontrata sa pribadong mga entidad na sumasangkot sa apropriyasyon ng pampublikong 
pondo o aprubal ng gubyerno ang oportunidad para sa katiwalian at korupsyon. Muli, ang 
gawak sa pagitan ng dalawang pribadong entidad na naghahabol ng isang kontrata o aprubal 
ng gubyerno, nakakakuha ng isa pang oportunidad ang tiwaling burukrata para sa dagling 
pera na under the table. 



Sa pag-unlad ng pribadong kapitalistang sektor, lumago ang katiwalian at korupsyon sa 
katulad na paraan ng paglago nito sa kapanahunang kolonyal, gaya ng ipinapakita ng mga 
halimbawa ni Kapitan Tiago, Quiroga at Don Timoteo Pelaez sa mga obra maestrang nobela 
ni Rizal—mga tauhang sumasagisag sa lumilitaw na relasyong salapi sa sinapupunan ng 
pyudal na lipunan. Habang maaaring mangyari ang katiwalian at korupsyon kapwa sa pagitan 
ng isang pampublikong entidad at pribadong entidad, at sa pagitan ng isang pribadong 
entidad at isa pang pribadong entidad, hindi ito maaaring mangyari sa gawak sa pagitan ng 
isang pampublikong entidad at isa pang pampublikong entidad kung saan madaling matukoy 
at masiyasat ang mga dokumentong pampubliko at propyedad pampubliko hindi lamang ng 
mga upisyal ng gubyerno mismo kundi ng isang partidong pampulitika na bagong tipo at 
tunay na kumakatawan sa interes ng masa at, pinakamahalaga sa lahat, ng masa mismo na 
may mataas na rebolusyonaryong kamulatan. 

Kung gayon, ang ating panukala ay baguhin ang buong sistema at gawin ang 
pampublikong sektor bilang nangungunang salik na nasa komand at nangungunang salik sa 
pagpapaunlad ng ating mga rekursong kapital, upang alisin ang mga kasamaan na kaakibat ng 
apropriyasyon ng mga pondong pampubliko at upang konsolidahin at idirihe ang ating mga 
rekurso sa pinakaepektibong paraan para sa pinabilis na paglago ng ekonomya. Dagdag pa, 
ipinapanukala natin na para garantiyahin ang pampublikong kontrol sa sektor publiko, dapat 
mangibabaw ang isang bagong tipo ng pulitika, isang bagong tipo ng pambansang 
demokrasya sa ilalim ng pamumuno ng uring manggagawa. 

Iyong mga mangunguna sa pagtutol sa rebolusyonaryong transpormasyon ng ating 
lipunan at sa pagpapalakas ng ating pampublikong sektor bilang nangungunang salik na nasa 
komand at nangungunang salik sa pagpapaunlad ng ating mga rekursong kapital, ay tiyak na 
iyong mga interesado sa pagpapanatili sa isang kolonyal na tipo ng ekonomya at kolonyal na 
tipo ng lipunan.sila na kung lalakas ang pampublikong sektor at kung aayusin nito ang 
kanyang mga pamumuhunan tungo sa industriyalisasyon, nang may kinakailangang suporta 
ng partido ng uring manggagawa at ng masa, magiging instrumento ito na makakabali sa 
hawak ng mga imperyalista, kumprador at panginoong maylupa sa ekonomya. Mas 
gugustuhin nilang umiral ang “malayang pagnenegosyo”, na ibig sabihi’y ang kasakiman ng 
tiwaling mga burukrata, dayuhang monopolista at panginoong maylupa.  

Ang aming ipinapanukala ay ang pagpapalakas ng pampublikong sektor sa pamamagitan 
ng pagpapalawak ng demokrasya sa antas na ang pampublikong sektor ang siyang prinsipal 
na salik sa ating pambansang pag-unlad, at hindi sekundaryo lamang sa pribadong sektor, na 
kontrolado naman gaya ng sa ngayon ng mga dayuhan at pyudal na mapagsamantala sa 
lipunang ito.  

Tiyak na kukunin ng pampublikong sektor ang nangungunang papel habang 
hinahalinhan ang tiwaling pulitika ng reaksyunaryong mga partido ng pambansa-
demokratikong pulitika. Ang organisadong masa sa pamumuno ng uring manggagawa ay 
kabahagi at nagtatamasa ng kapangyarihan, at nagmamatyag sa epektibong paraan sa 
integridad at perpormans ng mga lingkod bayan.na Presyo ng Bilihinaralan natin ang isyu at 
problema ng matataas na presyo ng bilihin. Hindi seryosong matatalakay ang paksa kung 
hindi isasaalang-alang ang katangiang kolonyal at agraryo ng ating ekonomya at ang 
pagpapailalim nito sa imperyalismong US. Ang kasalukuyang pagtaas sa presyo ng mga 
bilihin ay mauunawaan sa ganitong konteksto.  



Talagang walang katapatan kung hindi aaminin ng ating isip-kolonyal na mga lider ang 
nakapipinsalang resluta ng ganap at biglang dekontrol noong 1962. Dinoble ng dekontrol 
ang katumbas sa piso ng dolyar sa bukas na pamilihan, kayat awtomatikong pinababa ang 
halaga ng piso. Isa itong imperyalistang paglalapastangan sa ating ekonomya. 

Kailangan ngayong magbayad nang mas malaki ang ating mga pambansang 
industriyalista para sa imported na kagamitang kapital, panggatong, hilaw na materyales, at 
mga kapalit na spare parts. Dahil sa inianak na pagtaas sa gastos sa produksyon, napakatindi 
ng hagupit sa ilang mga empresa kung kayat napilitan silang magsara, habang ang iba naman 
ay napilitang magtaas ng kanilang mga presyo para makapanatili. Sa proseso ng paghina ng 
piso, madaling nalamon ng dayuhang mga empresa ang mga empresang Pilipino. Kung hindi 
man, dinudurog na lamang sila ng dayuhang mga monopolyo. 

Dahil sa pagtaas ng mga presyo ng binibili nilang mga kalakal, at dahil sa ibinungang 
pagliit ng tunay na halaga ng kanilang sahod, kailangang hingiin ng mga manggagawa ang 
adyasment ng kanilang sahod. Pinalalaki naman ng pagtataas ng sahod ang gastos sa 
produksyon at, sa bisyosong ikid ng kapitalismo, kailangang ipasa ng mga kapitalista ang 
itinaas sa gastos sa masa ng konsyumer, at nauuwi sa pareho o mas mababa pa ngang sahod 
para sa mga manggagawa. Hinahagupit ng problema sa matataas na presyo ng mga bilihin 
ang malawak na mayorya ng ating mamamayan na may mababang pabagu-bagong kita o 
mababang pirmihang kita. 

Ibinunga ang implasyon sa Pilipinas ng walang pagbabagong pagkasira ng lokal na 
produksyon kapwa sa pambansang industriya at agrikultura. Sa katunayan, hindi ito umaayon 
sa ideyang Keynesian na sinasalamin ng mas matataas na presyo ang mas malaking 
produksyon. Ito ang kabalintunaan ng isang neokolonya na dapat mapailalim sa mga 
pangyayari sa imperyalistang metropolis. 

Sa agrikultura, nangyari na ang kapuna-punang kabalintunaan. Isa tayong bayang 
agrikultural pero hindi natin malikha ang sapat na pagkain para sa ating mamamayan. 
Minantini ng Kasunduang Laurel-Langley ang kolonyal na katangian ng ekonomya sa mga 
kondisyon ng preperensyal na kalakalan na pumapabor sa relasyong pag-eeksport ng hilaw na 
materyales at pag-iimport ng yaring produkto. Ito’y dahil naakit ang mga panginoong 
maylupa sa atin ng kaakit-akit na presyo ng asukal na inialok ng United States kayat bumaling 
sila mula sa produksyon ng mga pangunahing pangangailangan tungo sa produksyon ng 
asukal. Sa loob mismo ng lokal na pamilihan, tumaas maging ang presyo ng asukal para sa 
lokal na konsyumer dahil ang bulto ng asukal ay ineksport nang walang pagsasaalang-alang sa 
lokal na pangangailangan. sunuran ng ating gubyerno sa imperyalismong US kayat 
pinahintulutan nito ang mga agro-korporasyon ng US na sakupin ang libu-libong ektarya ng 
mahuhusay na lupaing pang-agrikultura sa Cotabato at sa iba pang lugar para sa produksyon 
ng pinya, saging at iba pang prutas. Nagresulta rin ito sa pagliit ng mga lupang natatamnan 
ng palay sa ikalawang pinakamahalagang eryang pinagtatamnan ng palay sa Pilipinas. 

Sa US, umiiral ang implasyon dahil sa malakihang gastos militar sa digmang Byetnam at 
iba pang anyo ng labis na paggastos ng gubyernong US. At dahil labis tayong umaasa sa mga 
manupaktura mula sa US bunga ng kakulangan ng mga industriya sa ating sariling bayan, 
awtomatikong iniimport natin ang implasyon mula sa US. Kailangan nating magbayad nang 
mas malaki para sa mga produkto ng US. Kailangan ring kumuha ng pautang sa US ang 
reaksyunaryong gubyerno nang may mas mabibigat na kondisyon para lamang punuan ang 



kronik na depisito sa kolonyal na palitan ng hilaw na materyales ng Pilipinas at yaring mga 
manupaktura ng US. 

Idinulot ng digmang Byetnam ang pataas na ikid ng mga presyo sa United States. Pinilit 
magsundalo ang kalalakihan sa di produktibong gawain ng paglaban sa digma at pagtanggap 
ng bayad para rito. Ibinabaling ang batayang mga materyales mula sa mga produktong 
pangkonsumo tungo sa produksyon ng materyales pandigma tulad ng mga bomba, kemikal, 
sasakyang militar, materyales pangkonstruksyon, panggatong at mga tulad nito. Naging mas 
mahal ang mga materyales na ito dahil sa malaking demand mula sa industriyang pandigma. 
Sa gayon, naging mahal sa Pilipinas ang mga kalakal mula sa United States. 

Nakikita natin na sa Pilipinas mismo, gaya ng sa maraming iba mga kliyenteng-estado ng 
United States, itinutulak ang tao at materyales ng mas matataas na presyo tungo sa digmang 
Byetnam. Halimbawa, kung maramihang ieeksport ang simento sa Byetnam, ang gastos sa 
pagtatayo ng mga bahay dito ay tataas; tataas rin ang upa sa mga apartment gaya ng pagtaas 
nito ngayon. Ang paggastos rin ng P35 milyon at higit pa para sa papet na 
ekspedisyunaryong pwersa ng Pilipinas sa Byetnam dahil sa pagsusunud-sunuran sa mga 
patakaran ng US ay nagpapahina sa internal na kapasidad ng reaksyunaryong gubyerno na 
pangalagaan ang kagalingan at seguridad ng ating mamamayan. Kitang-kita natin na ang mga 
patakaran ng imperyalismong US ang responsable sa batayan sa partikular na suliranin ng 
matataas na presyo ng bilihin.  

Kaugnay naman ng saligang suliranin ng pyudalismo, ang pananatili nito’y 
nangangahulugan ng patuloy na pagpapababa sa kakayahang bumili ng masang magsasaka. 
Dahil sa makauring pang-aapi at atrasadong mga pamamaraan, hindi nakalilikha ang 
agrikultura ng Pilipinas ng sapat na pagkain para sa mamamayan. Dahil sa imperyalismo, 
hindi nakalilikha ang agrikultura ng Pilipinas ng hilaw na materyales para sa lokal na 
industriya. Laging gumagastos sa luho ang mga panginoong maylupa, at may tendensya itong 
itulak pataas ang mga presyo ng bilihin. Sinusustini ng imperyalistang dominasyon ang buong 
problemang pyudal. 

Mahigpit ang pangangailangan na masiglang isulong ang pambansang industriyalisasyon 
para makapagbigay ng trabaho sa masa ng ating mamamayan. Sa pamamagitan nito, 
makapagbibigay tayo ng trabaho sa ating mamamayan at maipagkakaloob sa kanila ang 
pagkakataong mabili ang mga produkto ng sarili nilang paggawa. Sa kalauna’y mapapababa 
ang presyo ng mga kalakal ng walang pigil na pag-unlad ng industriya. Kung gagamitin ang 
reporma sa lupa para suportahan ang pambansang industriyalisasyon, makakayanan ng ating 
masang magsasaka, na bumubuo sa pitumpung porsyento ng ating populasyon, na bilhin ang 
mga produkto ng ating mga industriya dahil sa lumaki nilang kakayahang bumili. 
Makapagbibigay ang ating masang magsasaka ng sapat na pagkain at hilaw na materyales na 
magsisilbing batayan para sa pambansang industriyalisasyon. Ang pambansang 
industriyalisasyon at saligang reporma sa lupa ang mga pangunahing kahingian sa ekonomya 
ng pambansa-demokratikong kilusan. 

Tanging ang pampublikong sektor, na suportado at itinatakda ng organisadong mga 
manggagawa, magsasaka, estudyante at ibang patriyotikong bahagi ng ating populasyon, ang 
makakapanguna sa pagkakamit sa pambansang industriyalisasyon at reporma sa lupa. Hindi 
tayo makakasalig sa dayuhang pamumuhunan para sa mga ito; walang saysay ang gayon tulad 
ng ipinapakita sa atin ng karanasan natin sa nakaraang anim na dekada—apat na dekada ng 
tuwirang paghaharing imperyalista at dalawang dekada ng di tuwirang paghaharing 



imperyalista. Ipinamumuhunan ang maliit na halaga ng kapital ng mga empresang US sa mga 
larangang madaling tumubo, kadalasa’y mula sa ating mga pasilidad sa pautang, at sa loob ng 
panahong kasing-iksi ng isang taon; ang superganansyang pinipiga mula sa paggawang 
Pilipino at mula sa masa ng mga konsyumer ay umaagos nang palabas sa Pilipinas. Laging 
taglay ng pamumuhunang US ang sumpa ng pag-uuwi ng superganansya na sumaklot sa, at 
pumigil sa paglago ng, ekonomya ng Pilipinas. Tingnan na lamang ang malaking halaga ng 
kapital na inilalabas sa Pilipinas ng mga empresa sa langis, ang Caltex at Esso; tingnan na 
lamang ang panganib ng pagbibigay ng kontrol sa napakahalagang kalakal gaya ng langis sa 
mga kamay ng mga dayuhan. Sa pamamagitan ng kalakal na ito, kinokontrol ng US ang 
pagkilos at ang mga presyo ng lahat ng bilihin sa Pilipinas. 

 

Krimen at Karahasan 

Pag-aralan natin ang isyu at problema ng krimen at karahasan. Laganap ngayon ang 
ismagling, pagsusugal, pagkadelingkwente ng kabataan at prostitusyon, panloloob, nakawan 
at patayan. Kasumpa-sumpa ang pagiging laganap ng mga ito. Pero walang saysay ang 
pangangaral tungkol sa mga ito kung hindi tayo sistematikong magsusuri at matapos ay 
gumawa ng kritikal at konstruktibong aksyon. Wala ring saysay na gumawa lamang ng 
aksyong pulis laban sa mga salarin. Kailangan nating labanan ang mga ugat sa loob ng 
sistema na nagbibigay daan sa lahat ng kasamaang ito. 

Nangyayari ang ismagling sa pinakatuwirang anyo nito sa ating mga baybay dagat. Sa 
maraming pagkakataon, nakukuha ng mga ismagler ang kanilang mga epektos sa 
pamamagitan ng pakikipagsabwatan sa PC at ibang armadong galamay ng estado. Sa 
tinaguriang teknikal na anyo nito, ipinalalabas na mas mababa ang halaga ng imported na 
mga kalakal kaysa aktwal o kaya’y di wastong idinedeklara sa customs para maiwasan ang 
pagbabayad ng buwis. Subersyon ito sa ekonomya na sistematikong isinasagawa nang may 
pakikipagsabwatan sa pinakamatataas na upisyal. Ayaw tumalima ng imperyalistang suplayer 
ng inismagel na mga produkto, kabilang ang mga negosyante at ang kanilang gubyerno, sa 
rekisito ng deklarasyon ng nagpagkargada sa bapor para maitsek ang halaga at tipo ng mga 
produktong iniimport sa Pilipinas; ayaw rin nilang itsek sa kanilang panig ang paggamit sa 
mga bapor para sa “purong” ismagling. Sa katunayan, nakikipagsabwatan ang imperyalistang 
suplayer sa litaw na mga ismagler na nag-aayos sa pagkargo ng mga produkto sa bawal na 
mga paraan. 

Tumindi ang ismagling dahil sa ganap at kagyat na dekontrol noong 1962 na nagpawi sa 
karapatan ng reaksyunaryong gubyerno na kontrolin ang dayuhang pananalapi para sa 
wastong alokasyon at mga prayoridad ng industriya. Dahil libreng nasa mga kamay ng 
pribadong mga entidad ang mga dolyar, maisasagawa ang maling paggamit sa mga ito para sa 
mga operasyong madaling tumubo tulad ng ismagling at ispekulasyon sa real estate. 
Ipinagtibay ang patakarang dekontrol dahil sa presyur ng imperyalismong US nang sa gayon 
ay mawasak ng dayuhang mga monopolyo ang mga pagsulong ng ating lokal na industriya, 
maiuwi ang kanilang mga superganansya at mapanatili ang mataas na tantos ng tubo para sa 
mga industriya sa sarili nilang bayan o ng kanilang mga lokal na subsidyaryo. Sa balatkayo ng 
paglutas sa katiwalian at korupsyon sa mga alokasyon ng dolyar sa Central Bank, itinulak ng 
mga imperyalistang US at lokal na mga ahente nila ang dekontrol, pero lumipat lamang ang 
katiwalian at korupsyon sa Bureau of Customs at sa mga ahensya ng pulisya nang mas 
maramihan. Mangyari pa, ang pinakamasasahol na epekto nito ay ang pagsabotahe sa ating 



ekonomya at ang malawakang paglabas ng kailangang-kailangang kapital sa anyo ng 
malalaking pag-uuwi ng tubo ng mga empresang US at paggastos sa luho ng kanilang mga 
ahenteng panginoong maylupa at kumprador. 

Sa mas matataas na hanay ng ating lipunan, nakikita natin ang korupsyon at pagkabulok 
batay sa labis na yaman sa gitna ng laganap na karalitaan. Para maipalipas nila ang kanilang 
pagkabagot sa karagatan ng pangmasang karalitaan, at para matugunan ang kanilang tagibang 
na mga pinagpapahalagahan, ang ating mayayamang negosyante, mga pulitiko at buktot na 
mga panginoong maylupa ay nagkekerida, nagsusugal, at nagbibigay ng mararangyang piging. 
Dahil dito, nangyayari ang pagkadelikwente maging sa hanay ng kanilang pinalalayaw na mga 
anak bunga ng pagkasira ng moralidad sa tahanan at ng kanilang pangkalahatang 
pagkabantad sa dekadenteng mga pinagpapahalagahan ng kulturang imperyalista na 
nagpapatampok sa seks at karahasan, na inyong mapapansin sa kasalukuyang mga pelikulang 
Amerikano at iba pang mga daluyang pangkultura, na kinahahalingan ng mayayaman. Sa 
kabila ng mga pangangaral ng kanilang relihiyosong mga pagkukunwari at ng kanilang 
edukasyon sa eskwelahang Katoliko, bagsak sila sa moralidad; lumalabas silang may split 
personality ng pinakamasahol na pangkulturang kompleks, ng kabulukang imperyalista at 
pyudal sa ating malakolonyal at malapyudal na lipunan.  

Ang marder at mga pamamaraan ng pandaraya at terorismo ay mga katangian rin ng 
ating buhay pampulitika. Ang nakataya para sa ating tiwaling mga pulitiko ay ang kontrol at 
pribadong pag-aangkin sa pampublikong pondo, ang pagpapanatili ng mga kerida at kamag-
anak sa mga pwesto sa gubyernong walang masyadong ginagawa, ang pagpapalawak ng 
pribadong mga negosyo sa pamamagitan ng espesyal na mga pribilehiyo sa gubyerno, ang 
pagpapanatili ng mga libliban sa bisyo at kontrol sa mga baybay dagat para sa ismagling, kung 
magbabanggit tayo ng ilan sa mga krimen ng mayayaman. Ito ang pagkadelingkweteng 
pangmatanda ng ating tinataguriang mga statesmen. Nagmumukhang napakaliit at lampa ang 
pagkadelingkwenteng pangkabataan ng kanilang mga anak kung ihahambing sa kalakihan at 
pagkamapaminsala ng pagkadelingkwenteng ito.  

Wastong inilalarawan ang prostitusyon, pagkadelingkwente ng kabataan sa mga islam, 
panloloob, pagnanakaw, pagpapatay dahil sa kawalan ng pag-asa sa, o kawalan ng kakayahang 
gamitin ang kasalukuyang daluyan ng hustisya bilang mga krimen ng karalitaan. Makagagawa 
tayo ng pinakaistriktong mga batas para pigilan ang mga ito, pero hanggat walang pagbabago 
sa materyal na batayan ng pag-iral ng mga ito, patuloy nating daranasin ang mga krimeng ito 
ng karalitaan.taon, ang mga batang kababaihan mula sa mga islam sa kanayunan at 
kalunsuran ay napapariwara dahil sa hungkag na pangako ng disenteng trabaho o sa kawalan 
mismo ng pagkakataong mabuhay nang disente. Ang prostitusyon ay pinagkakahalingan ng 
alinmang mapagsamantalang lipunan. Pinabababa ang katayuan ng kababaihan sa pagiging 
kalakal lamang, sa gayon ding paraang itinuturing ang paggawa sa mapagsamantalang 
lipunang ito. 

Ang malawak na mayorya ng ating mamamayan ay naiipit sa pagitan ng istagnasyon ng 
mga kalagayang pyudal at ang kawalang kasapatan ng modernong mga oportunidad para sa 
empleyo sa ating neokolonyal na sitwasyon. Ang panloloob at pagnanakaw sa kalahatan ay 
mga anyo ng ispontanyong pagbabawi ng mga binawian ng pag-aari laban sa mga may labis-
labis na pag-aari. 

Ang patayan sa iba’t ibang dahilan sa mas nakabababang hanay ng ating lipunan ay 
kaugnay ng mga krimeng sumasangkot sa propyedad o pagkakahiwalay ng napakaraming tao 



sa mga pinagpapahalagahang moral na ipinapangaral ng mga naghaharing uri na gumagawa 
naman ng paraang ligal o iligal para labagin ang mga ito. Pag-aralan ang mga rekord ng ating 
mga kapatid sa mga bilangguan at piitan para kumpirmahin kung ano ang pangkalahatang 
mga dahilan ng kanilang mga krimen na sa una’y nagmumukhang personal sa katangian.  

Mangyari pa, kalokohan ang pagpapalampas sa mga krimen ng karalitaan. Pero 
mapagkunwari lamang ang pagkokondena nang walang pag-uunawa sa obhetibong mga 
dahilan na mas malaki at mas mapwersa kaysa indibidwal na salarin. Nabubuhay tayo sa isang 
lipunang hindi lamang nagdudulot ang dayuhan at pyudal na mapagsamantala sa atin ng 
atrasado, magkakasalungat at nakapaghihiwalay na mga pinagpapahalagahan kundi naglilimita 
rin sa ating mga pagsisikap na paunlarin ang mga pwersa ng pambansa at panlipunang 
progreso at ang materyal na mga kondisyong kinakailangan para sa mas demokratiko at mas 
marangal na pamumuhay at kultura sa lahat. 

Naninindigan ang pambansa-demokratikong kilusan para sa paglaya ng ating bansa at 
gayundin sa paglaya ng aping masang Pilipino. Nagbibigay daan ang pagsasamantala ng isang 
bansa sa isa pang bansa, at ng tao sa tao o ng isang uri sa isa pang uri sa isang serye ng 
kawalang katarungan na kailanma’y hindi dapat ilahad nang hiwalay sa kanilang mga ugat na 
dahilan kung tunay tayong naninindigan para sa kalayaan, pagkamapanlikha at dignidad ng 
tao.  

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUNGO SA PAMBANSA-DEMOKRATIKONG KILUSAN  
NG MGA TITSER 

 

Ang pagsasalita sa harap ng mga kapwa titser at magiging mga titser ay laging 
magandang pagkakataon para sa kalahok sa tinatawag na Ikalawang Kilusang Propaganda, 
isang kilusan na sumunod sa unang pagsisikap ng mga makabayang antikolonyal na 
makapagtatag ng pambansa-demokratikong rehimen. 

Nasa gitna tayo ng panibagong pagsisikap na isulong ang pambansa-demokratikong 
rebolusyon hanggang sa matapos at matupad ito ayon sa mga kagustuhan at rekisito ng ating 
masang pinagsasamantalahan sa kasalukuyang panahon. 

Ang pambansa-demokratikong kilusan ay maaaring maging napakaimportante lamang 
dahil napukaw nito ang masa. Kung wala ang pang-edukasyong aspeto ng pambansa-
demokratikong kilusan, hindi ito maitataguyod at hindi lalakas. Ang pinakamapagpasyang 
pagkilos sa alinmang kilusang pampulitika ay maisasagawa nang matagumpay pagkatapos 
lamang ng panahon ng paghahandang pang-edukasyon. 

Ang unang mga propagandista tulad nina Rizal, del Pilar, Lopez Jaena ay ang unang mga 
titser ng bansa. Sa labas ng mga simbahan at eskwelahang kleriko, sinikap nilang magmulat 
ng mga kababayan. Dahil mahuhusay silang titser noong panahon nila, natutunan nila sa 
huling yugto ng kanilang kilusan na ang unang mga repormistang kahingian ay kailangang 
maging rebolusyonaryo at separatistang kahingian. Sa gayon, sa bandang huli, ang diwa ng 
pagiging isang bansa ay nagbigay ng anyo at direksyon sa kanilang kilusan sa pagmumulat sa 
publiko. 

Pinagsama ng mga propagandistang sumunod tulad nina Bonifacio at Jacinto ang 
kanilang mga ideya ng pagiging independyenteng bansa at ng kalayaan at ang 
rebolusyonaryong praktika at itinuon ang kanilang kilusan laban sa kolonyal na kaaway. 
Hinango nila ang kanilang karunungan sa praktikang panlipunan at sa pamilyaridad sa mga 
problema ng masa at sinubok ang kanilang kaalaman sa pakikibaka sa kaaway. 

Ang pagpapakilos para sa rebolusyong Pilipino ay proseso ng paggawa sa mga ideyang 
pampulitika bilang materyal na pwersa laban sa kolonyal na istruktura ng kapangyarihan na 
ang pagiging mapang-api ay nakakapagbubunsod ng pambansa-demokratikong kamulatan. 

Sa saliga'y isang proseso ng edukasyon ang proseso ng pagmumulat sa masa mula sa 
siglu-siglong kabiguan at kahirapan. Mas presiso pa, ito'y isang proseso ng reedukasyon. 
Kinontrol ng sistemang kolonyal ang isip ng indio sa pamamagitan ng sistema ng "pag-
breynwas" na isinagawa pangunahin ng isang teokrasya sa panahon ng pyudal na panunupil 
at ipinatupad ang prinsipyo sa pagtuturo na ginagamitan ng pamamalo at pagpapamemorya.  

Kailangang maglunsad ng isang kilusang reedukasyong pambansa-demokratiko laban sa 
kolonyal na misedukasyon sa kalagayang napakatindi ng panganib na mapagbintangang erehe 
at pilibustero. Sa gayon ding panganib na mapagbintangang "Komunista" at "subersibo" 
nililigalig at ginigipit ang mga pambansa-demokrata ngayon sa kanilang kasalukuyang kilusan 
ng pagmumulat. 

Ang buong sistema ng kaisipan at maling pagpapalagay na pinalaganap ng mga 
kolonyalista ay batay sa materyal na pundasyon ng lipunang pyudal. Para manatili at 
mangibabaw ang sistemang ito ng pagkontrol sa kaisipan, kailangang magkaroon ng sistema 



ng mga institusyon at prosesong pang-edukasyon, na tumindi nang tumindi ang pagiging 
parasitiko habang ang kanilang mga itinuturo ay nawawalan ng kabuluhan sa aktwal na mga 
pangangailangan ng masa ng mamamayan. Nariyan ang Simbahan at ang katekismo nito at 
matataas na paaralang nilimitahan ang saklaw ng maipagkakaloob na oportunidad ng pyudal 
na moda ng produksyon. Ang literasi na nakuha ng iilan ay pangunahing kailangan sa mga 
layuning panrelihiyon, sa pagdarasal, pagnonobena at pag-aaral sa buhay ng mga santo. Ang 
mataas na kurso ay ibinibigay sa mga anak ng principalia para magkaroon sila ng sapat na 
kaalaman sa pagtatanggol sa Kristyanismo, Latin na kahigpitan sa tuntunin at kahusayan sa 
wikang Espanyol na maghihiwalay sa kanila sa katutubong masa. Kinakailangan lamang ng 
kolonyal na sistemang pyudal ang manipis na pansangga sa pagitan ng dayuhang matataas na 
tao sa lipunan at uring magsasakang kolonisado. Bilang instrumentong sumasaklaw sa lahat, 
na maihahambing sa saklaw ng masmidya sa kasalukuyan, ang pulpito at kumpisalan ay 
ginamit para manatiling sakal ng pyudalismo ang masa ng mamamayan. 

Bilang mga rebelde sa kanilang kapanahunan, tinutulan ng unang mga propagandista ang 
sistema ng pagkontrol sa kaisipan na sumasagka sa isip kaysa magturo ng kaalamang 
syentipiko. Naghanap ang rebelyong intelektwal ng bagong nilalaman at bagong pamamaraan 
ng edukasyon na nababagay sa pangangailangan ng mamamayan. Pangunahing inilantad ng 
Noli at Fili at mga sanaysay ni Dr. Jose Rizal ang misedukasyon at brutalisasyon sa masang 
Pilipino, pinasinungalingan ang maling mga paniniwala tungkol sa ipinapalagay na likas na 
katamaran ng indio at itinaguyod ang isang sistema ng edukasyong publiko na hindi 
kontrolado ng mga prayle. Sa prisma ng liberalismo nakita ng unang mga propagandista ang 
mga pangangailangan at mithiin ng mamamayan. Ang pinakaprogresibong pananaw at mga 
pamamaraang pang-edukasyon na nasapol nila noong panahong iyon ay may liberal na 
katangian na umaayon sa mithiin ng sarili nilang panggitnang uri sa istorikong yugto ng 
lumang tipo ng kolonyalismo at pyudalismo. Dahil hindi sila agad nakasanib sa masa sa isang 
praktikal na rebolusyonaryong paraan, nanganib sila nang husto sa mga Padre Damaso at 
Padre Salvi kung kayat naghanap sila ng mas malayang kapaligiran sa Europa. 

Ang mga taong tulad nina Andres Bonifacio at Emilio Jacinto, mga taong mas malapit 
sa masang Pilipino, ang magdadala ng pambansa-demokratikong kilusan sa mas mataas na 
yugto, isang yugto na naghahangad kamtin ang pambansang kalayaan sa pamamagitan ng 
rebolusyonaryong pakikibaka. Ito ang mas mataas na yugto ng pagsanib sa mga konseptong 
soberanya at kalayaan at sa rebolusyonaryong praktika, na kinailangan dahil sa kahingian ng 
bayan at sa katigasan ng uro ng mga mapang-api. Ito ang mas mataas na yugto ng paggamit 
kapwa sa espada at pluma sa pakikipagkumprontasyon sa kaaway na matagal nang 
gumagamit ng espada at pluma. 

Patuloy na naglabas ang mga rebolusyonaryo ng 1896 ng mga pamplet at manipesto at 
nagdaos ng mga pulong masa para pukawin ang masa. Sa ilalim ng tangkilik 
rebolusyonaryong gubyerno, itinatag nila ang Academia Literaria bilang tagapaghawan ng 
landas ng pormal na sistema ng edukasyon. 

Gayunman, ang mga pambansa-demokratikong layunin at mga planong pang-edukasyon 
ng rebolusyong Pilipino ng 1896 ay binigo ng matagumpay na agresyon laban sa soberanyang 
Pilipino na isinagawa ng imperyalismong US. Matapos gamitin ng imperyalismong US ang 
baril para talunin ang mga rebolusyonaryong Pilipino, ginamit nito ang pluma sa pagsusulat 
ng islogang "mapagpalang asimilasyon". Ang sistemang eskwelahang publiko ay sadyang 
itinayo ng mga Thomasite at ng mga dayuhang sundalo na naging mga titser, hindi gaanong 
para unilateral na bigyan ng kaunting pakinabang ng syensya at demokrasya ang mamamayan 



kundi para gawing himpilan sa Asya ang Pilipinas para sa "malinaw na tadhana" ng Amerika 
na makamit ng hegemonya sa mundo. 

Sa mga simpleng mag-isip, ang kasaysayan ng edukasyon ay inililimita sa walang buhay 
na pagkukumpara ng rekord ng Espanya at rekord ng US sa pagtatayo ng mga eskwelahang 
publiko. Para malinang ang maka-imperyalistang pag-iisip, sadya nilang binalewala ang mga 
plano ng rebolusyonaryong gubyernong Pilipino na magtatag ng sistemang eskwelahang 
publiko na instrumentong kailangan para sa pagsasanay sa pagkamamamayan at 
pagpapaunlad. Itinago nila ang katotohanan na ang imperyalistang pananakop sa Pilipinas ay 
hindi gaanong nakatuon sa kolonyal na kapangyarihang natatalo na sa mga pwersa ng 
pambansang pagpapalaya kundi pangunahing bumibira sa pambansang soberanya ng 
mamamayang Pilipino; at anumang sistema ng edukasyon ang itatag ng mga imperyalistang 
US ay magsisilbi lamang at "magbibigay-katwiran" sa mga layunin ng imperyalismo. 

Para makontrol ang kaisipan ng kolonisadong mamamayan, ang imperyalismong US ay 
hindi lamang umaasa sa sistema ng mga simbahan at eskwelahang pinatatakbo ng mga pari. 
Sa kabilang banda, pangunahin itong umaasa sa malawakang sistema sa edukasyon at 
modernong masmidya para makamit ang mga layuning kapitalista. Sa kongkreto, sa isang 
bayang katulad ng Pilipinas na naging malakolonyal at malapyudal, ang imperyalismong US 
ay may sariling sistema ng pagkontrol sa kaisipan, at nakipagkompromiso din ito sa dating 
mga kasangkapan ng kolonyal na pagkontrol sa kaisipan. Dito'y nagsilbing salalayan ang 
pyudal na kultura at edukasyon sa pagpapataw ng imperyalismong kultura at edukasyon. Ang 
pagsasanib ng pyudal at imperyalistang kultura at edukasyon ay pinakamahusay na makikita 
sa sektaryong mga eskwelahang pinatatakbo ng mga dayuhang pari na nagtatanggol sa mga 
pagpapahalagang pyudal at imperyalista; ang mga ito'y eskwelahang nagsisilbi sa katutubong 
oligarkiya at sa mga anak nila, bilang pagpapatuloy ng pribilehiyadong pag-aaral ng mga 
tagapagtaguyod ng kolonyal na principalia. 

Hindi sapat na magkaroon ng mga eskwelahan at maging litereyt. Ang mas importante 
pa nga ay pagsilbihin ang mga ito sa mga layunin ng bansa at masa. Hindi sapat na 
magkaroon ng bote, mas importanteng maitakda ang laman nito. Kung nagtagumpay ang 
rebolusyong Pilipino, napasaatin sana ang bote at naitakda rin sana natin ang laman nito. 

Mahilig ang imperyalismong US na mapagmaliit na igiit na tinuruan tayo nitong 
magsariling mamahala ng gubyerno at magpairal ng demokrasya. Malaking kasinungalinagn 
ito na sa katunaya'y nagkakait sa kahalagahan ng rebolusyonaryong pagsisikap ng ating 
mamamayan. Pumarito mismo ang mga imperyalistang US para supilin ang 
rebolusyonaryong pambansa-demokratikong rehimen na natamo dahil sa pakikibaka ng 
masa. 

Ang monopolyo kapitalismong US, na nag-eeksport ng sarplas na mga produkto at 
sarplas na kapital, ay napilitang magsanay ng mas masinsing lokal na burukrasya at 
teknokrasya sa Pilipinas, hindi tulad ng dating sistemang kolonyal na nakabatay sa mas 
mababang porma ng pag-unlad ng lipunan at nangailangan ng mas manipis na hanay ng 
edukadong mga papet. Ang ilusyon ng "malayang" palitan ay napapanatili sa ilalim ng 
imperyalismo, halimbawa'y "malayang" kalakalan ng hilaw na materyales mula sa kolonya at 
yaring produkto mula sa kapitalistang kalunsuran o "malayang" pangongontrata sa 
pagpapasahod ng mga kapitalista sa mga manggagawa sa isang lipunan. Ang istrukturang ito 
ng mga ugnayan ay nangangailangan ng mas masinsing lokal na burukrasya at teknokrasya. 



Sa ating sistema ng edukasyon ngayon, ang mga estudyante ay tinuturuan ng mga 
konsepto at pamamaraan ng imperyalistang pagkontrol at pyudal na kultura. Ang tipikal na 
estudyante sa kasalukuyang sistema ng edukasyon sa bawat antas ay may sopistikadong 
dalawahang personalidad na apektado ng dobleng kakitiran ng pananaw. Ang kaisipang 
pyudal na maging sunud-sunuran ay kahalo ng kaisipang mekanikal at sakim ng burgesya na 
napakatipikal sa mga taong dekarera sa bawat larangan. 

Doble ang hirap ngayon ng pambansa-demokratikong kilusan, bilang kilusan para sa 
reedukasyon ang mga dumaan sa misedukasyon. Kung nakipaglaban ang Unang Kilusang 
Propaganda sa klerikong istruktura ng pag-iisip, ang Ikalawang Kilusang Propaganda nama'y 
kailangan pa ring makipaglaban sa klerikong istruktura ng pag-iisip at sa sistema ng 
edukasyon na may oryentasyong imperyalista. Pero nasa panahon tayo ng pandaigdigang 
pagtatagumpay ng mga pambansa-demokratiko at sosyalistang rebolusyon. 

Ang paggigiit sa mga layunin ng edukasyon, ang paggigiit sa pambansa at panlipunang 
layunin nito, ay isang hamon ngayon na dapat nating harapin lahat. Hindi na ngayon oras ng 
ipokritong pagsasabi na malaya na tayo at independyente bilang bansa. Panahon na ngayon 
na nagkakalansag-lansag ang mga salalayan ng malakolonyal at malapyudal na lipunang 
Pilipino at pati ang mga salalayan ng panginoong estado ng "malayang mundo'" ang 
imperyalismong US. Ang mga rebolusyonaryong pwersa sa Pilipinas at iba pang mga bayan 
ay napakabilis na bumabangon para palitan ng bago ang luma. Ang masang anakpawis at ang 
intelihensya sa ating bayan ay tiyak na nananawagan para sa pambansa-demokratikong 
rebolusyon upang mapalaya sila sa paghaharing dayuhan at pyudal. 

Napakabilis ng mga pangyayari sa bansang ito at sa buong mundo. Kung inaakala nating 
mga titser tayo, lagi tayong maging alertong estudyante, kung hindi'y magiging hiwalay na 
tagalako ng lipas nang mga kaisipan at ilusyon ang ating mga eskwelahan. Kung hindi 
iaangkop ng titser sa panahon ang nilalaman at kalidad ng kanyang itinuturo, siguradong 
mabibigo siyang ihanda ang kanyang mga estudyante sa mabunga at praktikal na pakikibaka. 
Ang daluyong ng pambansa-demokratikong rebolusyon ay tiyak na maglalantad sa kawalan 
ng kakayahan at kakulangan ng kaalaman ng mga titser. Nagiging instrumento ng reaksyon 
ang mga titser na masyadong nagpapatali sa tradisyunal na mga relasyon, pamamaraan at 
ilusyon. Tungkulin natin ngayon na muling suriin at itakwil ang istruktura ng pag-iisip na 
sadyang ipinaloob ng nagsasamantalang mga bansa at nagsasamantalang mga uri sa ating 
sistema ng edukasyon. 

Ang lahat ng titser at magiging titser na pumapanig sa katotohanan, katarungan at 
progreso ay dapat magkaisa sa Ikalawang Kilusang Propaganda at maging depinidong pwersa 
sa pambansa-demokratikong kilusan. Dapat nilang itakwil ang lahat ng klase ng walang 
kabuluhang kaisipan sa eskwelahan; sapulin ang teorya na makakagabay sa pambansa-
demokratikong rebolusyon; at mahigpit na ilapat ang teoryang ito sa kongkretong kalagayan 
ng Pilipinas. Hindi sapat na ituring nilang ingkyubeytor ng rebolusyonaryong kilusan ang 
apat na sulok ng kanilang mga klasrum. Kailangan din nilang magsikap nang walang pag-
aatubili na gawing malaking klasrum ang buong bayan para sa rebolusyon. Sa Ikalawang 
Kilusang Propaganda, para sa edukasyon sa sarili, dapat sumama ang mga titser at magiging 
titser sa pangmasang mga aktibidad ng mga manggagawa, magsasaka at petiburges ng lunsod 
at iba pang elementong rebolusyonaryo.  

 

 



HINGGIL SA ARAW NG KASARINLAN NG PILIPINAS14 
 

Noong 1962, nagdesisyon ang gubyerno ng Pilipinas na palitan ang upisyal na Araw ng 
Kasarinlan ng ating bayan. Noong nakaraan, ang ating mamamayan ay inindoktrina ng 
sistemang pang-edukasyon at ng lahat ng upisyal na ang ika-4 ng Hulyo ang ating Araw ng 
Kasarinlan. 

Napalitan ang mga dahon ng kasaysayan ng Pilipinas. Hindi mumunting kahihiyan ang 
makikita pa rin sa mukha ng mga titser, upisyal ng gubyerno at mga nakakatanda sa atin na di 
pa nagtatagal ay nangaral na, salamat sa USA at "ipinagkaloob" sa atin ang kasarinlan sa araw 
ng mga Amerikano na ika-4 ng Hulyo. Pero sa maraming kaso, hindi pa ang kabuluhan ng 
kamalian ang nagpapahiya sa kanila kundi ang simpleng pagpapalit ng mga petsa. 

Ang kamalian sa pag-alaala ng kasaysayan at ang prinsipyong pampulitika ay sadyang 
pinalabo ng ating mga upisyal na mapagpaumanhing nagpapahayag na maaari pa ring 
ipagdiwang ang ika-4 ng Hulyo bilang araw ng "pagbabalik" ng gubyernong US sa kasarinlan 
ng Pilipinas. 

Usapin ng prinsipyo sa pulitika at usapin din ng katotohanan ng kasaysayan na itanggi 
ang ika-4 ng Hulyo ang ating Araw ng Kasarinlan. Ang kasarinlan ay hindi maaaring 
ipagkaloob o ibalik ng isang estado o bayan sa isa pang bayan; ang soberanya ay hindi 
maaaring ibigay na parang regalo. Hindi ito maaaring matwid na iproklama para sa atin ng 
isang dayuhang presidente o dayuhang kapangyarihan. Maaari lamang itong kilalanin ng iba 
pang mga estado o bayan. Mismong ang batas ng Amerika ang magpapatibay na ang 
kasarinlan ay maipapahayag o maipoproklama lamang ng sambayanan mismo at sa gayon, 
hindi maaaring ipagkaloob ng gubyernong US sa sambayanang Pilipino ang kasarinlan noong 
Hulyo 4, 1946. 

Ang klase ng kasarinlan na buong pagkukunwaring ipinagkaloob sa sambayanang 
Pilipino sa kaduda-dudang mga seremonya sa buong Pilipinas ay malinaw na nominal lamang 
at may mga restriksyon, limitasyon at kwalipikasyon na pilit na ipinatupad ng kunwari'y 
nagkaloob. Gusto ng US na tatakan na nagsasarili ang Pilipinas pero ayaw nito sa, at hindi 
mahahayaan ang soberanong mamamayang Pilipino na maggiit ng kanilang kasarinlan sa 
pulitika, ekonomya, kultura at militar. Ang pagkakaloob ng nominal na kasarinlan ay para 
mismo sa pagpapapurol at pagpipigil sa tunay na kilusan para sa pambansang kasarinlan sa 
hanay ng mamamayang Pilipino. Matapos ang Hulyo 4, 1946, patuloy tayong pinagkaitan ng 
tunay na esensya ng kasarinlan. 

Ang proseso ng pagkakaloob ng bagay na hindi maaaring ipagkaloob, ang soberanya at 
kasarinlan, ay makikita sa mga kolonyal na dokumento tulad ng Batas Tydings-McDuffie ng 
1934, ang Pagpoproklama ng Presidente ng USA sa Kasarinlan ng Pilipinas at ang Tratado sa 
Pangkalahatang Pakikipag-ugnayan ng Hulyo 4, 1946. Ang mga dokumentong ito ay may tusong 
mga probisyon at pararila na nagbabasbas sa pagpapatuloy ng karapatang magmay-ari at 
karapatang pariti ang US at ang pananatili ng mga instalasyon at inokupahang mga lupang 
esensyal sa pagpapanatili ng imperyalistang hegemonya. 

                                                           
14 Talumpating binigkas sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan sa Odiongan, Romblon, Hunyo 12, 
1968. 



Patuloy na naladlad ng mga serye ng kasunduan at tratado para ipakita ang realidad ng 
imperyalistang kapangyarihan na tigas-ulong nagkakait sa sambayanang Pilipino ng nilalaman 
ng pambansang kalayaan at demokrasya kahit na ipinoproklama nitong "ipinagkaloob" nito 
ang "kasarinlan" sa Pilipinas. Ipinagpatuloy ng Susog Pariti at Batas Bell sa Kalakalan ang 
paglabag ng Amerika sa pambansang patrimonya at sa mismong priyambulo ng 
Konstitusyon at pinayagan ang mamamayan at korporasyong Amerikano, kasabwat ang mga 
panginoong maylupa at kumprador, na payabungin ang malakolonyal at malapyudal na tipo 
ng ekonomya. Ang pagpapaalipin sa ekonomya sa imperyalismong US ay nag-alis sa esensya 
sa kasarinlang pampulitika. Ang kasarinlan sa ekonomya ay ang batayan ng kasarinlan sa 
pulitika. 

Ang buong bungkos ng pakikipagkasundong militar sa US, ang Kasunduan sa mga Base 
Militar, ang Kasunduan sa Tulungang Militar, ang Kasunduan sa Mutwal na Depensa at 
Kasunduang Maynila ay magkakasunod na nagbigay sa US ng militar at ligal na pagkilala sa 
karapatan na umokupa ng malalaking erya sa teritoryo ng Pilipinas at palawakin pa ang mga 
ito habang naglulunsad ng mga operasyong militar, na kontrolin at ipresyur ang gubyernong 
Pilipino at panghimasukan ang mga usaping panloob ng Pilipinas sa ngalan ng mutwal na 
depensa at payagan pa nga ang iba pang alyado ng US na maghimasok din. Kung talagang 
nasasapol natin ang kahulugan at nilalaman ng kapangyarihan ng estado, masasabi nga natin 
na ang papet na estado, ang isang kolonyal na estado, ay nilikha nga ng US sa Pilipinas. 
Mahilig na magsabi ang mga kababayang konserbatibo at reaksyunaryo, ang mga 
nakikinabang sa kalagayang malakolonyal at malapyudal, na "tagapagprotekta" natin ang US, 
dagdag pa sa mga taguring "tagapagpalaya" at "tagapagkaloob ng kasarinlan." 

Ang makapagpapaniwala sa ilan sa ating mga kababayan na may kasarinlan tayo ay ang 
pangyayaring may malawak na katutubong burukrasya sa Pilipinas at hindi na kapansin-
pansin sa mga upisina ng gubyerno gaya noong nakaraang panahon. Ipinagyayabang din na 
ang sistema sa eleksyon ay epektibong paraan ng malayang bayan bagamat malinaw na ito'y 
minomonopolisa at inaabuso sa lantad at patagong mga paraan ng mga pampulitikang 
kinatawan ng mga naghaharing uri. 

Makabuluhang tukuyin ang pag-amin sa publiko ng dating Presidente Diosdado 
Macapagal sa kamakailang talumpati na hindi makakayanan ng sinumang presidente o 
kandidato sa presidente na galitin ang makakapangyarihang interes ng Amerika sa Pilipinas. 
Sinabi niya: 

Ang mga nakapwestong presidenteng Pilipino at karamihan ng mga kandidato sa 
pagkapresidente ay nagsisikap na makuha ang suporta sa gubyernong Amerikano o kahit 
man lamang huwag maantagonisa ito sa kanilang paghahabol sa pwesto. Makabuluhan 
ito sa dalawang punto. Una, ipinapakita nito na ang mga awtoridad ng US ay 
kalkuladong kumikilos, lantad man o lihim, para impluwensyahan ang pagkilos ng 
nakaupong presidenteng Pilipino at karamihan ng mga kandidato sa pagkapresidente, at 
maapektuhan ang kampanya at kalalabasan nito. Pangalawa, ang ganitong gawi ay 
nagpapahina sa kalayaan sa pag-isip at pagkilos ng mga presidenteng Pilipino, isang 
katotohanang makakasama sa interes ng sambayanang Pilipino. 

Pasok na pasok ang ating naghaharing mga pulitiko sa pampulitikang balangkas na 
dinisenyo, itinatag at ipinagtatanggol ng mga imperyalista, kumprador at panginoong 
maylupa. Sa kasaysayan, ang ating burukrasyang sibil at militar ay ipinagpatuloy lamang 
hanggang sa kasalukuyan sa moldeng kolonyal nito. May ilang saligang patakaran ng moldeng 



kolonyal at di demokratiko na pwedeng baguhin para itaguyod ang adhikain ng pambansang 
kalayaan at demokrasya; kaya nga lamang ay isinasapalaran nito ang galit at karahasan ng mga 
takot na mawala ang mga pribilehiyong imperyalista't makauri. Nakakagulat ba kung 
mayroon ngayong papalaking kapansin-pansing pagkakahiwalay ng gubyerno sa 
pinamamahalaan? 

Ang Hunyo 12 ay isang dakila at makabuluhang petsang  ipagdiwang, pangunahin para 
parangalan ang masa ng mamamayan at ang kanilang makabayang mga lider na nagbangon sa 
armadong pakikibaka at nagbuwis ng buhay sa dakilang pagsisikap na palayain ang kanilang 
bansa mula sa tiranya't panunupil na dayuhan. Ang ika-12 ng Hunyo ay talagang mas 
marangal na araw kaysa ika-4 ng Hulyo na hungkag na araw ng kasarinlan, na yari  sa USA. 

Gayunman, dapat alalahaning ang Proklamasyon ng Kasarinlan sa Kawit noong 1898 ay 
may taglay na di magandang parirala na nagsasaad na ang Republika ng Pilipinas ay 
"pinoprotektahan ng Makapangyarihan at Makataong Bansa ng Hilagang Amerika." 
Nasasalamin sa praseng ito, ang langaw sa gamot, ang kalagayan na ang lideratong Aguinaldo 
ay nagtiwala sa pangako ng mga ahente ng gubyernong US na magbibigay ito ng ayudang 
militar sa mga rebolusyonaryong Pilipino nang walang pinsala sa layunin ng kasarinlang 
Pilipino. 

Di nagtagal, ang panlalansi at pagtataksil ng imperyalismong US ay nalantad sa kanilang 
palalong di pagsama sa mga rebolusyonaryong Pilipino sa pag-agaw sa Maynila, at sa 
sumunod na agresyong US laban sa sambayanang Pilipino. Kinailangang sumiklab ang 
Digmaang Pilipino-Amerikano bilang pagpapatuloy ng Rebolusyong Pilipino ng 1896, kung 
saan matatag na itinakwil nina Apolinario Mabini at Heneral Luna ang mga imperyalistang 
US dahil sa pagnakaw sa atin ang ating kasarinlan, sa pamamaslang sa mga makabayang 
Pilipino, sa pagpigil sa ating demokratikong adhikain. 

Ang Unang Republika ng Pilipinas o ang gubyernong Aguinaldo ay nagapi dahil sa 
kalamangan sa armas ng imperyalista at dahil sa nalikhang pagkakahati sa hanay ng mga 
rebolusyonaryo ng mga ilustrado na sumuko sa kaaway, at natangay ng mapagkunwaring 
proklamasyon ni Mckinley na "mapagpalang asimilasyon." 

Tapos na ang panahon ng pambansa-demokratikong rebolusyon na lumang tipo sa 
pang-ideolohiya't pampulitikang liderato ng liberal burgesya. Walang pasubaling pinatunayan 
ng yugto ng sinusupil na nasyunalismo, ng yugto ng Batas Jones, ng yugto ng Komnwelt, ng 
yugto ng pananakop ng Hapones at ng pag-atras ng Amerikano at ng yugtong ito ng nominal 
na kasarinlan na ang pambansa-demokratikong rebolusyon ay patuloy na bibiguin ng mga 
traydor at oportunista sa ating hanay kung hindi ito muling isusulong sa mas mataas na 
yugtong ito ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagmumulat at pagmomobilisa sa masa ng 
mga manggagawa, magsasaka, petiburgesya ng lunsod at militanteng kabataan sa ilalim pang-
ideolohiya't makauring pamumuno ng uring manggagawa. 

Kailangang ilunsad ang bagong tipo ng pambansa-demokratikong rebolusyon, isang 
pagpapatuloy ng rebolusyong Pilipino ng 1896 pero pagpapanibagong lakas sa mas abanteng 
paraan. Dapat bunutin ang mga saligang problemang imperyalismo at pyudalismo ng 
malawak na alyansa ng mga manggagawa, magsasaka at lahat ng iba pang makabayan sa 
pamumuno ng uring manggagawa. 

Nagbabangon ngayon ang bagong tipo ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa ating 
bayan sa panahong ang sambayanan ng mundo ay pumuputol sa bawat banat na banat na 



galamay ng oktopus na imperyalistang US, sa panahong ang lahat ng lipunang kapitalista, 
laluna ang kanilang balwarteng Amerikano, ay hinaplit ng panloob na krisis, sa panahong ang 
sambayanang Pilipino ay natututo sa mga aral ng nakaraan at kasalukuyan, at nakikibaka para 
sa mas tiyak na hinaharap na nakabatay sa demokratikong alyansa ng mga manggagawa't 
magsasaka. 

Dahil ang proklamasyon ng ika-12 ng Hunyo ay hindi nakoronahan ng magtatagal na 
rebolusyonaryong tagumpay, at dahil hindi natin matanggap ang di wastong proklamasyon 
ng ika-4 ng Hulyo, patuloy ang hamon na kinakaharap ng sambayanang Pilipino na tumindig 
at makibaka para sa tunay na kasarinlan at demokrasya at pasinayaan ang isang bagong 
republika at bagong pagpoproklama ng kasarinlan.  

Madaling magbalangkas ng isang bagong proklamasyon ng kasarinlan at magtaguyod ng 
isang bagong araw ng kasarinlan para lamang sa porma at seremonya pero dapat 
determinado tayong makibaka anuman ang halaga para sa substantibong katuparan nito. 
Maaari lamang lumitaw ang bagong proklamasyon at bagong araw ng kasarinlan mula sa 
panibagong pagsisikap sa pambansa-demokratikong rebolusyon. Darating pa ang araw na 
magbibigay tayo ng pinakamabibisang hambalos  laban sa imperyalismo at pyudalismo, ang 
araw na muling igigiit ng kabataan ng bayan at ng masa ng sambayanan ang kanilang 
pambansa't demokratikong adhikain sa pamamagitan ng dakilang rebolusyonaryong mga 
gawa. Siguradong darating ang araw na ang tunay na kasarinlan ay maipagtatagumpay at ang 
kasaganaang dulot nito ay makakamtan ng masa ng sambayanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANG SOPISMO NG CHRISTIAN SOCIAL MOVEMENT 
 

I 

Ang sosyalismong Kristyano ay holy water lamang na ipinangkokonsekreyt ng pari 
sa mga pagnanasa sa puso ng aristokrata. 

      Karl Marx, 
      Komunistang Manipesto  
 

Tinatangka ng mga grupong kleriko sa Pilipinas ngayon na palakasin ang impluwensya 
sa pulitika ng Simbahang Katoliko. Itinatag ang kilusang cursillo, na nakapadron sa kawangis 
nitong Espanyol sa ilalim ng pasistang rehimen ni Franco, sa hanay ng matataas na upisyal ng 
gubyerno at mabababang tauhan ng gubyerno sa iba't ibang kagawaran, sa hanay ng mga 
komprador at mayayamang maylupa at panggitang uri na may sapat na yaman para 
mabayaran ang napakamahal na bayad, at kamakailan, sa mabababang antas ng lipunang 
Pilipino sa pamamagitan ng sistema ng pag-isponsor. Sa tangkang palakasin ang impluwensya 
nito sa hanay ng mayorya uri ng magsasaka, nag-isponsor at naglunsad ang pinakamalaking 
simbahan ng Kongreso sa Pambansang Kaunlaran sa Kanayunan. Kaalinsunod nito, 
nagsasagawa ang Federation of Free Farmers ng pinatinding gawaing repormista sa ilang erya 
sa kanayunan. 

Lagi nang gumaganap ang Simbahang Katoliko ng malaking papel sa pulitika sa Pilipinas 
mula nang iimport ito noong panahon ng kolonyal na rehimeng Espanyol. Sa katunayan, 
gumanap ito ng dominanteng papel sa madilim na kapanahunang pyudal sa Pilipinas. Resulta 
lamang ng rebolusyong Pilipino ng 1896 ang pagiging mas maingat at madalas na patagong 
partisipasyon ng Simbahang Katoliko sa pulitika ng Pilipinas. Anu't anuman, lagi itong 
gumaganap ng aktibong papel na natatabunan lamang ng mas maingay na kondukta ng mga 
partido at pulitikong burges. 

Pinasimulan ng rebolusyong Pilipino ang liberal na prinsipyong paghihiwalay ng 
simbahan at estado, pero naikutan ang prinsipyong ito sa maraming paraan. Sa kasalukuyan, 
sa pagkukunwaring paglaban sa komunismo at aktibong pakikipagkumpetisyon sa Iglesia ni 
Kristo (INK), higit na gumaganap ng hayag, tuwiran at aktibong papel ang Simbahang 
Katoliko sa pulitika ng Pilipinas. 

Sa konteksto ng pangyayaring ito wastong masusuri ang paglitaw ng Kristyanong 
"demokratikong" kilusan. Ibinubunyag ng kasalukuyang mga tangka ni Raul Manglapus, ang 
presidente ng Christian Social Movement, na iharap ang ganitong klase ng kilusan, ang 
determinasyon ng mga grupong kleriko na magtatag ng isang partidong pampulitika, isang 
partidong Kristyano-sosyalista na nakabatay sa tradisyunal na kapanalig ng dominanteng 
simbahan. Tulad ng isang awitin, ang ikalawa'y katulad ng nauna. Lumahok sa modernong 
mga usaping kleriko, gaya ng pagmamahal sa iyong kapwa, para lamang maglingkod sa 
lumang mga layuning pyudal at burges. Patampukin ang utopya ng Bagong Herusalem sa 
pamamagitan ng kunwa'y Kaliwang retorika, at palayasin ang armadong "mga demonyo" ng 
rebolusyon! 

Unang nagsimula ang Kristyanong "sosyalismo" o Kristyanong "demokrasya" bilang 
ideolohiya sa Europa nang ganoong kaaga para maiklasipika ni Marx ito bilang 
reaksyunaryong pyudal na sosyalismo sa kanyang Komunistang Manipesto. Nag-umpisa 



bilang mga pananaw ng mga aristokrata, ilang kleriko at konserbatibo sa pulitika at literatura, 
umusbong ito nang may basbas ng papa sa paglalabas ng ensiklikong Rerum Novarum ni Papa 
Leo XIII noong 1891. Kalaunan, ginabayan sa ideolohiya ang kilusang ito ng Quadragessimo 
Anno ni Papa Pius XI noong 1931. Kamakailan, malapit na magkakasunod na lumabas ang 
Mater et Magistra at Pacem in Terris ni Papa Juan XXIII at Populorum Progressio ni Papa Paulo VI 
para higit pang iayon ang mga pananaw ng Simbahang Katoliko sa kapaligirang pampulitika 
at mga aktibidad ng mga partidong Kristyano-demokratiko na matalas na nakikikumpitensya 
sa Kaliwa. 

Lumitaw sa buntot ng pagsulong ng syentipikong sosyalismong itinataguyod nina Marx 
at Engels ang mga partidong Kristyano-demokratiko at Kristyano-sosyalista at ang mga 
ensikliko ng papa. Matapos ang halos kalahating siglo pagkatapos ilathala ang Komunistang 
Manipesto noong 1848, napilitang tanggapin ng Vatican ang karapatan sa unyonismo at 
matatag na kinondena ang ideya ng sosyalismo. Lilipas pa ang kalahating siglo bago 
tanggapin ni Papa Juan XXII ang terminong "sosyalisasyon" pero sa napakaingat na paraan 
nang sa gayo'y ipakahulugang makalumang korporatibismo o sindikalismo ng Simbahang 
Katoliko na ginamit ni Mussolini sa kapinsalaan ng uring manggagaang Italyano. Ngayon, 
mahigit kalahating siglo matapos sa pagsusuri ni Lenin sa imperyalismo, pinupuna ni Papa 
Paulo VI, sa Populorum Progressio, ang "neokolonyalismo" at ang "imperyalismo ng salapi", at 
nagtataguyod sa malalabong salita sa "pagpapaunlad" sa Asya, Aprika, at Amerika Latina. 
Lumalabas ngayon na nasa kamay ng mga partidong Kristyano-demokratiko o Kristyano-
sosyalista ang buong banal na kasulatan para iendurso ang kanilang misyon ng utopyan na 
mga dalangin.  

Gayunman, ang yumaong pilosopong Katolikong si Jacques Maritain ang nagbigay ng 
nangingibabaw na integralistang pilosopiyang neo-Thomista para gabayan ang mga aktibidad 
ng mga partidong Kristyano-demokratiko o Kristyano-sosyalista sa isang kapanahunang 
kinatampukan ng saligang tunggalian sa ideolohiya sa pagitan ng ideolohiyang burges at 
ideolohiyang Marxista-Leninista. Ipinaliwanag ang Kristyanong "demokrasya" o Kristyanong 
"sosyalismo" bilang "pangatlong pwersa" sa kasalukuyang tunggalian sa pagitan ng 
kapitalismo at sosyalismo. Ipinuputong ang labis na pinag-isa-isang indibidwalismo sa 
kapitalismo at "totalitaryanismo" sa Marxistang sosyalismo, itinataguyod diumano ng 
Kristyanong "demokrasya" ang "taung-tao" sa ilalim ng mga prinsipyong teo-pilosopiko at 
gayundin gumagana diumano para sa Kristyanong "sosyalismo" na hindi indibidwalistiko o 
kaya kolektibistiko pero personal sa pakahulugang Kristyano. 

Habang mabangis na tinangka ng mga Kristyanong "demokrata" na hadlangan ang 
pagsulong ng syentipikong sosyalismo bilang rebolusyonaryong kilusan, nakagagawa lamang 
ito ng superpisyal na mga pagkutyang berbal sa kapitalistang lipunan na utopikong iginigiit 
nitong magrereporma mula sa loob. Sa praktika, ang mga Kristyanong "demokrata" ay mga 
tagapagtanggol ng kapitalismo laban sa syentipikong sosyalismo at utopyan at ipokritong mga 
neo-pyudalista na may pundamental na relihiyosong pagkiling. Nangungusap sila hinggil sa 
mapayapang rebolusyong panlipunan at pinalalabo nila ang obhetibong tunggalian sa uri sa 
pagitan ng mga mapagsamantala at pinagsasamantalahan na tinatangka nilang pagkaisahin sa 
pamamagitan ng "komunitaryanismo", ang kanilang prinsipyo ng "paghahati-hati sa 
kayamanan" nang hindi ginagalaw ang mga karapatan sa pag-aari at kapangyarihang pang-
estado ng mga mapagsamantalang uri. 

Sa pamamagitan ng paggamit sa konsepto ng Kristyanong humanismo o unibersal na 
humanismo, nais ng mga Kristyanong "demokrata" na gawin ang "intermedyang mga 



hakbang" na paghihikayat sa personal na "rebolusyong" Kristyano sa bawat myembro ng 
mga nagsasamantalang uri at ng buong lipunan. Nais nilang hikayatin ang uring kapitalista na 
magbenta ng mga sapi sa mga manggagawa at ibahagi ang tubo, gayundin ang uring 
panginoong maylupa na sumang-ayon sa pagtatatag ng mga kooperatiba na maaari nitong 
kontrolin. Hindi nila hangad na alisan ang mga mapagsamantalang uri ng propiyedad at 
kapangyarihang pampulitika na kanilang inaangkin. Kumikilos lamang sila bilang mga ahente 
ng stock exchange at ng mga bangko. Nais nilang tabunan ang mga antagonismo sa uri ng mga 
dalangin ng humanismo at pagmamahalan para lamang panatilihin ang pribilehiyo ng 
oligarkiya na pairalin ang sistematikong karahasan, pagsasamantala at iba pang mga aksyon 
ng pagkamuhi sa uri laban sa masa. 

Ang Kristyanong "demokrasya" o Kristyanong "sosyalismo" ay isa sa pinakamasahol na 
tipo ng di syentipikong sosyalismo na may himig pyudalismo. Higit pa itong imposible kaysa 
sa konseptong burges nina Robert Owen at Charles Fourier ng personal na 
pagkakawanggawa. Matagal na itong nailantad sa sopismo at reaksyunaryong katangian nito 
sa buong mundo. 

Pagkatapos magkaugat sa Kanluraning Europa at Amerika Latina noong dekada 20, huli 
nang inilalako ni Manglapus at ng kanyang mga kumprador-panginoong maylupang 
kabarkada ang Kristyanong "demokrasya" sa kasalukuyang lipunang Pilipino. Isinasagawa 
ang mga pagtatangkang ito na itulak ang kilusang Kristyano-"demokratiko" nang mali sa 
tyempo sa panahong desperadong nagsisikap ang mga partidong Kristyano-"demokratiko" 
ng Europa na pigilan ang napipintong kolaps ng kapitalismo at mabilis na ihinihiwalay ng 
mamamayan. 

Gayunman, ginagamit na modelo ang mga partidong Kristyano-"demokratiko" sa 
Amerika Latina ni Manglapus at kanyang mga kabarkada sa litaw na dahilang umiiral sa 
saligan ang magkatulad na malakolonyal at malapyudal na kalagayan sa ating bayan, ang 
Pilipinas, at mga bayan sa Amerika Latina. Gayundin, katulad ng Pilipinas, ang Simbahang 
Katoliko ang dominanteng organisasyong relihiyoso sa lahat ng bayang ito. Pangunahi'y dahil 
ito sa huling nabanggit dahilan. 

Madalas ulit-ulitin ni Manglapus na walang ideolohiya at direksyon sa pulitika sa 
Pilipinas at, sa pahiwatig nito, pinagkakaloob niya ngayon ito ng gayon. Heswitiko ang gayon, 
na parang totoo pero isang di tapat na pahayag. Walang makauring lipunang tulad ng 
Pilipinas na mawawalan ng ideolohiya at direksyon. Nangibabaw sa pulitika sa Pilipinas ang 
burges at pyudal na tipo ng ideolohiya at direksyon. Dahil sa ating mga kalagayang 
malakolonyal at malapyudal, at dahil sa walang habag na paggamit sa reaksyunaryong 
kapangyarihang pang-estado para ipagkait ang malayang operasyon ng alinmang iba pang 
partidong pampulitika na tunay na may ibang ideolohiya, namalagi ang Partido Nacionalista 
at Partido Liberal, kabilang ang kanilang mga espesyal na sanga-sanga tulad ng Progressive 
Party of the Philippines at ngayon ang Christian Social Movement, bilang mga kasangkapan 
sa ideolohiya at pulitika ng mga pwersang imperyalista, kumprador at pyudal na 
nagmamantini sa kanila sa pinansya at pulitika. 

Ang litaw na ibig sabihin ni Manglapus sa pagsabing walang ideolohiya sa pulitika sa 
Pilipinas ay ang kawalan ng pampulitikang partido na ginagabayan ng teo-pilosopikong mga 
prinsipyo ng Kristyanong "demokrasya" at maihahambing sa lakas sa mas establisadong 
Partido Nacionalista at Partido Liberal. Pangarap niya na, bukod sa mga partidong 



kumprador-panginoong maylupa, may isa pa sa larangan ng reaksyunaryong pulitika na may 
balot ng ideolohiyang Kristyano. 

Isinasagawa ang mga pagtatangkang magtatag ng isang partidong Kristyano-
"demokratiko" o partidong Kristyano-"sosyalista" kasabay ng pangamba ng mga 
reaksyunaryong pwersa sa Pilipinas sa pagbagsak ng kasalukuyang estado at sa posibleng 
muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas bilang isang pwersang lumalaban. 
Nagtatangka ang imperyalismong US at lokal na mga alipures nito na tuwiran at hayagang 
gamitin ang Simbahang Katoliko laban sa mamamayan, rebolusyon at komunismo. Kaugnay 
nito, makabuluhang gunitain ang papel ng mga partidong Kristyano-"demokratiko" sa 
Kanluraning Europa matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig  nang pinapanghina ang 
pag-aasam sa proletaryong pag-agaw sa kapangyarihan ng Planong Marshall, ng internal na 
operasyon sa pulitika ng mga partidong Kristyano-"demokratiko" at ng rebisyunistang mga 
kamalian ng lumang mga partido komunista mismo. mahalaga ring tukuyin ang pinatinding 
mga aktibidad ng mga partidong Kristyano-"demokratiko" sa Amerika Latina alinsunod sa 
"Alyansa para sa Progreso" ni Kennedy. Pinatatampok ngayon ang tagumpay sa eleksyon 
noong 1965 ng mga Kristyanong "demokrata" sa pangunguna ni Eduardo Frei Montalva sa 
Chile bilang halimbawa ng pag-aagaw sa inisyatiba mula sa isang kilusang "komunista". 

Habang pinagtatakpan ng mga Kristyanong "demokrata" ang kanilang papel na anti-
komunista sa esensya sa pamamagitan ng pakunwaring pagtutuligsa sa liberal kapitalismo, 
hindi nila maitatatwa na palagian nilang praktika at layon na magsilbi bilang reaksyunaryong 
pwersang nagnunyutralisa o balakid sa pagsulong ng isang tunay na progresibo at 
rebolusyonaryong kilusan. Sa praktika, laging tumutulong ang mga partidong Kristyano-
"demokratiko" sa pagpapanatili ng reaksyunaryong estado habang pumipiga ng ilang espesyal 
na konsesyon para sa mga institusyong kleriko. Maaari ba nating itanong kung gaano 
naapektuhan ang rebolusyong panlipunan ng mga partidong Kristyano-"demokratiko" sa 
Italy, Pransya, Germany, Chile, matapos matamo ng mga pinunong pampulitika ang 
pinakamatataas na pwesto sa gubyernong burges? 

 

II 

Habang may paninindigang anti-komunista at anti-popular sa pangunahin ang kilusang 
Kristyano-"demokratiko", tinatangka nito, sa sekundaryo, na manindigang anti-liberal at anti-
kapitalista. Pangunahing tungkulin nito na manindigang anti-liberal dahil sa tanggap ng 
balana na prinsipyong paghihiwalay ng simbahan at estado na ipinundar ng pambansa-
demokratikong rebolusyon ng 1896. Kung aktibong lalahok ang kilusang Kristyano-
"demokratiko" sa larangan ng pulitika, manganganib ang prinsipyong ito ng paghihiwalay sa 
simbahan at estado, bukod sa iba pa. 

Sariwa pa sa isip ng mamamayan kung paanong ipinaglaban ng mga grupong kleriko na 
makapangibabaw sa mga pablik iskul sa pamamagitan ng pagpapasok ng pagtuturo ng 
relihiyon at sa pamamagitan ng paghadlang sa pagsasabatas, at matapos nito, sa 
pagpapatupad sa Batas Noli-Fili na isang liberal na hakbang. Sa pamamagitan ng ganitong 
klase ng pakikibaka naipapakita ng mga nangunguna ngayon sa Christian Social Movement 
kung hanggang saan sila anti-liberal. Anti-liberal sila dahil maka-pyudal sila sa paninindigang 
pang-ideolohiya. Gayunman, hindi sila maaaring maging ganap na anti-liberal dahil sa mga 
pagbabagong dulot ng modernong imperyalismo. Kung gayon, sila ang pinakamatatag na 
tagapagtaguyod ng "kapitalismo ng mamamayan". Hindi sila tunay na antipyudal sa kanilang 



aktitud sa usapin sa lupa. Nais lamang nila na pigilan ang agraryong rebolusyon sa ilalim ng 
proletaryong pamumuno sa pamamagitan ng pag-uudyok sa uring panginoong maylupa na 
gumamit ng kapitalistang mga paraan sa produksyon. Pero may malaking kaibahan sa pagitan 
ng mga pagnanasa ng mga reaksyunaryo at ng mga batas ng paggalaw ng kasalukuyang 
lipunan. 

Ipokrito para malakas na ipagsabi ng mga Kristyanong "demokrata" na independyente 
ang kanilang partido sa Simbahang Katoliko at tunay na ekumeniko. Kahit na sabihin pa nila 
na hindi sila sumasalig pangunahin sa isang base ng "mga mananampalataya" at kahit na 
aktwal silang gumawa ng superpisyal na mga hakbang para kamtin ang seremonyal o 
suplemental na partisipasyon ng mga di Katoliko, naririyan ang katotohanang ang kanilang 
malinaw at inaaming bukal ng suporta ay ang tradisyunal na mananampalataya ng Simbahang 
Katoliko. Kung puspusang matatamo nila ang integralistang pilosopiya ni Jacques Maritain, 
hindi isang bagay na itatakwil ng mga Kristyanong "demokrata" ang muling pagsasanib ng 
simbahan at estado, kung posible lamang ito ngayon kahit na sa pamamagitan ng kudeta o 
iba pang buktot na paraan. Hindi inililinaw ng kilusang Kristyano-"demokratiko" bilang 
usapin sa prinsipyo na rerespetuhin lagi ang paghihiwalay ng simbahan at estado; ipinahayag 
lamang nito ang pluralismo ng intermedyang mga organisasyon. Walang garantiya na 
unilateral na papayagan ang pluralismo dahil sa sektaryang paninindigan na dapat iisang teo-
pilosopiya ang dapat sundin para makairal ang "kalayaan". Dapat magagap ang motibasyon at 
istorikong mga sirkunstansya ng kilusang Kristyano-"demokratiko" kaugnay nito. 

Samantalang ginagawang mahirap ngayon ng istorikong mga sirkunstansya sa daigdig at 
sa Pilipinas para sa muling pagsasanib ng simbahan at estado, kinakalkulang ang mga 
tangkang kamtin ito ay makapagbibigay ng paurong na epekto sa pambansa-demokratikong 
kilusan. Hindi na maaaring tahasang maging dominante ang obskurantismo at pagkapanatiko 
na tipong pyudal gaya ng sa Espanyol na kapanahunang kolonyal-pyudal. Bagamat nabigo 
ang rebolusyon ng 1896, tinanggap ng imperyalismong US ang lumang pambansa-
demokratikong prinsipyo ng paghihiwalay sa teokratikong kaisahan ng simbahan at estado. 
Pero tiyak na nagbalangkas at makapagbabalangkas pa ang simbahan ng ilang mga buktot na 
kumbinasyon sa imperyalismong US para panatilihin ang kasalukuyang malakolonyal at 
malapyudal na kalagayan bilang base ng kulturang pyudal at imperyalista. 

Gayunman, lumitaw sa Pilipinas ang tradisyong anti-kleriko alinsunod sa lumang 
pandaigdigang rebolusyong liberal at sa rebolusyon ng 1896, dahil mismo sa mga abusong 
pang-institusyon ng mga kapangyarihan sa ideolohiya at materyal ng simbahan. 
Makapangyarihan ang mga prayle ng Espanyol na kapanahunang kolonyal sa pinakabag-as na 
awtokratiko ng estadong pyudal at sa pinakasentro ng rehimeng kolonyal. Pag-aari nila ang 
malalawak na lupain, nangongolekta sila ng mga buwis at donasyon, nang-uusura sila at 
nagpapalakad at naglilimita sa mga buhay ng mga komunidad sa paraang nagtulak sa 
ispontanyong mga pag-aalsa sa hanay ng ating mamamayan hanggang dumatal ang 
pambansang rebolusyon ng 1896. 

Dahil hindi nagbago ang mga relasyon sa pag-aari sa Pilipinas nang dumating ang 
imperyalismong US, hindi naano ang materyal na kapangyarihan ng simbahan matapos 
mabigo ang rebolusyong Pilipino. Nakipagkumbinasyon lamang ito sa imperyalismong US. 
Kumilos ang Simbahang Katoliko at iyong mga pinunong pampulitika  na nagsamantala sa 
mananampalataya ng Simbahan bilang pwersang panlipunan sa lipunang Pilipino para 
panatilihin ang walang katarungang mga relasyon sa pag-aari na pumapabor sa malalaking 
burgesya at uring panginoong maylupa. Naging maamong katuwang ang pyudal na ideolohiya 



ng imperyalistang ideolohiya sa materyal na batayan ng pinagsamang pagsasamantalang 
imperyalista at pyudal sa mamamayang Pilipino. 

Madalas ipahayag ng mga tagapagtaguyod ng Kristyanong "demokrasya" o Kristyanong 
"sosyalismo" ang kanilang moderno at di tradisyunal na katangian at ang kanilang 
independensya sa Simbahang Katoliko bilang tradisyunal na pwersa. Pero bakit di natin 
imbestigahin ang materyal na pundasyon ng kanilang umiiral na impluwensyang pampulitika 
at kung ano ang hahantungan ng kanilang pampulitikang kapangyarihan? Pinalalaki ng mga 
Kristyanong "demokrata" ang kanilang mga pahayag ng kalinisan at kabusilakang Kristyano 
sa paraang "mas banal kaysa iyo". Pero tiyak na tiyak na ibubunyag ng pagsusuri sa kanilang 
panlipunang katayuan na may diperensya sa pagitan ng kanilang pangkalahatang mga 
panukalang ideyalista at ng maaari nilang gawin sa loob ng hangganan ng kasalukuyang 
balangkas na nais nilang baguhin mula sa loob. 

Napakalaking kabuktutan sa panig ng mga pulitikong tulad ni Raul Manglapus na 
matagal nang kalahok sa pulitikang burges na pumalaot sa isang klase ng kilusan sa likod ng 
tabing ng "rebolusyonaryong" Kristyanismo at magbuo ng pampulitikang mga tagatangkilik 
sa aktwal na batayan ng tradisyunal na klerikong tagatangkilik. Isa itong tangkang 
samantalahin ang malapyudal na base sa Pilipinas at ang tradisyunal na pagkamakadiyos sa 
superistruktura para lamang suhayan ang umiiral na malakolonyal at malapyudal na kaayusan. 
Nais samantalahin ng mga Kristyanong "demokrata" ang pagkamapaniwalain ng kababaihang 
may pagkarelihiyoso, ng mga estudyante sa mga eskwelahang Katoliko, ng mga mapamahiin 
sa hanay ng mga magsaska at ng mga botanteng disgustado sa ibang reaksyunaryo at mas 
malalaking partido tulad ng NP at LP. 

Sa kanyang karera bilang pulitiko, sa mistulang mga kilos ng radikalismo at nang may 
matinding pagbubukambibig hinggil sa "rebolusyong panlipunan", "pagbabalikwas laban sa 
tradisyon" at "pagtitiwala sa mamamayang Pilipino", nananalita si Manglapus hinggil sa 
pagkabangkarote ng dalawang pinakaestablisadong reaksyunaryong pampulitikang partido at 
sa pangangailahang ng ikatlong alternatibang partido. Gayunpaman, bilang eksperimento sa 
ikatlong partido, hindi nakapagbigay ang kanyang Progressive Party of the Philippines ng 
isang pampulitikang programa na radikal na naiiba sa mga programa ng NP at LP. Sa 
kabilang banda, laging nailalantad ng sirkulong naibibilang sa Progressive Party of the 
Philippines ang tunay na makauring katangian nito sa pamamagitan ng grupo ng mga 
tagasuporta sa pinansya nito at ng pabagu-bagong pakikipagkolaborasyon nito sa dalawang 
pinakaestablisadong reaksyunaryong pampulitikang partido. 

Sa katunayan, si Raul Manglapus mismo ay pinakakinatawan ng burges reaksyunaryong 
pulitika. Salungat sa kanyang mga pahayag, nilabag niya ang mga konstitusyunal na 
prohibisyon laban sa labis na paggastos sa eleksyon at natuklasang gumawa nang gayon ng 
Tribunal sa Eleksyon. Kawalang katapatan ito sa pulitika na pinakapalasak na kinikilala sa 
Pilipinas. Sa ngayon, nahuhubad na kay Manglapus ang superpisyal na kinang ng 
nagkukrusadang Kristyano. 

Hindi pa gumagawa si Manglapus ng anumang pundamental na puna sa kasalukuyang 
balangkas panlipunan o sa mga pwersa ng imperyalismong US at pyudalismo. Pinuna lamang 
niya ang "kawalan ng ideolohiya" ng iba pang establisadong mga partidong pampulitika at 
ang tinatawag niyang "neokolonyal" na papel ng gubyerno. 

Pero ang ibig niyang sabihin sa "neokolonyal" na papel ng kasalukuyang gubyerno ay 
mayroon labis na konsentrasyon ng kapangyarihan sa sentral na pambansang gubyerno. 



Kung gayon, nananawagan siya para sa disentralisasyon alinsunod sa katanggap-tanggap na 
programang panggubyernong Kristyano "demokratiko". 

Kalokohan ang pangungusap hinggil sa sentralisasyon at disentralisasyon ng 
kapangyarihan ng gubyerno nang walang pagtukoy sa imperyalismong US at katutubong mga 
uri na aktwal na humahawak sa kapangyarihang pang-ekonomya at pampulitika. Hindi 
makapangyarihan ang pambansang mga burukrata ng Malakanyang sa sarili lamang nila, sa 
pamamagitan ng kasamaan mismo ng batas, o sa pamamagitan ng sarili nilang personal na 
hangad. Makapangyarihan lamang sila hanggang sa antas na sila ang pangunahing mga 
kinatawan o pampulitikang mga ahente ng mga imperyalista, kumprador at panginoong 
maylupa sa Pilipinas. Hindi kailanman nagbigay ng anumang pagtutol sa pagiging sunud-
sunuran lamang ng ng imperyalismo at lokal na mapagsamantalang mga uri ng pambansang 
mga burukrata. Walang kabuluhan at reaksyunaryo ang kanyang mga atake laban sa 
"sentralisasyon sa sarili nito" dahil hindi niya kinukwestyon ang tunay na sentral na 
kapangyarihan, ang makauring diktadura na itinatag ng dayuhang mga monopolyo, mga 
kumprador at panginoong maylupa. Pinalalabo niya ang katotohanang nangangailangan 
kapwa ng sentralisado at laganap na kapangyarihan ng masa para ibagsak ang sentral na 
paghahari ng mapagsamantalang mga uri. 

Seryosong nababahala si Manglapus sa sentralisasyon ng gubyerno pero hindi sa 
sentralisasyon ng Simbahang Katoliko. Lubusan siyang konsistente sa Kristyano 
"demokratikong" prinsipyo ng "awtonomismo", na nangangarap na kalkuladong 
magpapahina sa sekular na mga institusyon nang sa gayo'y mapatatag ang sentralisadong 
klerikong mga institusyon sa pinakaparokyal na batayan, kabilang ang mga eskwelahang 
sektaryo at ibang mga empresang sektaryo na nagtatamasa sa konstitusyonal na benepisyong 
makauri ng mga organisasyong "pangkawanggawa at relihiyoso". 

Nangangahulugan ang pagtataguyod ni Manglapus sa "malayang pamumuhunan" na 
pinalalabo niya ang riyalidad ng dayuhang mga monopolyo; pinalalabo rin niya ang aktwal na 
sentral na kapangyarihan ng dayuhang mga monopolyo, kumprador burgesya at uring 
panginoong maylupa na nasa likod ng gubyernong Pilipino. Kahit na nagtatalumpati siya 
laban sa mga kalabisan ng liberal kapitalismo, ang tunay niyang pakay ay palabuin ang 
realidad ng monopolyong kapitalismo. Hinding-hindi siya katulad ng ilang Kristyanong 
"demokratikong" lider sa Amerika Latina na lalupang nagkukunwari sa pananawagan para sa 
kaunlarang "makabansa" sa ekonomya. Sa kaso ni Manglapus, mas kaunti ang gayong 
pagkukunwari kayat kabilang siya sa "kanan ng gitna" kahit na sa hangganan sa salita ng 
Kristyanong "demokrasya", isang maka-kanang ideolohiya.  

Dahil tagatangkilik siya ng "malayang pamumuhunan", laluna sa panahon ng kanyang 
kolaborasyon kay Macapagal, hindi nilalabag ni Manglapus ang programang Kristyano 
"demokratiko" sa ekonomya na "humanismo sa ekonomya". Kinikilala ng "humanismo sa 
ekonomya" ang pribadong pag-aari bilang susing sangkap nito at "base ng bagong 
responsibilidad sa bagong kapanahunan". Pinagtitibay ito ng lokal na mga Kristyanong 
"demokrata". 

Nilalayon ng Kristyanong "demokrasya" ang distribusyon ng yaman sa pamamagitan ng 
tinatawag nitong "komunitaryanismo" sa mga empresa sa lunsod at "kooperatibismo" sa lupa 
nang hindi nilalabag ang karapatan sa pribadong pag-aari ng dayuhang mga monopolyo, mga 
kumprador at panginoong maylupa. Labis itong katawa-tawa. Kung hindi wawasakin ng 
isang rebolusyong panlipunan, mananatili ang konsentrasyon ng yaman tulad ng dati na 



laging nag-aakumuleyt pamamagitan ng mahabang rekord nito ng mga pahayag at pagkilos, 
pundamental na nanatili ang Kristyanong "demokrasya" sa linya ng pagiging susing sangkap 
ng pribadong pag-aari sa kanyang "humanismo sa ekonomya". 

Ang ipinaglalabang "kapitalismo ng mamamayan" ni Manglapus, isang panginoong 
maylupa sa kalunsuran, at ni Dr. Salvador Araneta, isang straykbreyker, ay ganap na naaayon 
sa Kristyano-"demokratikong" prinsipyo ng pribadong pag-aari at "komunitaryanismo". 
Diumano'y ginagawang "kapitalista" ang bawat manggagawa ng "kapitalismo ng 
mamamayan", ginagawang kamay-ari ng empresa, sa pamamagitan ng proseso ng pagbebenta 
ng mga sapi sa mga manggagawa at pakikibahagi sa tubo. Pero maaari bang maging mga 
kapitalista ang masa ng maliliit na maysapi kung halos hindi sila makapamuhay nang mahusay 
di tulad ng tunay na mga kapitalista na nagpapasasa sa kanilang mga dibidendo? Sa Pilipinas, 
halos walang personal na impok ang mga manggagawa at sa pangkalahata'y nabubuhay sa 
karalitaan; paano sila malalagay sa katayuan ng kapitalista? Hindi ba't ang "kapitalismo ng 
mamamayan" ay isang maruming paraan ng mga kapitalista para tuwirang makuha ang mga 
impok ng mga manggagawa, sa halip na pangungutang sa mga bangko sa isang tiyak na 
tantos ng interes? Hindi ba't ito'y isang anyo ng pagbubuwis na tuwirang isinasagawa ng mga 
kapitalista sa masa ng mga manggagawa? Hindi ba't nililikha nito ang ligal na kathang-isip na 
hindi na lamang mga manggagawa ang mga manggagawa kundi mga kapitalistang hindi na 
dapat magtamasa sa kanilang demokratikong karapatang magwelga laban sa "sarili" nilang 
empresa? Hindi ba't ang mismong suportado ng Simbahang korporatibismo at sindikalismo 
ni Mussolini ang siyang nagkait sa mga manggagawang Italyano ng kanilang mga 
demokratikong karapatan? Nakakita ba ang mga Araneta ng higit na pangangatwiran mula sa 
Kristyanong "demokrasya", "komunitaryanismo" at "kapitalismo ng mamamayan" para 
magbigay ng mabababang sahod, mangwasak ng mga unyon sa kanilang mga empresa, at 
manloob sa mga institusyon sa pinansya ng estado gaya ng kilala nilang gawi? Parang hindi 
kilala ni Manglapus at ng kanyang mga humanistang mga tagasuporta ang kalikasan ng 
kapitalismo, na hindi kailanmang maipapamahagi nang pantay ang pribadong kapital bagkus 
ay laging nag-aakumuleyt sa mga kamay ng iilan, na sa hanay ng mga kapitalismo mismo, may 
puspusang kumpetisyon at monopolisasyon, at na may pagsasamantala at antagonismo sa uri 
sa pagitan ng mga kapitalista at uring manggagawa. 

Kung tuwirang magbibigay ng porsyento sa kanilang sahod ang mga manggagawa, 
magkakaroon lamang ang entrentsadong mga kapitalista ng mas maraming pondo para 
magmanipula sa mas malalaking empresa nang mas kaunti ang sariling pamumuhunan. 
Masama na nga't umunlad na ang kapitalismo sa pinansya sa pamamagitan ng manipulasyon 
ng mga bangko na kontrolado ng iilan na nagmamantini ng mga emperyo sa negosyo. 
Madaling binibigyang kakayahan ng modernong istruktura ng korporasyon, na nakikinabang 
sa pagbebenta ng mga sapi sa malawak na masa ng mamamayan, ang ilang tunay na 
kapitalista na kontrolin ang isang buong empresa o empresa sa negosyo sa pagkontrol 
lamang sa sampung porsyento ng alinman sa dalawa. 

Sa pananawagan para sa isang programa sa reporma sa lupa sa tipo ng Kodigo sa 
Reporma sa Lupang Pang-agrikultura, naaayon si Manglapus ng Kristyano-"demokratikong" 
prinsipyo ng "kooperatibismo". Ipinagkakaloob ng batas na ito ang lahat ng butas para 
mailigtas ng mga panginoong maylupa ang kanilang sariling uri. Kabilang sa mga butas na ito 
ang proklamasyon ng sistemang pamumuwisan nang paisa-isang erya; ang di tiyak na 
oportunidad para sa ekspropriyasyon ng lupa; "makatarungang kompensasyon" para sa mga 
panginoong maylupa; ang pagtatatag ng mga kooperatiba na may bukas na pagkakataon para 



kontrolin ng mga panginoong maylupa, mayayamang magsasaka at mga bangko; ang 
paggamit ng mga pamamaraang kapitalista ng mga panginoong maylupa; ang prayoridad sa 
pagbibili sa tiwangwang at di gaanong mabungang lupa mula sa mga panginoong maylupa; at 
ang pagtatanggi mismo sa pulitika, pinansya at teknika at kawalang kakayahan ng 
reaksyunaryong gubyerno na ipatupad ang tunay na programa sa reporma sa lupa. Kung 
isasabatas ang orihinal na kahingian ni Manglapus na iobliga ang mataas na tantos ng interes 
na 12 porsyento sa mga pautang mula sa Agricultural Credit Administration, magiging higit na 
tiyak ang karapatan ng mga panginoong maylupa na hawakan ang kanilang pribadong pag-
aari sa lupa kaysa sa ngayon, magiging sintiyak ng bago ang pagsasabatas ng burges na batas 
sa reporma sa lupa dahil sila ang pinakamadaling makakabayad sa matataas na tantos ng 
interes. Ang pinakamahalagang nakamit ni Manglapus at mga tulad niya sa kasalukuyang tipo 
ng batas sa reporma sa lupa ng gubyerno ay nagtagumpay na silang lokohin ang malaking 
bilang ng tinaguriang mga lider at organisasyon ng mga magsasaka. 

Kung hindi ibabagsak ang kapangyarihan ng panginoong maylupa, tulad ng 
kapangyarihang imperyalista at kumprador, patuloy na iiral ang base para sa pagkakait at 
pagsasamantala sa masa ng mamamayan. Gagamitin lamang ang "pakikibahagi sa tubo na 
komunitaryan" para suportahan ang malaking burgesya at magbubunga lamang ang 
"kooperatibismo" sa lupa sa pambansang pananatili ng uring panginoong maylupa. 

Ang imperyalistang pananatili ng United States sa Pilipinas ay kapwa isang usapin sa 
panloob at panlabas na patakaran. Apektado rin nito ang saligang pambansang riyalidad at 
mga patakaran kung kayat wala dapat magtaka kung bakit mabilis na nagbabangon laban dito 
ang mga kabataan at masa ngayon. Pero ano ang palagay ng mga Kristyanong "demokrata" 
sa Amerika Latina at ng mga kinakatawan ni Manglapus? 

Sinasabi ni Eduardo Frei Montalva, ang kilalang tagapagsalita at pinuno ng Kristyanong 
"demokrasya" sa Amerika Latina, na "pundamental" ang kooperasyon sa United States para 
sa "kaunlarang pang-ekonomya at kasaganaan sa hinaharap" ng Amerika Latina, gayundin 
para sa "kagalingan ng masang magsasaka, industriya at nagmimina nito". Nagbabanta siya na 
isinasakripisyo ang mamamayan ng mga naghihimok ng "pagkamuhi" sa pagitan ng Hilagang 
Amerika at Amerika Latina. Sa kanyang luklukan ng kapangyarihan, sinusupil ngayon ni Frei 
Montalva ang masa ng mga manggagawa, magsasaka at estudyante dahil nangangahas silang 
lumaban nang puspusan sa imperyalismong US at mga panginoong maylupa. Pinagtatakpan 
niya ang sarili niyang makauring pagkamuhi sa pamamagitan ng pag-iingay hinggil sa 
makauring pagkamuhi ng mga inaapi. 

Kumikilos si Raul Manglapus sa anino ng mga Kristyanong "demokrata" ng Amerika 
Latina. Wala rin siyang malinaw at saligang oposisyon sa imperyalismong US. Sinasabi 
lamang niya at ng kanyang mga disipulo na sila'y laban lamang sa malaya at preperensyal na 
kalakalan. Nasa reaksyunaryong panig sila sa usapin ng mga karapatang pariti (ang Susog 
Pariti sa Konstitusyon ng Pilipinas at ang Kasunduang Laurel-Langley); sa usapin ng 
Tratadong US-RP sa mga Base Militar; sa usapin ng Kasunduang US-RP sa Mutwal na 
Depensa; sa usapin ng Kasunduang US-RP sa Tulong Militar; sa usapin ng pananatili ng mga 
monopolyo US at mga superganansya nito; sa usapin ng digmang agresyon ng US sa 
Byetnam at iba pang lugar; at sa maraming iba pang isyu na nakakabagabag sa masa ng 
mamamayan at kabataan ng bayang ito. 

 

III 



Sa ating pagsusuri sa Kristyanong "Demokrasya" o Kristyanong "sosyalismo" na siyang 
bukal ng "rebolusyonaryong" retorika ni Raul Manglapus, nakita natin na ang "mga 
programa" nito sa pulitika at ekonomya'y mas eksorsismo lamang laban sa "mga kasamaan 
ng komunismo at kolektibisasyon" kaysa mga programa ng rebolusyong panlipunan, at ang 
mga aksyon nito'y depensa sa saligan sa makauring diktatura at karapatan sa propyedad ng 
mga imperyalista, kumprador at panginoong maylupa at sa mga espesyal na mga pribilehiyo 
ng Simbahang Katoliko. Napakaraming inilalahad na mabuting intensyon at pagkalaki-laking 
paglalahat tungkol sa tao at pananampalataya sa mga pahayag ng mga Kristyanong 
"demokrata". Hindi sana ito gaanong mamasamain dahil sa lantarang kasinungalingan nito, 
pero humantong pa ang mga Kristyanong "demokrata" maging sa paggamit sa di tapat at 
Heswitikong salamangka ng panghihiram ng mga parirala mula sa Kaliwa para atakihin ang 
Kaliwa. 

Walang ihinahandog ang Kristyanong "demokrasya" o Kristyanong "sosyalismo" na 
malinaw na pagsusuri sa materyal na kalagayan na umiiral sa isang malakolonyal at 
malapyudal na lipunan tulad ng Pilipinas. Mas pinahahalagahan ni Manglapus, gaya ng mga 
kapwa niya Kristyanong "demokrata" sa lahat ng dako, ang "mga usaping moral" kaysa sa 
materyal sa kanyang ideyalista at di syentipikong pagharap sa mga suliranin ng lipunan. Hindi 
magagagap ng kaparaanang ito ang mga batas ng paggalaw ng bagay sa kalikasan at lipunan. 
Hindi makararating ang kaparaanang ito sa kakailanganin para sa pagbabago sa isang 
sistemang panlipunan sa batayan ng mga tunggalian sa uri sa pagitan ng mga mapagsamantala 
at pinagsasamantalahan. Mas gugustuhin pa nitong hintayin na gumawa ng indibidwal at 
internal na "rebolusyon" ang bawat indibidwal sa mga mapagsamantalang uri at sa kabuuan 
ng lipunan. Iniiwasan nito sa pilosopiya ang katotohanang umigpaw ang mga pormasyong 
panlipunan mula sa mas mababang yugto tungo sa mas mataas na yugto dahil mismo sa 
tunggalian sa uri at sa makauring ideolohiya, nang walang interbensyon ng anumang 
kapasyahan ng diyos o anumang dalangin ng Kristyanong humanismo. Sa katunayan, ang 
Kristyano-"demokratikong" ideya ng "rebolusyong panlipunan" ay walang taning na 
ebolusyon sa loob ng sistemang panlipunang burges. Dahil sa mahigpit nitong komitment sa 
mapayapang pagbabago, sa katunaya'y nakalaan ito sa walang taning na preserbasyon ng 
istatuskwo at sa prebensyon ng tunay na rebolusyong panlipunan. 

Ipinapanukala namin ang isang pampulitikang kilusan na walang pagkiling na relihiyoso, 
Kristyano man o hindi. Nananawagan kami para sa wastong pampulitikang kilusan, isang 
pambansa-demokratikong kilusan na may bagong tipong kakaiba sa lumang kilusan ng 1896 
dahil ito'y nasa pamumuno ng uring manggagawa. Dahil nasa proletaryong pamumuno ang 
pambansa-demokratikong kilusang ito na aming ipinapanukala, tutungo ang 
rebolusyonaryong pagtatamo nito sa isang sosyalistang rebolusyon. Sa sandaling ito, dapat 
mahigpit nating magagap ang katotohanang ang sama-samang papet na diktadura ng mga 
mapagsamantalang uri sa ilalim ng imperyalismong US ay dapat palitan ng nagkakaisang 
prenteng diktadura ng proletaryado, uring magsasaka, petiburgesyang lunsod at pambansang 
burgesya. 

Sa halip ng Kristyanong "sosyalismo", dapat mabigyan tayo ng inspirasyon ng 
syentipikong sosyalismo at ng lahat ng pagsulong nito sa ideolohiya at pulitika sa 
pandaigdigang kapanahunang ito. Dapat samantalahin natin ang lahat ng pagsulong nito sa 
pulitika bilang mga kundisyon para sa pagtatamo ng ating kagyat na mga tungkulin ng 
pambansa-demokratikong rebolusyon sa ating malakolonyal at malapyudal na lipunan. Dapat 
nating ilapat ang unibersal na katotohanan ng Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong 



sa kongkretong praktika ng rebolusyong Pilipino. Dapat syentipiko nating maunawaan ang 
kasalukuyang yugto ng ating pambansang kasaysayan at ang ating kasalukuyang 
pandaigdigang istorikong konteksto. Naroroon ang pinakamahusay na posibilidad para sa 
rebolusyong panlipunan. Doon natin matatanaw ang di mapipigil na pagsulong ng uring 
manggagawa at ng tunay na partido nito, kasama ang malaproletaryado at petiburgesya, laban 
sa mga pwersa ng imperyalismong US at lokal na mga galamay nito, ang kumprador burgesya 
at ang uring panginoong maylupa. 

Sa pamamagitan lamang ng pagsisiyasat sa ating materyal na kalagayan natin 
syentipikong matutukoy kung ano ang ating mga suliranin at gayundin ang mga paraan kung 
paano natin mabisang malulutas ang mga ito. Walang saysay na lagi't laging mangalandakan 
tungkol sa "orihinal na kasalanan" at lahat ng personal na kasalanang ginagawa ng "tao" gaya 
ng mahilig gawin ng mga Kristyanong "demokrata". Isaalang-alang natin ang di 
mapagkakasundong tunggalian ng mga uri na gumagawa sa isang makauring lipunan tulad ng 
sa atin na  napakadinamiko at madaling magkaroon ng rebolusyong panlipunan. 

Hindi mangyayari ang rebolusyong panlipunan sa pamamagitan ng pangangarap, 
pananalangin o pagtatalumpati para sa Kristyanong humanismo ng bawat tao. Hindi rin 
makakamit ang rebolusyong panlipunan sa pamamagitan lamang o sa pamamagitan 
pangunahin ng paglilimita ng sarili o ng sariling paritod o kilusan sa mapayapang pagbabago 
sa loob ng mapagsamantalang lipunan sa pamamagitan ng gayong mga hakbang tulad ng 
"komunitaryanismo" at "kooperatibismo", na nagpapalakas lamang sa kapangyarihan sa 
pulitika at ekonomya ng dayuhang mga monopolyo, kumprador at panginoong maylupa. 

Sa Europa, nakatulong lamang ang Kristyanong "demokrasya" o Kristyanong 
"sosyalismo" sa pagpapanatili sa monopolyo-kapitalistang sistema. Sa Amerika Latina, 
nakatulong lamang ito sa pagpapanatili ng malakolonyal at malapyudal na mga kalagayan. 
Wala itong namumukod-tanging maiaalok sa bayang ito kundi klerikong pagkabansot at 
kleriko-pasismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANATOMI NG PULITIKANG PILIPINO15 
 
      
Ang Kapangyarihang Pang-ekonomya ang Lumilikha ng Kapangyarihang 
Pampulitika 
 

Walang kaduda-dudang ang kapangyarihang pang-ekonomya ang lumilikha ng 
kapangyarihang pampulitika. Posible at makatatagal lamang ang isang sistemang pampulitika 
dahil ito'y nakabatay sa pundasyong pang-ekonomya, sa moda ng produskon na bumubuhay 
sa mga ideya't institusyong pampulitika sa superistruktura ng lipunan. Batay sa saligang 
paniniwalang ito, makapagsisimula tayong gumawa ng isang kumprehensibong presentasyon 
sa anatomi ng pulitikang Pilipino. 

Gayunman, hindi talaga tayo makakagawa ng isang malalim na pagsusuri sa pulitikang 
Pilipino kung hindi natin masasapol ang prinsipyong pangkasaysayanan na ang masa ng 
mamamayan sa ating malakolonyal at malapyudal na bayan ay makapagtatatag ng sarili nilang 
kapangyarihang pampulitika sa kanayunan sa proseso ng pakikibakang sumasaklaw sa 
papalawak at pahakbang-hakbang na pagtatanggal ng pampulitika't pang-ekonomyang 
kapangyarihan ng mga lokal na mapagsamantala at lokal na mapang-api, kahit hindi pa ganap 
na kinokontrol ang pambansang ekonomya. Isinasaisip natin ang prinsipyong ito laluna't ang 
ating paksa ngayo'y ang anatomi ng pulitikang Pilipino. 

Para malamang mabuti ang isang sistemang pampulitika o partikular na porma ng 
lipunan, kailangang maunawaan ang umiiral na saligang mga kontradiksyon sa pulitika, na 
lumilitaw mula sa saligang mga kontradiksyon ng mga uring sosyo-ekonomiko kahit sa una'y 
mukhang nasa pantay na katayuan ang mga ito. Kung sisikapin nating gumawa ng paglalahad 
ng sistemang pampulitika ng Pilipinas nang hindi isinasaalang-alang ang saligang mga 
kontradiksyong sosyo-ekonomiko, maglalarawan lamang tayo ng isang kalansay na walang 
buhay at di nagbabago. Ang walang tigil na tunggalian ng mga uri sa ating lipunan ang 
nagpapanatili ng pagiging dinamiko at palagiang nagbabago ng ating pulitika. Ibinubunyag ng 
mismong pag-iral ng makauring pagsasamantala ang tunggalian sa uri, gaano man ito 
nasusugpo o naikukubli sa alinmang paraan, at inilalatad rin nito ang pag-asa sa rebolusyong 
panlipunan, gaano man ito pigilin ng kapangyarihang pang-estado ng mga naghaharing uri. 

Kung interesado tayo sa anatomi ng pulitikang Pilipino na para ba itong isang patay o 
pasibong istruktura, ang kailangan lamang nating gawin ay paulit-ulit na basahin ang 
Konstitusyong Pilipino. Masasabi lamang natin na mayroon tayong isang republikano at 
presidensyal na porma ng gubyerno na may tatlong batayang sangay⎯ehekutibo, lehislatibo 
at hudisyal⎯na magkakapantay-pantay sa ilalim ng tuntuning check and balance; na may 
demokratikong karapatan ang mga botanteng Pilipino na iboto at hindi iboto ang mga tao sa 
gubyerno; na ang pagpipilian sa eleksyon ay pangunahing ipinagkakaloob sa sistemang may 
dalawang partido na ginagarantyahan ng probisyong konstitusyonal tungkol sa mga inspektor 
sa eleksyon; at, na sa pagitan at sa panahon ng eleksyon, ang mamamayang Pilipino ay 
pormal na binibigyan ng karta ng mga karapatan (bill of rights) na diumano'y 
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pang-estudyante ng University of the Philippines. 
  



nagpapahintulot sa kanila na kolektibo at indibidwal na kumilos at ipahayag ang kanilang 
interes. 

Pero, sa panahong ito ng kaligaligan, hindi tayo pwedeng magwalang-muwang at maging 
superpisyal. Hindi nating pwedeng dogmatikong tukuyin ang pormal na mga karapatan at 
sabihing tiyak ngang may demokrasya tayo sa bayang ito. Kailangan tayong mag-imbestiga sa 
realidad ng bansa't lipunan. Laluna sa panahong parami nang paraming mamamayan ang 
hindi nasisiyahan sa sistemang pampulitika at mga prosesong pampulitika nito, mas 
mapipilitan tayong suriin ang pinakaimportanteng mga pakikibaka na ngayo'y matinding 
bumabanat sa kakayahan ng sistema na harapin ang mga ito. Sa madaling salita, kailangan 
natin ngayong makita ang pulitikang Pilipino sa balangkas ng pundamental na mga isyu at 
kahingian na araw-araw ay naghahati sa mga uri sa lipunan at grupong pampulitika sa proseso 
ng di makapagkasundong pagtatalo o tunggalian. 

 
Ang Makauring Batayan ng mga Tendensya at Tunguhin sa Pulitika 
 

Kailangang may malinaw tayong pagkakaunawa at kaalaman sa mga uri sa ekonomya sa 
loob ng ating malakolonyal at malapyudal na lipunan. Ang kanilang batayang mga kahingian 
ay may katangiang pampulitika, at sumasaklaw sa relasyon ng mga myembro ng isang uri 
mismo, sa relasyon sa pagitan ng mga uri, sa relasyon sa loob ng bansa sa kabuuan at 
relasyon ng ibang mga bansa. Ang mga pampulitikang tendensya, tunguhin, isyu at 
posibilidad ay nakabatay sa mga uring ito na umiiral at gumagana sa lipunang Pilipino. Ang 
makakapagsustini sa isang pampulitikang kilusan o pampulitikang sistema ay isang 
depinidong uri sa ekonomya o isang alyansa ng mga uri sa ekonomya na may tiyak na mga 
interes o may tiyak na mga adhikain at kahingian. 

Sa isang lipunang nahahati sa mga uri na tulad niyong sa Pilipinas, hindi posible na ang 
lahat ng uri ay may komun o magkakaparehong interes na poprotektahan at itataguyod. Ang 
totoo'y ang ilang uri ay nagkakaisa laban sa iba pang mga uri dahil sa kontradiksyon ng mga 
interes. Kaya nga't may diyametrikong oposisyon ng batayang mga paninindigang 
pampulitika. 

Kaugnay ng batayang pakikibaka para sa pambansang demokrasya na dapat paglaanan 
ng sarili ng lahat ng makabayang Pilipino, ang buong hanay ng mga uring panlipunan sa 
Pilipinas ay nahahati sa dalawang kampo. Naririyan ang kampo ng mga uring naghahangad 
na makamit ang pagkumpleto sa pambansa-demokratikong rebolusyon at naririyan ang 
kasalungat na kampo ng mga uring interesado sa pagpapanatili ng imperyalista't pyudal na 
kapangyarihan sa bayang ito. 

Ang masa ng manggagawa at magsasaka, ang intelihensya, ang mga may ari-ariang 
maliliit at ang makabansang negosyante ay interesado sa tagumpay ng pakikibaka para sa 
pambansang demokrasya. Sa kabilang banda, mas gusto ng mga imperyalista, ng kanilang 
mga ahenteng kumprador, ng kanilang panginoong maylupa at tiwaling mga alyadong 
burukrata, ang malakolonyal at malapyudal na Pilipinas na madali nilang nasasamantala. 

Interesado ang mga manggagawang Pilipino, na natatanglawan ng pinakaabanteng mga 
ideya ng kapanahunang ito, sa pambansang demokrasya sa Pilipinas dahil itinatakwil at 
pinapalitan nito ang kapangyarihang pampulitika ng dayuhang monopolyo kapitalismo at 
sistemang panginoong maylupa. Nangangahulugan ito ng aktwal na soberanya at tunay na 
kasarinlan, industriyalisasyong pagmamay-ari ng Pilipino, isang puspusang reporma sa lupa at 



ng oportunidad para sa uring manggagawa na itatag at itayo ang demokratikong 
kapangyarihan ng mamamayan at mamuno tungo sa panlipunang rebolusyon at pag-unlad. 

Tulad din ng mga manggagawa, ang mga magsasakang Pilipino ay interesado sa 
pambansang demokrasya, at sila nga ang pinakainteresado sa pambansang demokrasya dahil 
nilalagot nito ang pyudal na tanikala at nagbibigay sa kanila ng sustansya ng kalayaan. 

Ang lahat ng iba pang patriyotikong bahagi ng populasyon ay interesado sa pambansang 
demokrasya dahil hindi maganda ang epekto sa kanila ng masamang kalagayan ng bansa at, 
pangunahin, ang epekto ng umiiral na interes ng malalaking dayuhang negosyante, ng mga 
kumprador, panginoong maylupa at burukratang tiwali. 
 
Ang Estado Bilang Instrumento ng mga Interes ng Naghaharing Uri 
 

Ipinapakita ng kasalukuyang estado sa Pilipinas ang matagal nang paghahari ng ilang uri 
sa iba pang uri. Ang mga makauring interes na ngayo'y nagdidikta sa estado ay iyong sa mga 
imperyalista, kumprador at panginoong maylupa. Ipinakakalat ang teorya na ang 
"ordinaryong mamamayan" ang lumikha sa kasalukuyang estado, at pwede nilang gamitin ito 
bilang kanilang sariling instrumento. Pero salungat ito sa katotohanang ang estado ay 
tagapagpatupad lamang sa kagustuhan at interes ng mga nagsasamantalang uri na naghahari 
sa ating lipunan ngayon. 

Darating pa ang panahong babaguhin ng pambansa-demokratikong kilusan ang 
kalikasan at katangian ng estado. Ang kasalukuyang estado ay isang instrumento ng mga 
naghaharing uri para iatas ang kaayusan at pagsunod sa umiiral na relasyon sa uri sa lipunang 
Pilipino kahit na may disbentahe at antagonistiko ang mga ito sa mga makauring interes ng 
malawak na mayorya ng mamamayan. Ang kapangyarihan ng estado na mag-atas ay nasa 
esensya nito bilang isang institusyon ng karahasan. Para saan ang armadong pwersa, pulisya, 
mga korte at kulungan ng estado kung hindi para panatilihin ang kaayusan na nagpepreserba 
sa partikular na kaayusang panlipunan? Kapag nabigo ang lahat ng mapanghikayat na 
pagkilos para iligaw o payapain ang aping bayan, walang-pakundangang ginagamit ang 
mapamwersang kapangyarihan ng estado ng mga nagsasamantalang uri para payapain ang 
lumilitaw na ligalig ng bansa't lipunan. 

Ang kalikasan at katangian ng kasalukuyang estado sa Pilipinas ay madali ring makita sa 
regular na operasyon ng burukrasyang sibil nito, ang mga sangay na ehekutibo, lehislatibo at 
hudisyal. Tingnan ang di pantay na ehekutibong mga kasunduan at tratado sa gubyernong 
US. Tingnan ang programa ng gubyerno at ang klase ng mga kontratang ipinatutupad nito. 
Tingnan ang nangingibabaw na interes ng mga kongresman at senador sa kanilang mga 
deliberasyong lehislatibo. Tingnan ang nakakaawang karaniwang tao na hindi kayang 
magbayad ng gastos ng litigasyon sa korte. Marami pang ibang bagay na maaari nating iharap 
na makapaglalantad kung aling mga uri ang pinagtutuunan ng pagpapayapa o pagbibigay ng 
konsesyon ng estadong pangunahing interesado sa preserbasyon sa mga naghaharing uri. 

Mayroon tayo ngayong estado na nagsisilbi sa imperyalista't pyudal na interes at 
sumasalungat sa pambansa-demokratikong interes ng sambayanang Pilipino. Pero 
ipinapangaral pa ring gubyerno ng, at para sa, mamamayan ang gubyernong Pilipino. 

 



Ang mga Eleksyon at mga Partidong Pampulitika 

Mapagpasyang proseso o hakbang diumano ang mga eleksyon kung saan maitatatag at 
mapapanatili ang pampulitikang sistema ng Pilipinas. Hinahayaan diumano ng mge eleksyon 
na piliin ng mamamayan ang kanilang mga representate sa demokratikong paraan. Pero ang 
usaping dapat harapin ng mga seryosong estudyante ng pampulitikang sistemang Pilipino ay 
ito: Aktwal nga bang hinahayaan ang mga botante na gumawa ng tunay at pundamental na 
pagpili, gaya halimbawa ng pagpili sa pagitan ng mga partidong pampulitika at mga kandidato 
na naninindigan para sa pambansang demokrasya, at niyong mga naninindigan para sa 
kasalungat na interes? 

Superpisyal na sabihing nagiging posible ang saligang pampulitikang pagpili para sa mga 
botante dahil sa simpleng pag-iral ng dalawang partido. Ipinapakita ng pag-aaral ng mga 
plataporma at prinsipal na pwersang nagpapakilos sa likod ng Partido Nacionalista at Partido 
Liberal na sa saliga'y magkapareho sila. 

Nangangailangan ang mga pampulitikang kampanya ng malaking suportang 
pampinansya. Standard operating procedure sa dalawang partido na mangulekta mula sa 
masasalapi, mga imperyalista, kumprador at panginoong maylupa. Nagbibigay ng 
katamtamang suportang pampinansya ang makabansang mga negosyante sa pampulitikang 
mga partido at kandidato pero hindi sila kasinlakas na pwersa tulad ng mga imperyalista't 
kumprador na may mas malaking kakayahang magpinansya ng mga kampanyang pang-
eleksyon. 

Ganoon na lamang ang batayang pagkakapareho sa paninindigan ng dalawang partido 
na naniniguro ang makakapangyayarihang interes sa pamamagitan ng pagbibigay ng 
suportang pampinansya sa dalawang partido at sa lahat ng kandidato. Kung sino man ang 
manalo, ang makakapangyarihang interes pa rin ang mangingibabaw. 

Hindi lamang ang pangyayaring ibinoboto ng mga botante ang kanilang mga kandidato 
ang lumilikha ng ilusyong posible sa bayang ito ang malaya at demokratikong pagpili sa 
liderato. Nililikha rin ito ng pangyayaring ipinapalabas ng maraming pulitiko na galing sila sa 
mahihirap at para sila sa masa. Gayunman malinaw na kumakandidato sila dahil sila mismo'y 
kabilang sa, o tuta ng mga nagsasamantalang uri. 

Ibinubunyag ng isang malalim na pagsusuri sa pulitikang Pilipino na maging meyor ng 
isang munisipalidad, karaniwa'y dapat makuha niya ang suporta ng mga may-ari ng lupa na 
nagdidikta sa pasibong boto ng mga kasama at ng burgesya ng munisipalidad na 
kinabibilangan ng mga propesyunal sa bayan at kapitan ng baryo na karaniwa'y mayamang 
magsasaka bilang mga ward leader. 

Para tumakbo bilang kongresman o gubernador, kailangang makuha ang suporta ng 
ganoon ding mga uri na nakukuha ng kandidatong meyor nang masa maliitan. Sa probinsya, 
iniikutan ang usapin sa lupa ng mga isyung pinagtatalunan kahit na reporma sa lupa ang 
batayang makauring kahingian ng mayorya ng magsasaka sa probinsya. Kung banggitin man 
ito sa kampanya sa eleksyon, ang iniikutan ay ang pangangailangang magsama-sama ang mga 
maralitang magsasaka o kasama bilang pampulitikang pwersang independyente sa 
pampulitikang kontrol ng mayayamang magsasaka at mga panginoong maylupa mismo. 

Sa pambansang saklaw, naniniguro ang mga pulitiko sa pamamagitan ng hindi pag-
antagonisa sa makakapangyarihang interes na potensyal o subok nang tagapagkontribusyon 
sa kampanya o kasosyo sa negosyo. Ang malalaking konserbatibong pulitiko ay nakikisayaw 



sa naghaharing makauring interes. Madalas na balewala sa kanila kung madiskubre mang 
nagbibigay ng pera sa magkabilang panig ng mga kampanyang pang-eleksyon ang ilang 
korporasyon at grupong pangnegosyo maliban kung nangangahulugan ng pagiging "di 
nyutral" ang pagkakaiba ng suporta. 

Paminsan-minsa'y maaaring italumpati ng ilang pulitiko ang mga interes ng "panggitnang 
uring" Pilipino at dahil dito'y maaaring magmukha silang “progresibo". Pero naglalayon ang 
lahat ng kanilang salita na "pagsalubungin" ang magkakasalungat na makauring interes. 

Minomonopolisa ng Partido Nacionalista at Partido Liberal ngayon nag mga eleksyon 
bilang instrumentong pang-organisasyon sa saligan ng ganoong ding mga 
makakapangyarihang makauring interes. Ipinakita kahit ng Progressive Party of the 
Philippines, na lumilitaw na tumanggap ng malaking suportang pampinansya mula sa mga 
konserbatibo, ang kanyang ganap na kawalan ng kakayahang talunin ang makinaryang pang-
eleksyon ng Partido Liberal at Partido Nacionalista. 

Sa isang panahon, ipapakita ng katatagan ng sistemang dalawang-partido ang katatagan 
ng rehimen ng naghaharing uri. Pero bantayan nating mabuti ang lumalalim na pag-unawa ng 
bayan na walang kaibahan ang NP at LP sa isa't isa at hindi maganda para sa masa ng 
mamamayan. Nagsisimula nang humingi ang masa ng bagong alternatibong partido, na 
ibang-iba sa matagal nang nakatatag na konserbatibong mga partidong pampulitika. 
Nagsisimula na silang makita na hungkag ang mga eleksyon, na isa lamang okasyon para sa 
makakapangyarihang interes na tuktok para bigyan ang mga botante ng hungkag na ilusyon 
ng demokratikong pagpili mula sa hanay ng napakalimitadong bilang ng mga personalidad na 
walang saligang pagkakaiba pero nagkakasundo sa personal na pagsasamantala sa kanilang 
pwesto sa gubyerno, na napakagastos ang pagpapanalo kayat ang kinahihinatnan ay tiwaling 
mga burukrata. 
 
Ang Paglikha ng "Opinyong Publiko" at Kapangyarihang Pampulitika 
 

Maliban sa makinaryang pampartido at pasilidad ng gubyerno na maaaring gamitin ng 
isang nakapwestong upisyal ng gubyerno para sa kanyang kampanyang pampulitika, may iba 
pang instrumentong magagamit para makalikha ng "opinyong publiko" at palakasin ang 
kapangyarihang pampulitika. Nandiyan ang masmidya at mga organisasyong masa na laging 
dinidiktahan ng isa o ilang depinidong uri. Intermedyang mga instrumento ito sa pagtatatag 
ng pampulitikang kapangyarihan at impluwensya sa loob man ng nakatatag na sistemang 
pampulitika o sa labas nito at laban dito. 

Ang masmidya, mga dyaryo, radyo, telebisyon, pelikula at iba pa ay pangunahing 
magagamit ng mga personalidad at partidong pampulitika na may kakayahang balikatin ang 
kinakailangang kabayaran at nasa pusisyon sa lipunan para impluwensyahan ang kiling ng 
impormasyon, programa at mga kampanyang pang-opinyon. Unang-una, ang pagmamay-ari 
sa masmidya ay nasa mga kamay ng mga korporasyong nasa kontrol at impluwensya sa 
negosyo ng imperyalista't reaksyunaryong interes. 

Hindi iilang milyong piso ang kailangang sa pagpinansya sa isang kampanyang pang-
eleksyon sa ilalim ng sistemang pampulitikang Pilipino. May pampinansyang balakid na 
nagpupwera sa mga organisasyong pampulitika ng uring manggagawa't magsasaka sa 
pagkakaroon ng "pantay" na tsansa na gamitin ang reaksyunaryong masmidya. 



Ang malalaking korporasyon ay mga organisasyong mismo ng makakapangyarihang 
interes na makakaimpluwensya nang malaki sa pulitika, laluna sa mga stockholder at sa mga 
empleyado nito na maaaring hindi pa nararadikalisa. Ang mga korporasyong ito ay 
naoorganisa bilang mga kamara sa komersyo at mga grupo ng adbertayser na tumatayong 
mahahalagang grupo para sa pagla-lobby. 

Ang mga indibidwal na malaking negosyante ay nangungunang myembro ng mga klab 
sibiko, tulad ng Rotary, Lions, Jaycees at iba pang klab na estilong Amerikano, na 
kinabibilangan ng malaki-laking bilang ng mga propesyunal at manedyer na gustong 
mapabilang sa mataas na lipunan. Ang lahat ng grupong ito na tila baga di makasasama ay 
nagsisilbing kontak hindi lamang para sa kuneksyon sa negosyo kundi pati na sa 
kumbinasyong pampulitika. 

May mga organisasyon ng panginoong maylupa, eksporter man sila ng asukal at niyog o 
dealer ng bigas at mais. May mga organisasyon din ng malalaking magtotroso at malalaking 
kapitalista sa minahan. Sila'y nagsisilbing pampulitikang grupong pampresyur sa gubyerno, 
mga partido't personalidad sa pulitika. Pambansa at lokal ang saklaw ng kanilang 
kapangyarihan. 

Ang "panggitnang uri" ay may mga organisasyong pampropesyunal, lokalisadong mga 
asosasyon ng mga mangangalakal at klab na pangkomunidad. Tumatayo ang mga ito bilang 
mga daluyan ng "opinyong publiko" mula sa itaas. May espesyal na talento ang mga 
myembro ng panggitnang saray ng lipunan para sa pang-uulit sa opinyong nakukuha mila sa 
masmidya. Sila'y mga suskritor ng dyaryo, tagapanood ng TV at tagapakinig ng radyo. 
Pagdating sa opinyong may kabuluhang pambansa, inuulit lamang nila ang nangingibabaw na 
opinyon sa masmidya. Sa pamamagitan ng kanilang mga organisasyong masa, nag-iinisyatiba 
sila na magtaguyod ng ilang opinyong kolektibo pero ang opinyong ito ay karaniwang 
limitado sa saklaw at di man sinasadya'y inilalapat lamang nila sa lokalidad ang "opinyong 
publiko" na pilit na ipinapalaganap ng malalaking interes sa pulitika sa mga sentro ng 
komunikasyon. 

Sa mas mabababang antas ng ating lipunan, may mga unyon sa mga pabrika at minahan, 
asosasyon ng magsasaka sa mga sakahan, upisyal na kunsehong baryo at klab na 
pangkapitbahayan. Pero ang mga samahang ito ng mga manggagawa't magsasaka ay may iba't 
ibang tendensyang makauri. 

Sa mga kunsehong baryo sa Pilipinas ngayon, ang malawak na mayorya ay nasa kontrol 
pa rin ng mayayaman at nakakataas na panggitnang magsasaka na kadalasa'y mga ahente sa 
pulitika ng mga panginoong maylupa at burgesya sa munisipalidad. Sa mga asosasyon ng 
magsasaka, may mga nasa kontrol ng mga panginoong maylupa mismo o ng kanilang mga 
ahente sa pulitika. May mga nasa kontrol ng mga mayaman at panggitnang magsasaka kung 
saan ang mga maralitang magsasaka ay pasibong myembro; may mahuhusay ding asosasyon 
ng magsasaka na nasa kontrol ng mga maralitang magsasaka at nakabababang panggitnang 
magsasaka at mahusay na napapamunuan. 

Sa mga slum sa lunsod at sa mga sakahan, may mga espesyal na organisasyong nasa 
kontrol ng mga ahensya ng gubyernong US at gubyernong Pilipino at ng mga korporasyon 
ng simbahan. Pinipigilan nila ang masa na lumahok sa alinmang seryosong pambansa-
demokratikong kilusan. 



Tulad ng kaso ng masmidya, dapat magsagawa ng pagsusuri sa uri sa kaso ng mga 
organisasyong masa. Dapat nating panghawakan ang makauring paninindigan sa pagsusuri 
kahit na ng ipinapalagay ng organisasyon ng nakakababang uri. 

Ang tipo ng organisasyong masa na nangingibabaw sa Pilipinas ngayon ay bahagi rin ng 
tabing na naghihiwalay sa tunay na interes ng masa sa interes ng oligarkiyang Pilipino at 
imperyalismo. Ang tabing na ito ay nagsisilbi ring pambalakid sa pagsulong sa pulitika ng 
uring manggagawa't magsasaka. Ang nangingibabaw na organisasyong masa na sa saliga'y 
tapat sa interes ng naghaharing uri ay tagapagpalaganap ng maling mga ideyang nanlilito sa 
masa. 

Para umunlad ang pampulitikang kapangyarihan ng masa, dapat kilalanin ng uring 
manggagawa't magsasaka ang kanilang sariling makauring interes at ipaglaban ang mga ito, at 
itatag at paunlarin ang mga organisasyong masa, ang isang sistema sa paglikha ng opinyong 
publiko at ang isang partidong pampulitika na tunay na makikibaka para sa kanilang 
makauring interes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMUSULONG ANG KABATAAN16 
 

Hindi makasusulong ang isang bansa kung hindi nito patuloy na pagpapanibabaguhin 
ang sarili sa pamamagitan ng mga kabataang militante at may progresibong kaisipan at 
militante. Ang isang mundong kimi at walang pakialam ang kabataan ay magbibigay lamang 
sa lahat ng rehimeng walang katarungan at nagsasamantala ng tauhan para sa 
pinagsasamantalahang paggawa at pambala para sa di makatarungang mga digma. Hindi 
uunlad at mabubulok kahit na ang isang lipunang rebolusyonaryo, tulad halimbawa ng isang 
sosyalistang lipunan, kung pababayaan at sadyang pipigilin ang proseso ng pagpapanibabago 
at patuloy na pagrerebolusyon. 

Likas sa mundo at sa kasaysayan na habang may mga kabataang nasasayang sa mga kural 
ng lumang mga lipunan, mayroon ring mga kabataang tumututol at lumalaban sa lipas nang 
kaayusan, at nagpupunyaging magtayo ang isang bagong sistema o marating ang isang 
bagong antas ng pag-unlad kung saan sila ang makikinabang. 

Ang usapin ng salinlahi sa pamamagitan ng mga kabataan ay komun kapwa sa mga 
reaksyunaryo at sa mga rebolusyonaryo. Pilit na pinananatili ng mga reaksyunaryo ang isang 
sistema ng edukasyon at kultura na humuhubog sa konserbatibong paraan sa kaisipan at pag-
uugali ng mga kabataan. Kumikilos ang mga tunay na mga rebolusyonaryo para iakma ang 
lahat ng bahagi ng kanilang superistruktura sa sistema ng pamumuhay ng kanilang lipunan. 
Tulad ng masigasig na tinatangka ng mga reaksyunaryo na panatiliin ang kanilang tradisyon 
ng pagsasamantala, pinangangalagaan naman ng tunay na mga rebolusyonaryo ang kanilang 
mga kahalili sa pagsulong sa mas maunlad na lipunan. 

Nahahati ang mga kabataan sa dalawang magkasalungat na panig ng kasaysayan, at 
nagsinisikap ang bawat panig na impluwensyahan ang mga walang pakialam na nasa 
panggitnang seksyon ng pampulitikang ispektrum. Kailangan nating kilalanin na mas 
madaling tumanggap ng mga bagay na bago at progresibo ang mga kabataan kaysa mga 
nakakatanda. 

Ang pagiging bukas na ito ay kitang-kita kapag may krisis, kapag hindi na makapaghari 
sa dating paraan ang lumang mga naghaharing uri at ang lumang mga awtoridad at hindi na 
nila mapigilan ang pagbabago. Habang nahihinog ang krisis, hindi maiiwasang umusbong ang 
isang batang kilusan at pamunuan na may bagong ideolohiya, bagong programang 
pampulitika at bagong paraan ng pagkilos. Anumang uring panlipunan ang mangibabaw na 
papalit sa lumang naghaharing uri, aasa ito sa patuloy na lumalawak na paninindigan ng mga 
kabataan sa mga bagay na bago at progresibo. Kahit ang mga kabataan sa mga 
nakakariwasang eskwelahan ng Establisimyento ay nagbabandila ng pagbabago. 

Nabubuhay tayo ngayon sa isang mundo na maraming krisis, at kinakakitaan ng mabilis 
na pag-usbong ng bago at matinding paglaban sa luma. Hindi pa nayayanig nang ganito ang 
mundo. Pinababagsak ng mga pwersa ng sosyalismo at pambansang pagpapalaya ang mga 
balwarte ng kapangyarihang imperyalismo at kapangyarihan ng mga lokal na reaksyunaryo sa 
buong mundo. Nasa kalagitnaan tayo ng radikal na pagpili. 

                                                           
16 Inilathala sa Philippines Free Press, Nobyembre 2, 1968. 



Nasa isang mundo tayo na ang mga lumang mga katotohanan at lumang mga istruktura 
ay target ng mga aksyong masa ng kabataan at mamamayan na galit pero positibo, kritikal 
pero nakakatulong. 

"Makatarungan ang magrebelde!" ang mapanlabang sigaw ng mga kabataan ng Tsina. 
Nakilala sa buong mundo ang mga kabataan doon bilang Red Guards. Milyun-milyon ang 
namobilisa sa buong Tsina at dahil malapit tayo sa Tsina ay halos naririnig natin ang yabag ng 
kanilang pagmamartsa. Sa suporta ng masa, ibinagsak nila ang burges na mga awtoridad sa 
paaralan (reaksyunaryong mga titser at administrador) at iginiit na baguhin ang sistema sa 
edukasyon. Nakaipon ng sapat na lakas ang Red Guards, kasama muli ang masa, para ibagsak 
ang mga tiwaling mga upisyal ng gubyerno at partido na tumatahak sa landas ng kapitalismo. 

Saan pa ba kundi sa kanilang mga eskwelahan nagsimula ang Red Guards sa kanilang 
dakilang proletaryong rebolusyong pangkultura? Nakita nilang di wastong inilalarawan ng 
kanilang eskwelahan ang lipunan. Kumilos sila para iwasto ang pagkamanhid ang mga 
eskwelahan at awtoridad sa eskwelahan sa mga pangangailangan at kahingian ng mga 
manggagawa at magsasaka. Sa University of Beijing, nag-umpisa sa malalaking poster na 
tumutuligsa sa nakapwestong masasamang tao ang makayanig-mundong pangyayaring 
tinawag na dakilang proletaryong rebolusyong pangkultura. 

Mula sa hangganan ng akademya, nagtungo sa mga kalasada ang mga kabataan para 
kunin ang suporta ng masa ng mamamayan. Di nagtagal, dahil sa ugnayan ng eskwelahan at 
lipunan, naintinidihan ng masa ang ipinapahayag ng Red Guards. Sa Kilusang Ika-4 ng Mayo, 
naging talibang pwersa sa pagmumulat ang kabataan ng Tsina, at pinukaw nila hindi lamang 
ang sariling bagong henerasyon kundi pati ang malawak na masa ng mamamayan. Madali 
sana silang napaatras ng mga reaksyunaryo kung hindi lamang sa puspusang suporta ng masa 
na lumahok nang husto sa pinakamalawak na demokrasya at pangmasang pag-aaral na 
nasaksihan ng sangkatauhan. 

Nangyari din sa France, United States, West Germany, Italy, Brazil, Uruguay at Mexico 
ang ginawa ng Red Guards sa Tsina. Naging progresibong pwersa ang kabataan at pagkaraa'y 
nagpunyaging makipagkaisa sa masa batay sa mga saligang kahingian ng nakakaraming 
mamamayan laban sa imperyalismong US at iba't ibang klase ng mga lokal na mga 
reaksyunaryo. 

Ang pag-agaw ng mga kabataang Tsino sa mga unibersidad sa Tsina ay katulad din ng 
buu-buong pag-agaw sa mga unibersidad, tulad ng Unibersidad ng Columbia, Sorbonrne at 
marami pang iba sa Amerika Latina at Kanlurang Europa. 

Sa France, inagaw ng mga kabataan ang unibersidad at pagkaraa'y inukopahan ang mga 
kalsada sa Latin Quarter. Ang lahat ng ito'y sinundan ng mas malawakan at mas maigting na 
pagkilos tulad ng pangkalahatang welga ng mga manggagawa't magsasakang Pranses na 
patuloy pang lumiligalig sa rehimeng De Gaulle. Sinimulan ng ilampung libong kabataan ang 
aksyong di nagtagal ay sumaklaw sa mahigit sampung milyong manggagawa't magsasaka na 
tumakot sa mga reaksyunaryo at nagtulak sa kanila na pakawalan ang karahasan ng estado. 
Naging tunay na malakas sa pulitika ang kabataang Pranses dahil sa suportang ibinigay sa 
kanila ng masa ng manggagawa't magsasaka. 

Ikumpara natin ang progresibong mga pagkilos ng militanteng kabataan at ang 
ipinapangalandakan ng Kanluraning midya na mga modelo ng rebelyon ng kabataan. 



Sa Silangang Europa, laluna sa Czechoslovakia at Poland, iginiit ng mga ultra-
rebisyunistang kabataan ang mabilis na liberalisasyon, na nangangahulugan ng mas mabilis na 
pagpapanumbalik ng kapitalismo at pakikipagsabwatan sa United States at West Germany. 

Sa Asya, saksi tayo sa mga kilusang kabataan na tumulong sa pagbagsak sa ilang 
rehimen, ang kina Syngman Rhee sa Timog Korea at Sukarno sa Indonesia. Malaki ang 
pagkakaiba ng mga pagkilos na ito ng kabataan sa mga naganap sa Tsina. Sa Timog Korea at 
Indonesia, nanatili pa rin ang umiiral na bulok na estado at lumala ang dating mga problema 
sa pagsasamantala at kabulukan ng burukrasya. Hindi ang mga kabataan ang aktwal na 
nagsagawa ng pagbabago, kasama ang masa, kundi ang reaksyunaryong hukbo na laging 
nagtatangkang panatilihin ang lumang estado. Sa Korea, sinamantala lamang ni Heneral Park 
Chung Hee ang mga kilos protesta ng mga kabataan laban kay Syngman Rhee at inagaw ang 
kapangyarihan sa pamamagitan ng kudeta nang hindi ipinaalam sa masa. Gayon din ang 
nangyari sa Indonesia nang pinalitan nina Heneral Nasution at Suharto si Sukarno. Hindi 
nagbago ang dating katangian ng estado. 

Kung lalagumin ang lahat ng pangyayaring ito, masasabi nating magiging rebolusyonaryo 
lamang ang mga kabataan kung susuportahan sila ng masa sa pagsasagawa ng batayang 
pagbabago sa estado. Kung hiwalay sa pakikibaka ng masa, hahantong lamang ang kabataan 
sa pabugsu-bugsong anarkiya, isang sitwasyong madaling samantalahin ng reaksyunaryong 
mga upisyal ng hukbo at iba pang klase ng mga rebolusyonistang nasa palasyo. 

Mahalagang mapag-iba ang kabataang rebolusyonaryo sa kontra-rebolusyonaryong 
kabataan. Kung may mga kabataang naakit sa swastika ng Jungen ni Hitler, mayroon ding mga 
kabataang sumapi sa mga kilusang partisano sa buong Europa na lumaban sa pasismo sa 
buong Europa at sa bandang huli'y nagtagumpay laban sa makinaryang pandigma ng 
Germany. Kung may mga kabataang nagpalista sa armadong pwersa ng US sa mga misyon 
ng henosidyo sa Byetnam, mas maraming kabataang Amerikano ang nasa kilusang anti-
imperyalista, laban sa digmaan at laban sa konskripsyon sa hukbo. Nariyan din ang mga 
nagrerebeldeng mga kabataang itim sa mga ghetto. Tinatapatan ang mga kabataang hudlum na 
sinusuportahan ng mga reaksyunaryong hukbo ng Indonesia, Timog Korea at iba pang mga 
kliyenteng-estado ng US na nandadaluhong laban sa mga progresibo at demokrata ng kani-
kanilalng bansa, ng rebolusyonaryong kabataang sumasama sa masa sa paglaban sa sistemang 
mapagsamantala at mapang-api. 

Nakikita natin ang rebolusyonaryong kagitingan at kabayanihan ng kabataang Byetnames 
na lumalaban sa pananalakay ng US sa kanilang bayan. Binubuo ng kabataan ang Armadong 
Pwersa para sa Pagpapalaya ng Bayan ng Timog Byetnam. 

May sariling ambag ang kabataang Pilipino sa rebolusyonaryong pakikibaka—laban sa 
kolonyalistang Espanyol, imperyalistang Amerikano at pasistang Hapones. Buhay pa sa alaala 
ng marami sa kabataan natin ngayon na minsa'y sumiklab ang rebolusyonaryong gerang sibil; 
dahil patuloy na nagbabanta laban sa mga imperyalista at panginoong maylupa, umaasa sa 
kabataan ang gerang sibil na ito. 

Ang Kabataan ang pinakamahusay na edad sa pakikipaglaban. Hindi ito 
nangangahulugang hindi ipinupwera ang progresibong mga nakakatanda sa hanay ng mga 
rebolusyonaryo; tutal, gaanuman sila katanda, masigla pa rin ang kanilang diwa dahil sa 
rebolusyonaryong karanasan nila at tuluy-tuloy na rebolusyonaryong komitment.  



Ang mga nakakatanda at mga kabataan ay kapwa nakapaloob sa mga uri, nahahatak 
sa tunggalian ng mga uri at bansa, pero mas madaling nasasapol ng kabataan ang 
anumang bago at progresibo. 

Pinakainteresado tayo sa mga kabataan sa tradisyon ng rebolusyong Pilipino, nina 
Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at Gregorio del Pilar. Nagbuhos sila ng dugo sa larangan sa 
pakikidigma laban sa mga mapaniil na dayuhang mga tirano at mga lokal na mga alipures ng 
mga ito. Sa patuloy na paglala ng krisis sa Pilipinas, inaasahan nating mas maraming kabataan 
ang tatahak sa matatag na landas ng pagrebelde laban sa mga inhustisyang panlipunan. 
Matapos ang matagal na pananahimik sa kanayunan at kalunsuran, mapapansin natin ang 
pagsikad ng muling bumabalikwas na pambansa-demokratikong kilusan sa sinapupunan ng 
tagibang na lipunang malakolonyal at malapyudal. Nagpoprotesta ang mga kabataan sa 
kalunsuran, laluna ang mga estudyante at kabataang manggagawa. Hinihikayat ng mga 
kabataang magsasaka ang mga nakakatanda; kumikilos ang mga kabataan sa Cotabato, 
Negros, Quezon, Pampanga at marami pang lugar. Ang kabataan ang taliba sa muling 
pagkamulat ng bansa. 

Sa kontekstong ito, tinawag ang sarili ng Kabataang Makabayan, isang pambansa-
demokratikong organisasyon ng mga kabataan na may pinakamasaklaw at pinakamalinaw na 
programa at pinakamalaganap na kasapian sa Pilipinas ngayon, na Ikalawang Kilusang 
Propaganda, bukod pa sa pahiwatig at pakahulugan na nagsisikap itong lutasin ang dating 
mga problema. Isa itong kilusang naghahanda sa upinyong publiko para sa pagsulong at 
pagtatagumpay ng mga anakpawis sa ilalim ng maningning na bandila ng proletaryong 
pamumuno. Nagsisikap itong pukawin at mobilisahin ang masa para makamit ang bago at 
progresibong pambansang demokrasya sa konteksto ng pinakaradikal na pagsulong ng 
sangkatauhan at ng uring manggagawa. Nagsisikap itong patampukin ang mga prinsipyong 
pang-ideolohiya at pampulitika na makapagbibigay ng syentipikong direksyon sa panlipunang 
rebolusyon. 

Kasama ang Kabataang Makabayan na nasa taliba ng kilusang kabataan, ipinaglalaban ng 
kabataang Pilipino ang kaunlaran at hustisyang panlipunan. Ipinakita nila ang militansyang 
maihahambing sa mga kabataan sa ibang bayan at pati ng sa nakaraang mga yugto ng ating 
pambansang kasaysayan. Nagpakita sila ng malalim na pagkaunawa sa mga saligang problema 
at kasalukuyang mga isyu. 

Kasama ang Kabataang Makabayan na nasa taliba ng kilusang kabataan, nagkaroon ng 
mga demonstrasyong may lalim at laki na hindi pa nasasaksihan sa nakaraan, na 
nagpoprotesta sa kawalan ng katarungan sa ating sistemang panlipunan at pampulitika. 
Nagkaroon ng mga demonstrasyon sa pangunguna ng KM tungkol sa pagpaslang sa mga 
Pilipino sa mga base militar ng US, tungkol sa Susog Pariti at sa Kasunduang Laurel-Langley, 
sa gera sa Byetnam, sa Retail Trade Nationalization Law at marami pang iba. 

Sariwa pa sa isip ng mga kabataan ang makasaysayang mga pagkilos ng ika-23 at ika-24 
ng Oktubre noong 1966; inilantad ng mga pagkilos na iyon ang Manila Summit at 
magkakasamang nilambat ang Presidente ng US at malaking bilang ng mga papet nito sa 
Asya. Nagkaroon ng mga welga ng mga manggagawa, estudyante at titser na nilahukan ng 
Kabataang Makabayan. Sa lahat ng pagkakataon, nalalantad sa di armadong mga 
nagpoprotesta ang katangian ng estadong burges. 

Sa mga eskwelahan sa buong bayan, laluna sa University of the Philippines, may 
namumuong ligalig na madalas makita sa mga pagkilos ng mga estudyante. Sa kilusan ng 



uring manggagawa, muling namumuno ang mga kabataang manggagawa. Sa kanayunan, ang 
mga kabataan ay mas nakakapaglinaw at nakakapagsuri sa dating problemang pyudalismo 
kaysa mga upisyal ng konseho ng baryo at mga proyektong pangkaunlaran ng mga 
reaksyunaryo para sa komunidad. 

Sa sarili nito lamang, hindi makakapagdulot ang mga demonstrasyon, talumpati at 
polyeto ng pundamental na pagbabago sa batayang mga patakaran ng gubyerno pero tiyak na 
makakapukaw sa masa at nakakahikayat pa nga sa ilang seksyon ng petiburgesyang lunsod at 
pambansang burgesya na ikwestyon ang mga batayang prinsipyo ng rehimeng neokolonyal. 
Napipigilan din ng mga ito ang garapal na pang-aabuso ng mga reaksyunaryo. 

Anuman ang sabihin ng mga tumutuligsa dito, ang Kabataang Makabayan, batay sa mga 
kasalukuyang obhetibong kalagayan, ay naging muhon sa pagsulong ng pambansa-
demokratikong rebolusyon. Mayroon ba ngayong organisasyon ng mga kabataan sa Pilipinas 
na maihahambing sa kasinlakas nito at mga nakamit sa pambansa-demokratikong kilusan? 
May ilang tagumpay na ang KM na hindi na mababale-wala ng kasaysayan. Binigyang-pansin 
na ito ni Propesor Teodoro A. Agoncillo sa kanyang History of the Filipino People. Kapuri-puri 
ito hindi lamang sa demokratikong pagpoprotesta nito, hindi lamang sa pagpapataas sa 
militansya ng mamamayan kundi pati sa mas tahimik na pagpapalaganap ng mga prinsipyo ng 
pambansang demokrasya sa kalunsuran at kanayunan. 

Nakapaloob sa pambansa-demokratikong programa sa pagkilos ng Kabataang 
Makabayan ang isang malawak na paghamon sa kabataang Pilipino. Nililinaw ng programang 
ito ang mga kalagayan at tungkulin ng kabataang Pilipino. Sa ating pagpoprotesta, 
pinagtitibay natin ang direksyong ating tinatahak. 

Sa larangan ng pulitika, nais nating pukawin at mobilisahin ang kabataaang Pilipino 
bilang makapangyarihang kaisa ng masa sa pamumuno ng uring manggagawa sa dakilang 
kilusan para maisulong ang pambansa-demokratikong kilusan. Naninindigan tayong 
tumulong sa pagpapaunlad ng makapangyarihang kilusang masa at ng pamumuno ng uring 
manggagawa na makakapagbago sa katangian ng kasalukuyang estado at makakapagbagsak sa 
nabubulok na paghahari ng kumprador-burgesya, mga panginoong maylupa at tiwaling mga 
upisyal ng gubyerno. 

Sa larangan ng ekonomya, hangad natin ang pambansang industriyalisasyon na hindi 
umaasa sa mga dayuhang monopolyo at nakabatay sa rebolusyong agraryo na magpapalaya sa 
mga magsasaka mula sa pyudal at malapyudal na pang-aapi. Tinatanaw natin ang isang 
makatarungan at masaganang lipunan na maaari lamang mangyari sa pamamagitan ng 
pinakamatindi at pinakaepektibong pakikibakang pampulitika ng mangggagawa't magsasaka. 
Ayaw nating mamulot ng mumo sa marangyang hapag-kainan ng iilang makapangyarihan 
kundi hangad natin ang pangkalahatang kalagayan sa ekonomya na hindi magtataguyod sa 
makauring pagsasamantala. 

Sa larangan ng kultura, iginigiit natin ang pambansa-demokratikong reoryentasyon ng 
ating sistema sa edukasyon, masmidya at iba pang bahagi ng panlipunang superistruktura. 
Itinatakwil natin ang kulturang kolonyal-pyudal at burges-imperyalista na pumipigil sa 
pagsulong ng pinagsasamantalahang masa at lahat ng iba pang progresibong sektor ng 
populasyon. Sa panahong ang kabataan ay binubulok ng isang paurong at dekadenteng 
kultura, hinihikayat natin ang nagbabangong kabataang Pilipino, isang bagong pwersa, na 
ibagsak ang ganitong kulturang paurong at anti-popular at gawing posible ang isang bago at 
progresibong kultura na tutugon sa mga mithiin ng bansa at ng masa. 



Sa larangan ng kagalingang panlipunan at gawaing masa, hangad natin ang pagpapahusay 
sa kalagayan sa paggawa at pamumuhay ng masa ng manggagawa, magsasaka, mangingisda at 
lahat ng malaproletaryado. Dapat silang tulungan ng mga kabataan na paunlarin ang kanilang 
lakas sa pulitika na magtitiyak sa anumang makakamit na kapakinabangan sa ekonomya. 
Dapat nilang isabuhay ang linyang pangmasa, na nangangahulugan ng pagpukaw sa masa 
batay sa kanilang sariling kongkretong mga kahingian at umasa sa kanilang puspusang 
pagpupunyagi sa paglaban sa mga mapagsamantala. Dapat silang tumulong sa pagpapataas sa 
kamulatang pampulitika ng masa sa proseso ng paglahok nila sa pakikibakang pang-
ekonomya. 

Sa larangan ng pambansang seguridad, hinihingi natin na wakasan ang pagsandig ng 
ating bayan sa dayuhang mga baseng militar at pagdidikta. Ibinabatay natin ang ating 
konsepto ng pambansang seguridad sa soberanong demokratikong kapangyarihan ng masa. 
Kapag maipagtatagumpay ng masa ang pagpapalaya sa sarili mula sa kontrol ng 
imperyalistang US at mga lokal na nagsasamantala, magiging imposible para sa isang bagong 
dayuhang kapangyarihan na muling sakupin sila sa isang matagumpay na agresyon. Hindi 
sapat na dahilan ang gawa-gawang posibilidad ng panibagong dayuhang pananalakay para sa 
realidad ng patuloy na agresyon laban sa bansa at masa ng imperyalismong US at mga lokal 
na mga uring mapagsamantala. Laging sinasabi ng ating entrentsadong mga kaaway na ang 
ating mga kaibigan ay ating mga kaaway para mailarawan na sila'y mga kaibigan natin. 

Sa larangan ng patakarang panlabas, hangad natin ang isang malayang nagsasariling 
pakikipagrelasyon at kalakalan, ang pagpapalawak sa kasalukuyang kalagayan ng ating 
relasyong panlabas at ang pagtanggi sa nakababansot na "espesyal na relasyon" sa 
gubyernong US. Napakalakas ng kontrol ng imperyalismong US sa ating buhay pambansa 
kayat patuloy na nagkakalat ang mga nakapaligid sa atin na makikitid ang isip at tahasang mga 
sinungaling na tayo'y nagrarali lamang sa mga isyu ng patakarang panlabas. Sa katunayan, 
malinaw na lokal na mga isyu ang mga ito kahit na isang dayuhang kapangyarihan ang target 
ng ating oposisyon. Ito'y dahil ang naturang dayuhang kapangyarihan ay entrentsado sa ating 
pampulitika, ekonomya, kultura at sistemang panseguridad; ito'y isang lahatang-panig na 
dominasyon ng mga imperyalista na nakabatay sa malapyudal na kapinsalaan ng ating bayan. 

Malinaw ang mga tungkulin ng kilusang pambansa-demokratiko, ng buong kabataang 
Pilipino, at ng Kabataang Makabayan. Sa mga eskwelahan, bukirin, pabrika at komunidad, 
dumarami ang mga bagong bag-as ng pagbabago sa harap ng malawakang paglaganap ng 
Ikalawang Kilusang Propaganda. 

Pumipintig sa mga puso at kaisipan ng kabataan ang hindi pa nakakamit na mga 
adhikain ng ating bansa at ng masa. Nagsisikap ang henerasyong ito na makabawi sa mga 
kabiguan ng nakaraan, at naghahanda para sa tagumpay ng hinaharap. Habang nakikibaka 
ang kilusang progresibo ng kabataan at ang Kabataang Makabayan para sa mga pundamental 
na pagbabago, sisiraan sila ng mga lantad at nakatagong mga kaaway ng pambansang 
demokrasya, pero sa magtatagumpay sila sa huli. 

Tanging sa militanteng pakikibaka lamang lilitaw ang pinakamahusay sa kabataan. 
Tanging sa pakikibaka lamang patuloy na mapapanariwa ang panlabang pwersa ng walang 
hanggang pagdaloy ng bagong dugo. 

 

 



ANG PAPEL NI RECTO17 
 

Nagpupugay tayo sa alaala ni Recto, ibig sabihi'y sa kanyang anti-imperyalistang alaala. 
Ibinibigay natin sa kanya ang karampatang parangal sa pamamagitan ng maikling paglalagom 
sa kahalagahan ng kanyang pampulitikang kaisipan na ginamit pangunahin ng SCAUP sa 
panahong nag-uumpisa pa lamang tayong buwagin ang konserbatibong pader ng unibersidad 
ng estado. 

Nang itatag natin ang SCAUP noong maagang yugto ng 1961, masidhing hangarin natin 
noon na iwanan ang dekada singkwenta bilang panahon ng reaksyon. Sa pagsasagawa nito, 
dinala natin sa dekada sisenta ang pampulitikang kaisipan ni Recto pero kasabay nito'y 
nagpasya tayong hindi magpapatali sa mga limitasyon nito. Malinaw nating intensyon na 
gamitin ang mga ideya ni Recto para maakit ang pansin ng mga intelektwal ng unibersidad 
tungo sa panig ng noo'y minamaliit na "subersyon". Layunin natin noon na isalin ang makitid 
na debate sa pagitan ng mga liberal at panatikong relihiyoso tungo sa mas kumprehensibong 
tunggalian sa pagitan ng Kaliwa at Kanan, sa pagitan ng mga pwersa ng maka-imperyalistang 
liberalismo at paurong na medyebalismo sa isang panig, at ng mga pwersa ng 
rebolusyonaryong pambansang demokrasya na kapwa anti-imperyalïsta at anti-pyudal sa 
kabilang panig. 

Mula noon, nakatulong sa panibagong  polarisasyon sa unibersidad ang pampulitikang 
kaisipan ni Recto hinggil sa usaping imperyalismong US. Nagsilbi itong isang epektibong 
paraan para makabig sa progresibong panig ang isang makabuluhang bilang ng mga 
kabataang intelektwal sa isang bagong antas ng intelektwal at pampulitikang kumprontasyon 
na umusbong sa kampus sa simula ng maunos na dekada sisenta.  

Kararaan pa lamang ng dalawang buwan pagkatatag ang SCAUP, pinag-aakusahan ng 
reaksyunaryong panig sa loob at labas ng unibersidad ang mga guro at estudyante dahil sa 
pag-aaral at pagtatalakay hindi lamang ng mga akda ni Recto kundi pati na kina Marx, Engels, 
Lenin, Stalin at Mao Zedong tulad ng diumano'y ipinapakita ng mga progresibong artikulong 
lumalabas sa mga publikasyon sa kampus. Noong Marso 14, 1961, nakabuo na ng isang 
matatag na bag-as ng mga militanteng ang SCAUP na kayang makapagbunsod ng isang 
demonstrasyon ng 4,000 estudyante na literal na sumugod sa mga bulwagan ng Kongreso at 
nagpatigil sa moro-morong witchhunt na pinasimunuan ng Committee on Anti-Filipino Activities 
(CAFA). Habang bantulot na itinataguyod ng mga liberal sa kampus ang abstraktong 
kalayaang akademiko, naging paborable para sa SCAUP ang kalagayan ng kaligaligan sa 
paggamit sa kalayaang akademiko upang itaguyod ang mga ideya ni Recto at ng iba pa na 
naunang ipinagbawal. Hindi nga ba't ang mga artikulong kontrobersyal ay binubusisi para sa 
Marxista-Leninistang nilalaman nito, at labis na ikinatuwa naman ng mga progresibo sa 
kampus ang pagiging walang saysay ang pagpigil ng mga reaksyunaryo  ang rebelyong 
intelektwal.  

Pagkaraan ng mahabang panahon, matatasa natin kung gaano ang ating natamo sa 
pagpapalaganap ng bago at progresibong mga ideya. Makikita natin na hanggang sa isang 
antas naitransporma na ang mga ito bilang materyal na pwersa, sa anyo ng mga pambansang 
                                                           
17 Talumpating binigkas sa ika-11 Hapunang-Lektura para kay Claro M. Recto na inisponsor ng 
Student Cultural Association of the University of the Philippines noong Pebrero 21, 1969, sa Eugene’s, 
Cubao, Lunsod Quezon. 



organisasyong masa at mas malalaki at mas madadalas na aksyong masa sa kalunsuran sa ibat 
ibang tipo ng isyu. Sa loob ng unibersidad, sa mga naipahayag na natin at ikinilos sa nakalipas 
na siyam na taon, kilalang-kilala na tayo na mga katunggali ng imperyalismong US sa 
pamamagitan ng ating mga publikasyon, kumperensya, seminar, teach-in, asaynment na 
babasahin at iba pang porma ng instruksyon. Hindi nakaiwas ang masmidya sa pagbigay-
pansin sa ating mga demonstrasyon laban sa embahada ng US at sa kinakatawan nito. Ang 
pagkakalantad natin sa Amerikanisasyon ng University of the Philippines ay nakatawag-
pansin din sa nararapat na pambansang pagpapahalaga. Nakakamit din tayo ng isang bagay 
na kasing dramatiko at walang kaparis gaya ng pagsasara sa unibersidad nang halos isang 
linggo at hindi ganap na nagtagumpay ang mga pagtatangka sa bahagi ng mga 
reaksyunaryong awtoridad na patigilin at matapos nito'y sakyan ang welgang estudyante. Pero 
habang parang ang kapangyarihan sa hanay ng mga estudyante mismo ay lumalakas sa isang 
antas, kulang tayo ng isang matatag na masasaligang kapangyarihan. Dahil ito sa napakarami 
pa ng dapat gawin sa pagbubuo ng wastong oryentasyon at pakikilahok sa mga aksyong 
pampulitika tungo sa ating integrasyon sa malawak na masa ng sambayanan sa mas 
makabuluhang mga kumprontasyon sa malakolonyal at malapyudal na kaayusan. Nagiging 
mas mahigpit ang pangangailangan para sa ating muling pagsusuri sa pangkalahatang 
impluwensya ni Recto sa hanay natin at sa ating pagkilala sa mga limitasyon  ng kanyang anti-
imperyalistang aktibidad na hiwalay sa anti-pyudal na aktibidad.  

Kung tunay at kumprehensibo tayong nakalaan sa pakikibaka para makamit ang 
pambansang demokrasya, dahil ito ang mahigpit na pangangailangan sa ating malakolonyal at 
malapyudal na lipunan, kailangan nating maging anti-imperyalista at anti-pyudalista sa ating 
mga salita at gawa. 

Sapat bang naging anti-imperyalista at anti-pyudalista si Claro Mayo Recto para maging 
isang ganap na pambansang demokrata? Hindi. Sa esensya, si Recto ay naging tagapagsalita 
ng progresibong anti-imperyalistang panig ng pambansang burgesya. Dahil wala siyang 
proletaryong paninindigan na makapagbibigay sana sa kanya ng isang mapanuring pananaw 
sa lahat ng uri sa lipunan na kabilang sa pakikibaka para sa pambansang demokrasya, minaliit 
niya ang kahalagahan ng isang uring magsasakang nirebolusyonisa ng uring manggagawa at 
pinalaki ang mga programa at aksyong pinagpasyahan sa sarili ng pambansang burgesya at ng 
intelihensya sa inakala niyang isang mapayapang konstitusyunalistang proseso ng 
progresibong pagbabago. Ipinahayag niya ang pambansang industriyalisasyon at pagpapaalis 
sa imperyalismong US pero nabigo siyang makita ang pangangailangan para sa agraryong 
rebolusyon bilang batayan ng isang kilusan tungo sa pagkakamit ng isang ekonomyang 
umaasa-sa-sarili na siya namang magiging batayan ng tunay na pampulitikang kasarinlan. 

Walang muwang nga niyang inakalang ang  pambansang industriyalisasyon sa sarili nito 
ay magreresulta sa pag-unlad ng agrikultura. Sa katunayan, naniwala siya na ang pambansang 
industriyalisasyon ang paunang hakbang sa kaunlaran sa kanayunan at ng lahat ng iba pang 
klase ng kaunlaran. Sa kanyang may mabuting intensyong pagsisikap na pabulaanan ang 
partikular na klase ng kaunlaran sa kanayunang itinataguyod ng mga ahente ng imperyalistang 
US tulad ni Ramon Magsaysay, humantong siya sa pagwawalang-halaga sa pangkalahatang 
usapin ng kaunlaran sa kanayunan, na dapat sana'y kasama ang usapin ng agraryong 
rebolusyon bilang rekisito ng tunay na kaunlaran sa kanayunan, na sekundaryo sa 
pambansang industriyalisasyon ang halaga. Kung si Recto ay isang rebolusyunaryo, 
tutuligsain sana niya ang programa ni Magsaysay sa kaunlaran sa kanayunan bilang huwad at 
mapanlinlang dahil hindi nito tunay na ginagambala ang mahigpit na hawak ng panginoong 



maylupa sa mga buhay ng masang magsasaka. Sa halip, inamin din sa huli ni Recto na hindi 
siya talagang tumututol sa programa sa kaunlaran ni Magsaysay sa sarili nito lamang,  kundi 
laban lamang siya dito sa antas na isa lamang itong paraan para ilihis ang pambansang 
pagsisikap sa industriyalisasyon na pag-aari ng Pilipino. 

Pero itinuloy ni Recto ang pagsabi ng gayon sa pagtukoy sa klasikong halimbawa ng 
pag-unlad ng industriya sa mga bayang kapitalista bilang pinakamahusay na landas na dapat 
tahakin ng makabansang kilusan sa Pilipinas. Balintunang hindi niya binigyan ng higit na 
importansya ang sinaunang mga pag-aalsang anti-pyudal na nagpasimula sa kapitalistang pag-
unlad sa Kanluran at sa katotohanang gumanap ng isang napakahalagang papel sa 
primitibong akumulasyon ng kapital ang paglikha ng mga sarplas na agrikultural. Hinamak ni 
Recto ang pangkalahatang ideya na gawing batayan ang agrikultura at gawing pangunahing 
salik ang industriyalisasyon sa pag-unlad ng ekonomya. Makaisang panig lamang niyang 
itinangkilik ang pambansang industriyalisasyon. 

Kung lilimitahan nating mga kabilang sa bagong tipo ng pambansa-demokratikong 
pakikibaka ang ating sarili sa mahigpit na pagtataguyod sa linya ni Recto na magreresulta ang 
pambansang industriyalisasyon na walang kaayon na agraryong rebolusyon sa baseng 
panlipunan sa isang balansyadong pag-unlad ng ekonomya at kaganapan ng tunay na 
pampulitikang kasarinlan, babagsak tayo sa dalawang malulubhang problema: 

Una, mabibigo tayong pukawin at mobilisahin ang pinakamalaking uring inaapi sa 
malakolonyal at malapyudal na bayang ito, ang uring magsasaka, bilang pangunahing 
pwersa ng pambansa-demokratikong pakikibaka; at 

Ikalawa, mabibigo tayong makamit ang transpormasyon ng kasalukuyang estado 
tungo sa pagiging tunay na pambansa-demokratiko at sa pagiging posible ng isang 
programa sa industriyalisasyong umaasa-sa-sarili. 

Kung palalampasin natin ang usapin ng agraryong rebolusyon, na siyang tunay na 
pangunahing nilalaman ng ating pakikibaka para sa pambansang demokrasya, hindi natin 
makukuha ang malawakang suporta ng uring magsasaka at bilang resulta'y mabibigo tayong 
makalikha ng isang malaking pwersang panlaban sa imperyalismong US at mga lokal na 
reaksyunaryong kasabwat nito at mabibigo rin tayong buklurin ang lahat ng progresibong uri 
para maging isang epektibong pambansang prente laban sa mga nabanggit. Kapwa ang uring 
manggagawa at pambansang burgesya, o alinman sa dalawa, ay walang kakayahang palayain 
ang kanilang sarili mula sa mahigpit na paghawak ng imperyalismong US at sa kumunoy ng 
pyudalismo nang hindi kasama ang uring magsasaka sa ilalim ng proletaryong pamumuno sa 
pakikibaka sa isang rebolusyonaryong kilusan laban sa nagsasamantala sa kanila mismo. 

Nakakapanatili sa bayang ito ang imperyalismong US dahil nananatili rin ang pyudalismo 
bilang baseng panlipunan nito at bilang dahilan ng ating internal na kahinaan. Ang isang 
pasibong uring magsasaka na nakabaon sa pyudalismo ay mamanipula lamang ng mga uring 
mapagsamantala hanggang sa panahong mapukaw ng uring manggagawa ang uring 
magsasaka at mabigyan ito ng rebolusyonaryong pamumuno. Ito ang siya mismong layunin 
ng mga paliyatibo sa seguridad sa pag-aari sa lupa at programa sa resetelment ni Magsaysay, 
at ng di sapat at maraming lusot na Kodigo sa Reporma sa Lupang Pang-agrikultura ni 
Macapagal para payapain ang masang magsasaka at panatilihin silang pasibo. Hindi 
makabubuti sa masang magsasaka na palabuin ang naghuhumiyaw nilang pangangailangan 
para sa agraryong rebolusyon. 



Isa sa mga dahilan ng labis na pag-uurong-sulong ng pambansang burgesya sa Pilipinas 
sa pambansa-demokratikong pakikibaka ay ang pagkakatali nito sa pyudalismo. Nakakautang 
ng kapital sa mga bangko ang pambansang burgesya dahil pinakagagamit nila ang lupa bilang 
kolateral. Bukod pa, aktwal na tuwiran at di tuwirang inakatali sa monopolyong 
kapitalismong US ang mga utang nito at iba pang kuneksyon sa negosyo. Ang mga kahinaan 
ng pambansang burgesya dito sa Pilipinas ay dulot ng kalagayang malalimang winasak ng 
kolonyalismong Espanyol at imperyalismong US ang dapat sana'y naging isang normal na 
padron ng kapitalistang pag-unlad. 

Ang dahilan kung bakit hindi naging isang rebolusyonaryo si Recto at, sa katunayan, 
isang konstitusyunalista at parlamentaristang burges, ay ang katotohanan na ang lohika ng 
patataguyod niya sa pambansang industriyalisasyon na hiwalay sa agraryong rebolusyon ang 
naging dahilan ng pagkabigo niyang makita ang pangangailangan sa rebolusyonaryong 
transpormasyon ng kapangyarihang pang-estado. Ipinahayag niya ang pangangailangan para 
sa pagpaplanong pang-ekonomya ng estado nang hindi kinukwestyon ang kalikasan at 
katangian ng umiiral na estado na hanggang ngayo'y nabigong gampanan ang tungkulin sa 
pagpaplano ng ekonomya, pero sa pahiwatig ay kanyang inasahan. 

Ang kaisipan na makakamit ang pambansang industriyalisasyon at maisusunod rito ang 
tunay na reporma sa lupa sa ilalim ng kasalukuyang estado ay naging dahilan ng ilang nabulok 
sa diumano'y Lumang Kaliwa, kasama ng mga amo nilang burges, para ipagmalaki na ang 
paggamit sa kapangyarihan ng kasalukuyang estado para sa pagtitipon at alokasyon ng mga 
rekurso sa pamamagitan ng pagpaplano ay isang batayang komun para sa pampulitikang 
pagkakasundo ng uring manggagawa at pambansang burgesya. Kung gayon, gusto nila ng 
isang makabansang gubyerno nang di kasama ang rebolusyonaryong mobilisasyon ng masa 
ng manggagawa't magsasaka. Aktwal na naipalaganap ang linyang ito sa mahaba-haba ring 
panahon sa Indonesia, India, Burma, Pakistan at iba pang atrasadong mga  bayan. Wala sa 
panahong inilarawan pa nga ng nalilito at oportunistang mga elemento ang linyang ito bilang 
linyang "sosyalista" o ang linyang " hindi kapitalista" na inilapat sa malapyudal na mga 
kalagayan. Pero ang tunay na nangyari sa mga lugar na ito ay ang pagpapanatili sa paghahari 
ng mga imperyalista, kumprador, panginoong maylupa, at burukrata-kapitalista. Ang 
penomenon ng mga burukrata-kapitalista o tiwaling mga upisyal ng gubyerno ay isang 
kapansin-pansing katangian ng mga rehimeng nagkukunwari na nagsasagawa ng 
"sosyalistang" pagpaplano nang walang tunay na transpormasyon sa kapangyarihang pang-
estado at pag-asenso ng masa ng mamamayan. Ang sinuportahan ng mga modernong 
rebisyunista na "hindi kapitalistang" pag-unlad sa ilang bayan sa Asya at Aprika ay nagbibigay 
sa atin ng maraming negatibong aral. 

Kahit na sa gayong mga bayan, ang tuwirang dayuhang pamumuhunan ay napapailalim 
na sa kaunting pagrerenda, nakakayanang manipulahin pa rin ng imperyalismong US ang 
pautang na kapital para mapanatili sila bilang mga estadong papet at panatilihing bukas ang 
landas para sa makabuluhang halaga ng tuwirang mga pamumuhunan. Nagpahayag si Recto 
ng pagkiling sa mga dayuhang pautang kaysa tuwirang dayuhang pamumuhunan, pero siya 
mismo ay nagbabala rin na kapag nirendahan ang huli, maaari pa ring manipulahin ng mga 
dayuhang monopolyo ang mga dayuhang pautang para makuha ang kanilang mga tubo. 

Wala nang iigi pa kaysa sa pagtangan sa agraryong rebolusyon ng lahat ng progresibong 
uri bilang susi sa radikal na transpormasyon ng pampulitikang kapangyarihan at pagbabagsak 
sa monopolyong kapitalismong US at sistemang panginoong maylupa sa ating bayan. Makitid 
na ekonomismo ang pagturing sa linya ng pambansang industriyalisasyon bilang susi sa 



pagkakamit ng kaunlarang pang-ekonomya at kasunod nito'y ng tunay na kasarinlan sa 
pulitika. Sa pulitika, mangangahulugan lamang ito ng patuloy na pamamalimos para sa 
kapayapaan at mga kalayaang sibil ng ginigipit na mga radikal sa kalunsuran na sa kasagaran 
ay para sa kapakinabangan ng isang anemik na pambansang burgesya. Sa ekonomya, 
mangangahulugan lamang ito ng pamamalimos para sa mga mumong galing sa hapag ng 
uring malalaking burgesya at panginoong maylupa. Sa militar, mangangahulugan lamang ito 
ng mahinang pangangatwiran na dahil walang isinasaad na awtomatikong pagganti sa mga 
tratadong militar sa imperyalismong US; dapat ipawalang-bisa ang mga ito sa mutwal na 
kasiyahan ng among gubyerno at papet na gubyerno. Sa kultura, mangangahulugan lamang 
ito ng pagpupusturang galit sa nasaktang dangal at nawalang dignidad sa pagitan ng 
pananakit sa sarili at ng di makatarungang mga ekspresyon ng panlalait sa masa.  

Sa kabilang banda, ang agraryong rebolusyon ang makakapukaw at makakapagpalitaw sa 
pinakamalawak na suporta para sa rebolusyonaryong pamumuno na kaya lamang ipagkaloob 
ng uring manggagawa sa panahong ito ng imperyalismo o, mas presiso, sa panahon ng ganap 
na pagbagsak nito. Kung isasantabi o palalabuin ang agraryong rebolusyon sa pamamagitan 
ng ipinamamaraling isang pambansa-demokratikong programa, hindi makauunlad nang sapat 
ang pambansang industriyalisasyon mismo at hindi makakamit ang tunay na kasarinlang 
pampulitika na may matatag na demokratikong batayan sa rebolusyonaryong pagkakaisa ng 
uring manggagawa't magsasaka. Ang rebolusyong agraryo ang prosesong makakapagpakilos 
sa sampu-sampung milyong mamamayang Pilipino bilang pangunahing pwersa ng kilusan 
para sa pambansang pagpapalaya at pambansang demokrasya. 

Ang dahilan kung bakit inilalarawang aristokratang pulitiko ang yumaong Claro Mayo 
Recto, para itaas man siya sa kanyang mga karaniwang kasamahan o pintasan siya, ay ang 
hindi niya pagsanib o ang hindi niya pagkakaroon ng pagkakataong sumanib sa masa ng 
mamamayan sa isang rebolusyonaryong kilusan. Sa ngayon, di makatwirang hingiin sa kanya 
ang mga nagawa ng isang Mao Zedong o Ho Chi Minh. Nakasasapat na para sa atin na 
kilalanin ang mga limitasyon ng kanyang pampulitikang kaisipan at ng kanyang makauring 
paninindigan. Tayong mga kabataang may napakapaborableng pagkakataon sa kapanahunang 
ito ng ganap na pagbagsak ng imperyalismo ay dapat patuloy na magbigay ng kritikal na 
respeto kay Recto habang nagsisikap na higitan ang kanyang mga nakamit. Kailangan pa ring 
ipagwagi ang isang pambansa-demokratikong rebolusyon sa ating bayan. 

Nang siya'y nabubuhay pa, alyado natin si Recto. Kahit ngayon, ang kanyang 
pampulitikang kaisipan ay kaalyado pa rin ng ating kaisipan sa ilang aspeto at sa isang antas. 
Pero dapat nang kumilos ngayon iyong mga may kakayahang lampasan ang pampulitikang 
kaisipan ni Recto dahil tayo'y nasa isang sitwasyong mabilis na umuunlad. Maaari pa rin 
nating ituring na mga alyado iyong matatapat na nagtataguyod sa linya ni Recto dahil sa 
kanilang aktwal na makauring batayan. Gayunman, mali na akalain ng ilang tao na sila ang 
pinakarebolusyonaryo kahit patuloy nilang nililimita ang sarili sa pagiging tagaulit lamang ng 
mga ideya ni Recto o pagiging mga anino lamang ng pambansang burgesya.  

Naging higit na mahigpit ang pangangailangang malampasan ang pampulitikang kaisipan 
ni Recto dahil sa pangyayaring tinatangka ngayon ng mga reaksyunaryo na pagtakpan ang 
kanilang saligang katapatan sa sistema ng pagsasamantalang dayuhan at pyudal sa 
pamamagitan ng paggamit sa lenggwahe ni Recto. Pansinin ang pinakahuling upisyal na 
berbal na pagsulong tungkol sa "Bagong Pilipino" na ginagawa nina Ferdinand E. Marcos at 
Carlos P. Romulo. 



Mahinay na nagpapaalala sa kasagsagan ng oratorikal na anti-imperyalismo ni Sukarno 
ang nagsisimulang mangyari sa pampulitikang eksena sa Pilipinas. Gayunman, kailangan pang 
abutin sa darating pang mga taon sa Pilipinas ang matinis na sigaw ng isang relatibong ligtas 
na anti-imperyalismo. Sa nakalipas nang mahigit sampung taon, naging angkop para sa bawat 
administrasyon na gamitin ang gayong mga islogan tulad ng "Pilipino Muna", "Di tapos na 
Rebolusyon" at "Bagong Pilipino", na tila may nilalamang pambansa-demokratiko pero sa 
aktwal ay hubad sa anumang determinasyong makamit ang pambansang demokrasya. Ang 
moro-morong ito, na di man lamang nakaapekto sa esensya ng kasalukuyang reaksyunaryong 
kapangyarihan pang-estado, ay ipagpapatuloy hanggang magsawa ang mamamayan sa lokal 
na mga bersyon nina Sukarno, Nehru, Ne Win at iba pang gayong "anti-imperyalista" gaya ng 
nagsasawa na sila sa lantarang mga papet ng imperyalismong US at katutubong pyudalismo. 

Sa panahong nagpipilit ang United States na iligtas ang sarili sa sarili nitong krisis at 
ibinabaling ang pasanin sa mga papet na gubyerno nito, iyong mga nasa kapangyarihan ng 
gubyerno ng Pilipinas ay lalong huwad na magpupusturang  para sa kasarinlan na isang 
muling pagtatanghal sa hangal na umaaming talumpati ni Quezon noong panahon ng 
Depresyon sa Amerika tungkol sa gubyerno ng Pilipinas na pinamamahalaan na parang 
impyerno (ng mga papet) bilang mas mainam kaysa sa isang gubyernong pinamamahalaan na 
parang langit ng mga Amerikano mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAPANGYARIHANG ESTUDYANTE? 
 

Bago tayo pumalaot sa pagtalakay sa ideolohiya at mga layunin ng bumabangong 
rebeldeng kilusang estudyante sa Pilipinas, suriin muna natin ang katagang kapangyarihang 
estudyante na ngayong palasak na ginagamit sa burges na masmidya at gayundin sa iba't 
ibang sirkulo ng diumano'y Bagong Kaliwa. 

Mukhang ang palasak na ideya sa kapangyarihang estudyante ay kayang paunlarin ng 
mga estudyante sa sarili lamang nila ang kanilang sariling kapangyarihan nang nagsasarili sa 
iba pang mga pwersang panlipunan sa labas ng mga bakod ng paaralan at, gayundin, kaya 
nilang magtungo sa lansangan sa sarili lamang nila para magtayo o magbagsak ng mga 
gubyerno. May ipinapahiwatig na ideya na maaaring maging isang independyenteng 
kapangyarihan ang mga estudyante na makapagbibigay daan maging sa rebolusyonaryong 
mga pagbabago. Iginigiit ng mga may pagkamuhi sa masa o mga sadyang nagnanais na 
ihiwalay ang mga estudyante sa masa at pambansang mga organisasyong masa na hindi na 
dapat pag-interesan ng mga "taga-labas" ang mga estudyante. 

Kung ililimita ang kahulugan ng katagang kapangyarihang estudyante sa awtonomismo 
lamang, hindi na natin kailangang ihayag ang seryosong di pagsang-ayon dahil sa pagsusuri sa 
katayuang panlipunan ng mga estudyante. Dapat laging pagsumikapan ng mga estudyante na 
tunay na naninindigan para sa rebolusyonaryong pagbabago ang integrasyon sa mas malawak 
at mas dinamiko pa ngang pwersang panlipunan, ibig sabihi'y, ang pinagsasamantalahang 
masa ng sambayanan. 

Hindi maaasahan na ang mga estudyante, o mas presiso, ang mga estudyante sa kolehiyo 
at hayskul, ang papasan sa tangi o pangunahing pasanin sa isang rebolusyonaryong 
transpormasyon ng ating kasalukuyang malakolonyal at malapyudal na lipunan. Isa silang 
napakaliit na bahagi ng lipunang Pilipino, bagamat isang importante at malaking bahagi ng 
impluwensyal na petiburgesya. 

Ang batayang panlipunan ng mga estudyante sa kolehiyo at hayskul ay ang petiburgesya, 
bagamat may maliit na minorya sa kanilang nagmumula sa mapagsamantalang mga uri. Dahil 
sa kanilang posisyon sa lipunan at dahil sa katotohanang ang umiiral na sistema sa edukasyon 
ay malakolonyal at malapyudal, sa una, ang mga estudyante ay mga bihag ng mga ideya at 
moralidad na imperyalista at pyudal. Pangunahing abala ang petiburgesya sa sarili niyang 
makasariling ambisyon na pagtamo ng propesyon sa balangkas ng establisadong sistema, at 
napakaindoktrinado at sinanay ng sistema sa edukasyon para intelektwal at teknikal na 
palakasin ang kasalukuyang sistemang panlipunan. 

Pero sa panahon ng umuusbong na krisis panlipunan, maaaring madaling maahita ang 
mga estudyante na sa kalakha'y sinusuportahan ng kanilang petiburges na mga magulang 
kapag ang kakaunti at pirming kita ng kanilang mga magulang ay halos di sumapat para 
mapanatili silang nakaenrol sa paaralan, nang may angkop na board and lodging o nang may 
sapat na alawans. Napupukaw rin sila habang nakikita nila bigo ang papalaking bilang ng mga 
gradweyt na makakuha ng trabaho o magkaroon ng sapat na oportunidad sa sistema. Sa 
panahong ito, nagsisimula sila, dahil sa pwersa ng sirkunstansyang panlipunan, na malayang 
gamitin ang kanilang persepsyon at kaisipan para suriin ang sarili nilang sitwasyon at 
panlipunang realidad sa kalahatan. Ito ang panahong matalas nilang nadarama ang mapanikil 
at mapagsamantalang katangian ng sistemang panlipunan. Ito ang panahong nababatid nila 



ang sistema sa edukasyon bilang salamin at tagapagmatwid lamang ng mga di pagkakapantay 
sa ekonomya at pulitika na bigong magbigay sa kanila ng sapat na mga konsesyon tulad ng 
dati. Ito ang panahong nagsisimula silang magsalita hinggil sa pagkakahiwalay ng sistema sa 
edukasyon sa aktwal na mga pangangailangan at aspirasyon ng sarili nila at ng masa ng 
sambayanan. 

Sa panahon ng krisis sa lipunan, nawawala sa mapagsamantalang mga uri ang katapatan 
ng mga estudyante. Lalong iniuugnay ng mga estudyante ang sarili sa pinagsasamantalahang 
mga uri. Nabubuo nila ang simulaing komun sa mga uring maaari nilang kasadlakan. 
Bumabaling ang itinuturing na "nagsasariling pag-iisip" ng petiburgesyang lunsod (ang 
ipinagmamalaking matalinong panggitnang uri) mula sa katapatan sa mapagsamantalang mga 
uri tungo sa katapatan sa pinagsasamantalahang masa. Kasabay nito, malugod silang 
tinatanggap ng pinagsasamantalahang masa ng sambayanan sa isang adhikaing komun at sa 
isang pakikibakang komun. 

 

Ang Kasalukuyang Rebeldeng Kilusang Estudyante 

Hindi kagulat-gulat na sa kasalukuyan, na nasa krisis ang buong lipunan, nagiging lalong 
bangkarote ang gubyerno at dumadaing ang masa ng sambayanan sa ilalim ng bigat ng 
pagsasamantala, lumilitaw ang daluyong ng mga welgang estudyante sa Pilipinas. May mga 
protestang sumasangkot sa mga usaping kinabibilangan ng panunupil sa karapatan ng mga 
estudyante na magsalita ukol sa pambansang mga isyu at lumahok sa mga aksyong masa 
laban sa labis na pagtataas ng matrikula at miscellaneous fees. Nakikiisa rin ang mga estudyante 
sa kanilang mga guro laban sa mapagsamantalang mga gawi ng mga administrasyon ng 
paaralan. Sama-sama nilang inilalahad ang mga kahingiang pampulitika at pang-ekonomya. 

Dahil sa komprehensibong paggagap sa papalaking krisis sa pambansa at pandaigdigang 
sitwasyon, nakayanan ng Kabataang Makabayan na matanaw at maiplano ang pagpapaunlad 
sa pambansang kilusang protesta ng estudyante sa Pilipinas. Sing-aga ng unang semestre ng 
taong akademiko ng 1967-68, nakapaglunsad na ang mga lokal na balangay nito, dahil sa 
espesyal na atensyon ng kanyang pambansang mga upisyal, sa ilang mga paaralan sa mga 
probinsya at muntik nang magkaroon ng pangkalahatang welga sa University of the 
Philippines sa isyu ng higit pang Amerikanisasyon. Noong Nobyembre 30, 1967, sa 
Ikalawang Pambansang Kongreso nito, isinama ng KM sa Programa sa Pagkilos nito ang 
sumusunod: 

Sa hanay ng mga estudyante, dapat makibaka ang mga aktibista ng Kabataang 
Makabayan para sa kongkretong mga hakbangin para sa kanilang kapakinabangan. 
Kasabay nito, responsable sila sa pagbibigay ng pambansa-demokratikong direksyon sa 
mga pagsisikap ng mga estudyante na paunlarin ang kanilang mga kalagayan sa pag-aaral 
at pamumuhay. 

Dapat magpaunlad ang Kabataang Makabayan ng pambansang kilusang protesta ng 
mga estudyante laban sa tumataas na presyo ng edukasyon at pamumuhay. Dapat itong 
manindigan laban sa pagpayag ng gubyerno na pahintulutan na supilin at mabulok ang 
sistema ng paaralang pampubliko pabor sa pribadong mga paaralan, na mangyari pa'y 
inuudyukan ng komersyalismo. 

Naging pinakamasigla ang kasalukuyang rebeldeng kilusang estudyante sa mga paaralang 
may malalakas na balangay ng KM. Nagbigay ang mga balangay ng estudyanteng ito ng lahat 



ng makakayanang suporta sa lokal na mga kilusang reporma ng mga estudyante hanggang sa 
antas na napilitan ang reaksyunaryong akademikong mga awtoridad at si Pangulong Marcos 
na atakehin ang nagwewelgang mga estudyante bilang "mga tagalabas" at "mga subersibo" 
para lituhin ang mga isyu. Bunduk-bundok ng mga polyeto para sa bawat paaralan ang 
sinungaling na ipinamudmod sa ngalan ng Kabataang Makabayan para siraan ito at para 
lituhin ang mga estudyante. 

Di pa napapantayan ang saklaw at tindi ng mga welgang estudyante sa buong kasaysayan 
ng Pilipinas. Maaaring lumitaw na ang mga ito'y pangyayari na ganap na naiiba sa mahabang 
serya ng mga demonstrasyong estudyante at kabataan na nagsimula sing-aga ng Marso 14, 
1961, nang nagdemonstrasyon ang isang prenteng estudyante sa pangunguna ng Student 
Cultural Association of the UP nang may pwersang 4,000 estudyante laban sa isinasagawang 
witchhunt ng Committee on Un-Filipino Activities (CUFA). 

May interelasyon at tuluy-tuloy ang lahat ng mga kilos masang estudyanteng ito. Ang 
kanilang interkoneksyon at pagkatuluy-tuloy ay hindi lamang sa popularisasyon ng tuwirang 
demokratikong aksyon kundi maging sa makabuluhang mga kahingian na ihinarap. 
Sumulong ang mga welga at demonstrasyong estudyante dahil sa buktot na mga katangian ng 
isang sistemang malakolonyal at malapyudal, dahil sa mga kalagayang may masamang epekto 
sa mga estudyante mismo. Bagamat litaw na ang demonstrasyong anti-CUFA ng 1961 ay 
isang depensa sa kalayaang akademiko at awtonomya ng pamantasang estado, sa katunaya'y 
isa na itong depensa sa karapatan ng mga guro at estudyante na magsalita para sa adhikain ng 
pambansang demokrasya. Magmula noon, lumitaw ang aktibismong estudyante na may 
bandilang pambansang demokrasya at patuloy na walang tigil na umunlad sa loob at labas ng 
pamantasang estado. 

May mas maliliit na demonstrasyon laban sa pananalakay ng US sa Cuba, laban sa 
Malaysia at laban sa imperyalistang blakmeyl na nukleyar hanggang Oktubre 2, 1964, nang 
magsipagsamahan ang mga estudyante sa mga manggagawa sa malakihang demonstrasyon 
laban sa parity rights at sa base militar na Amerikano sa harapan ng embahada ng US at sa 
Malacañang. Noong Nobyembre 30, 1964, itinatag ang Kabataang Makabayan para 
konsolidahin ang mga estudyante at kabataang manggagawa na lumahok sa militanteng 
demonstrasyon ng Oktubre 2, 1964, at napailalim sa banta ng nakaambang bayoneta. 

Noong Enero 25, 1965, nasa posisyon na ang Kabataang Makabayan, kasama ang ibang 
mga organisasyong masa, na ilunsad ang 20,000 kataong demonstrasyon ng mga estudyante, 
manggagawa at magsasaka hinggil sa malawak na hanay ng mga isyu na sumasangkot sa 
batayang mga suliraning imperyalismong US at pyudalismo. 

Sumunod dito ang serye ng mga demonstrasyon laban sa Panukalang Batas Vietnam na 
mag-oobliga sa isang naghihirap na bayan tulad ng Pilipinas na tumulong sa imperyalismong 
US na lalupang manalakay laban sa mamamayang Byetnames. Umabot ito sa karurukan 
noong Oktubre 23 at 24, 1966, nang idaos ang Manila Summit bilang pagtatangka ni Lyndon 
B. Johnson na pagkaisahin ang mga papet na Asyano nito sa mas agresibong aksyon laban sa 
mamamayang Byetnames. Nalahad ang makatarungang galit ng kabataan sa demonstrasyong 
ito kahit na ginamit ang pinakabrutal na aksyong pulis laban sa kanila sa isang munti at 
malumanay na bersyon ng Byetnam sa Manila Hotel. 

Sa nakaraang taon hinggil sa usaping Malaysia, ikinredito sa mga balangay ng Kabataang 
Makabayan ang pinakamalalaganap na demonstrasyong kabataan. Idinahilan sa Kabataang 
Makabayan laluna ang pinakamilitanteng aksyon sa embahadang British at embahadang US 



ng mga interesado lamang sa pagpapalawak sa teritoryo ng Pilipinas habang tahimik sa 
usapin ng base militar ng US sa tungki ng ating mismong mga ilong. Lagi nang inililinaw ng 
Kabataang Makabayan na laban lamang ito sa Malaysia bilang kagagawan ng imperyalismong 
Anglo-Amerikano. 

May iba pang mga demonstrasyon tulad ng mga laban sa mga monopolyo sa industriya 
ng langis sa usapin ng pagpapatupad sa batas sa nasyunalisasyon ng pagtitingi, laban sa mga 
base militar ng US dahil sa pagpatay sa kabataang Pilipino at iba pa. May partisipasyon din 
ang KM sa mga welga sa lokal na mga pabrika at iba pang mga lugar. 

Sa lahat ng makakabuluhang aksyong protesta na isinagawa bago ng kasalukuyang 
rebeldeng kilusang estudyante, hindi tayo kailanman mabibigo sa pagpapakita ng kanilang 
relasyon sa lumalaking krisis sosyo-ekonomiko ng Pilipinas na sa bataya'y dahil sa lipas at 
malakolonyal at malapyudal na katayuan. 

 

Makibaka para sa Pambansang Demokrasya 

Lagi nating tinatangkilik ang pagkamit sa tunay na pambansang demokrasya bilang layon 
ng ating pakikibaka. Ang pangunahing layunin ng kasalukuyang pakikibaka ng mga 
estudyante ay ang pagkakamit sa pambansang demokrasya. Lahat ng iba pang mga layunin ay 
dumadaloy mula sa iisang layong ito. Dapat magsama-sama ang mga estudyante at masiglang 
makibaka para wakasan ang dayuhan at pyudal na pagsasamantala na nagpapakitid sa 
kanilang mga oportunidad at sa oportunidad ng buong bayan. 

Dahil malapad na pakikibaka ang pambansa-demokratikong pakikibaka, na sumasaklaw 
sa mga manggagawa, magsasaka at iba pang mga sektor ng populasyon, dapat laging iugnay 
ng mga estudyante ang sarili nilang pakikibaka sa pakikibaka ng buong sambayanan, 
pangunahin sa pakikibaka ng pinagsasamantalahang masa ng mga manggagawa at magsasaka. 

Dahil sila'y isang minoryang grupong panlipunan na hiwalay pa nga sa aktwal na proseso 
sa produksyon, wala sa posisyon ang mga estudyante na gawing posible ang rebolusyonaryo 
at pangmatagalang mga pagbabago kung wala ang kanilang integrasyon sa pakikibaka ng 
masa ng mga manggagawa at magsasaka. 

Dapat isagawa kung gayon ang lahat ng seryosong pagsisikap para itransporma ang 
kasalukuyang rebeldeng kilusang estudyante bilang isang rebolusyong pangkultura na may 
pambansa-demokratikong oryentasyon. Nangahas tayong sabihin sa nakaraan na tunay ngang 
umuusbong na itong rebolusyong pangkultura. May sapat nang lakas ang mga simula nito 
para magmistulang piging ang unang Kilusang Propaganda. 

Ang itinataguyod nating Ikalawang Kilusang Propaganda sa esensya ay isang 
rebolusyong pangkultura na may pambansa-demokratikong oryentasyon. Ito ang yugto ng 
paglilikha sa opinyong publikong kailangan para sa komprehensibong pambansa-
demokratikong rebolusyon. Hindi matagumpay na maipagwawagi ang pakikibaka para sa 
pambansang demokrasya kung wala ang rebolusyong pangkulturang ito. 

Sa rebolusyong pangkulturang ito, gumaganap ng mahalagang papel ang mga estudyante. 
Ngayo'y higit na malaki ang mga hanay ng mga estudyante kaysa sa nakaraang buong 
kasaysayan ng Pilipinas; espesyal nilang katangian ang mobilidad. Dahil nagmumula ang mga 
estudyante sa iba't ibang bahagi ng bayan at ng isang probinsya, kapag nagagap nila ang mga 
ideya ng pakikibaka para sa pambansang demokrasya, makakakalat sila sa malawak na saklaw 



para ipalaganap ang mga ideyang ito ng rebolusyonaryong pagbabago kahit na sa panahon 
lamang ng kanilang bakasyon, o matapos ng gradweysyon, o kung pipiliin nilang kumilos 
nang buong panahon para sa rebolusyonaryong kilusang masa at sumanib sa masa sa 
seryosong paraan. Maraming estudyante ang tumitigil sa pag-aaral sa mga kadahilanang pang-
ekonomya; magiging mabuti kung ang mga nagsitigil sa pag-aaral na ito ay lumahok sa 
pampulitikang pakikibaka na naghahangad na pahusayin ang kanilang kalagayan at ang 
kalagayan ng sambayanan. 

Karagdagang layunin ng rebolusyong pangkultura na itransporma ang mga ideya ng 
pambansa-demokratikong rebolusyon bilang materyal na pwersa. Sa pagsusulong ng 
rebolusyong pangkultura, naglulunsad tayo ng mga kilos protestang masa tulad ng mga welga 
at demonstrasyon, nagdaraos tayo ng mga kumperensya, seminar, lektura, teach-in, at iba 
pang pabatiran, at naglalathala tayo ng rebeldeng mga pahayagan, pamplet at polyeto at 
walang tigil tayong nagsasalita para sa pambansang demokrasya sa mga klasrum, sa mga 
lansangan, sa radyo at lahat ng iba pang lugar. Pero ang ating karagdagang layunin ay laging 
para isulong ang mobilisasyong masa. Kagyat na nililikha ng ating kampanya para sa 
rebolusyonaryong edukasyong masa ang pinakanararamdamang realidad sa pamamagitan ng 
kagyat na pagmomobilisa sa masa ng sambayanan. 

Gumaganap ng talibang papel ang estudyante at kabataan sa rebolusyong pangkultura, 
gaya ng Red Guards sa sarili nilang mataas na yugto ng rebolusyong pangkultura, gaya ng 
10,000 estudyanteng Pranses na pumukaw sa higit sa 10 milyong manggagawang Pranses, 
gaya ng kabataang Byetnamese sa pamamagitan ng sandatahang yunit pampropaganda at mga 
organisasyong pangkultura. Pero ang ultimong layon para sa estudyante at kabataan na tunay 
na nakalaan para sa pambansa-demokratikong rebolusyon ay laging sumanib sa masa ng 
sambayanan habang lagi nilang pinapanibagong-hubog ang sarili nilang pag-iisip at 
iwinawaksi ang kanilang petiburges o indibidwalistang mga prehuwisyo at preperensya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAHE SA SAMAHANG  
DEMOKRATIKO NG KABATAAN 

 

Malugod kong ipinaaabot ang rebolusyonaryong pagbati sa Samahang Demokratiko ng 
Kabataan sa okasyon ng Unang Pambansang Kongreso nito. 

Labis-labis na papuri ang inaani ngayon ng Samahang Demokratiko ng Kabataan sa mga 
tagumpay nito, pati na mga sakripisyo, sa pakikibaka para sa pambansang demokrasya. 
Kinikilala ng lahat, na natamo ng militanteng organisasyong ito ng kabataan, ang karapatang 
mapabilang sa taliba ng kasalukuyang pakikibaka. 

Nilalagom ng kongresong ito ng mga aktibista ang mga tagumpay na nakamit sa 
pamamagitan ng puspusang pagsisikap, walang humpay na militansya at tunay na 
pagmamalasakit sa demokratikong kapakanan ng mamamayan. Nagtatakda rin ito ng mga 
bagong mapanlabang tungkulin na wastong pinaiilalim sa dakilang pulang bandila ng bagong 
tipong pambansa-demokratikong rebolusyong pangkultura. 

Mahigpit na hinihingi sa kabataan na higit pang pukawin ang malawak na masa ng 
sambayanan para sa mas matitinding pakikibaka laban sa imperyalismong US, pyudalismo at 
burukaratang kapitalismo.  Ang Samahang Demokratiko ng Kabataan ay buong husay at 
matagumpay na nakapagsagawa ng gawaing propaganda at ngayon ay nagkokonsolida ng 
sarili upang higit pang magpakahusay at magtagumpay sa ganitong gawain. 

Sa panahong ito ng malubhang krisis, ang Samahang Demokratiko ng Kabataan ay 
namumukod bilang modelo ng rebolusyonaryong militansya at lakas ng loob na maaaring 
tularan ng lahat ng makabayang kabataan. Hindi ito nasisindak ng paulit-ulit na pagpapataw 
at banta ng kontra-rebolusyonaryong karahasan (kabilang ang pormal na deklarasyon ng 
batas militar) at hindi rin nalilinlang ng lihis na kontra-rebolusyonaryong linya ng mga taksil 
na rebisyunistang Lava at mga kleriko-pasista na nagkakalat na mismong ang mas mabangis 
na paglaban para sa demokratikong kapakanan ng sambayanan ang dapat sisihin sa 
masamang gawain ng kaaway. 

Angkop na itinaon ng Samahang Demokratiko ng Kabataan ang kanyang unang 
pambansang kongreso sa Enero 30 at 31, mga araw na gumugunita sa mga pangyayaring may 
malalim na kabuluhan—ang walang-katulad sa kapangyarihang aksyong masa at magiting na 
kabayanihan ng mga kasamang aktibista. Ang kongresong ito ay nagsisilbi bilang isang 
aksyon ng rebolusyonaryong paghihiganti at sa gayon ay nagdaragdag ng kahalagahan sa mga 
araw na ating ginugunita. Inihahanda nito ang landas para sa mas determinadong 
rebolusyonaryong pakikibaka laban sa mga nagpapatindi sa pang-araw-araw na karahasan ng 
pagsasamantala at pang-aapi sa pamamagitan ng pandarahas sa mga tumututol. 

Aking ipinagmamalaki na mahigpit kong nakaugnayan ang mga aktibista ng SDK na 
nagpupunyagi ngayon sa rebolusyonaryong pakikibaka. Ipinagmamalaki ko ang mahigpit na 
pagsasamahan at pagkakaisa ng Samahang Demokratiko ng Kabataan at Kabataang 
Makabayan. Magkasama, ang magkapatid na organisasyon ito ay matagumpay na 
nagpalagablab sa apoy ng rebolusyong Pilipino. 

 Mabuhay ang Samahang Demokratiko ng Kabataan! 

Iwagayway ang dakilang pulang bandila ng pambansa-demokratikong rebolusyong 
pangkultura! 



Mabuhay ang kabataang Pilipino! 

Ibagsak ang imperyalismong US, pyudalismo at burukratang kapitalismo! 

Ibagsak ang mga oligarko sa pangunguna ng pasistang papet na pangkating Marcos! 

 Mabuhay ang sambayanang Pilipino! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAHE SA MAKIBAKA 
HINGGIL SA KILUSAN SA PAGPAPALAYA SA KABABAIHAN 

 

Sa nakaraang dalawang taon, nakaambag nang malaki ang Makabayang Kilusan ng 
Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) sa pagbutas sa pader ng reaksyunaryong maling mga 
pagpapalagay laban sa kababaihan at sa paghahawan ng landas para sa daluyong ng Kilusan 
sa Pagpapalaya sa Kababaihan sa Pilipinas. Dahil nasentro ang mga aktibidad ng 
MAKIBAKA sa kalunsuran, laluna sa Kamaynilaan-Rizal, marami-rami rin ang hindi 
nakakabatid sa malaking inspirasyong naibigay ng MAKIBAKA sa paglitaw ng mga 
samahang kababaihan sa kanayunan. Malaking bahagi ng rebolusyonaryong kilusang masa 
ngayon ay binubuo ng mga samahang kababaihan sa antas baryo na tipong Samahan ng 
Kababaihang Makabayan. Hinikayat ang masiglang kampanya sa pagbubuo ng ganitong tipo 
ng samahan ng epektibong partisipasyon ng MAKIBAKA sa rebolusyonaryong mga 
pakikibakang masa. Makatitiyak tayo na sa loob ng ilang taon, magiging dambuhalang pwersa 
ang Kilusan sa Pagpapalaya sa Kababaihan kapwa sa kalunsuran at kanayunan para sa 
rebolusyonaryong pagbabago sa ilalim ng bandila ng bagong tipong pambansa-
demokratikong rebolusyon. 

 

Ang Kilusan sa Pagpapalaya sa Kababaihan sa Pambansa-Demokratikong 
Rebolusyon 

Sa isang malakolonyal at malapyudal na bayan tulad ng Pilipinas, di maiiwasan na tulad 
ng kalalakihan, ang kababaihan ay nagdurusa dahil sa tatlong sistema ng awtoridad, ang 
awtoridad sa pulitika, awtoridad sa angkan at awtoridad sa relihiyon. Pero dagdag dito, 
nagdurusa ang kababaihan dahil sa awtoridad ng asawang lalaki o dahil sa matatawag nating 
"awtoridad ng lalaki". Ang apat na awtoridad na ito na kailangang hamukin ng kababaihan ay 
madaling makita bilang mga ekspresyon ng ideolohiya at sistemang pyudal-patriyarkal. Kahit 
na, sa kalunsuran, may mistulang lantarang pamamayani ng mga ideya at 
pinagpapahalagahang burges, na nakikita sa pinakadekadenteng mga anyo nitong nilinang ng 
imperyalismong sa kultura, nanatili pa ang ideolohiya at sistemang pyudal-patriyarkal bilang 
base sa buong bayan ng maling mga pagpapalagay laban sa kababaihan. Pumatong ang deka-
dekada ng modernong imperyalistang kultura sa siglu-siglong pyudal na patriyarkalismo sa 
ating kasaysayan. 

Naririyan ang lahat ng dahilan para umiral at sumulong ang Kilusan sa Pagpapalaya sa 
Kababaihan. Kahit na kababaihan ang kalahati ng sangkatauhan, kalahati ng bansa at kalahati 
ng bawat rebolusyonaryong uri, napipigilan sila ng apat na sistema ng awtoridad sa ganap na 
pag-unlad at pagkamit sa kanilang rebolusyonaryong mga kapabilidad. Kinakailangan kung 
gayon na magkaisa ang kababaihan, igiit ang kanilang mga sarili at kamtin ang kanilang 
bahagi sa pinakamahalagang pagsisikap, walang iba kundi ang kasalukuyang pambansa-
demokratikong rebolusyon. 

Lubhang mahalaga para sa Kilusan sa Pagpapalaya sa Kababaihan na magagap ang linya 
na ang awtoridad sa pulitika ang gulugod ng lahat ng iba pang sistema ng awtoridad. Sa 
pamamagitan ng pagbabagsak sa awtoridad na ito, sinisimulan nating ibagsak ang lahat ng iba 
pang mga sistema. Kung gayon, ang pampulitikang pakikibaka, ang masiglang paglahok sa 
pambansa-demokratikong rebolusyon ngayon, ang susing kawing sa dakilang adhikain ng 



pagpapalaya sa kababaihan. Ang Kilusan sa Pagpapalaya sa Kababaihan sa batayan ay isang 
pampulitikang pakikibaka, na may rebolusyonaryong katangian sa uri. Dapat ibagsak ang 
pampulitikang awtoridad ng dayuhang imperyalismo, katutubong pyudalismo at burukrata-
kapitalismo kung palalayain ang kababaihang Pilipino at kakamtin ang pagkakapantay-pantay 
ng mga kasarian. 

Sing-aga ng bisperas ng lumang demokratikong rebolusyon, may tiyak nang 
pagmamalasakit hinggil sa mahalagang papel na maaaring gampanan ng kababaihan sa 
pagkakamit ng pagbabagong panlipunan. Pinokusan ng repormistang si Rizal ang mga 
kontradiksyon sa pagitan ng kababaihan at ng sistemang pyudal-patriyarkal sa kanyang 
"Liham sa Kabataang Kababaihan ng Malolos" at tiniyak niyang ikarikatura ang 
konserbatibong kababaihan ng kapaligirang kolonyal at klerikal. Sa mas positibo at 
rebolusyonaryong paraan, pinatunayan sa lumang demokratikong rebolusyon ng istorikong 
mga personahe tulad nina Gregoria de Jesus at Teresa Magbanua na kayang lumaban ng 
kababaihan tulad ng kalalakihan. Nakapagbigay ng inspirasyon sa kababaihan noon ang 
istorikong personahe ni Gabriela Silang. 

Sayang at nabigo ang lumang demokratikong rebolusyon ng imperyalismong US at ng 
mga lokal na reaksyunaryong mga kasabwat nito. Nagbago lamang ng pananamit ang mga 
Maria Clara, Doña Victorina, Doña Consolacion, at mga Sister Purtes at Rufa para 
magpanibagong modang kolonyal. Lalo pang nilinang ang kanilang esensyal na mga 
katangian at kahinaan ng patuloy na naggugumiit na sistemang pyudal-patriyarkal na 
nakaugnay sa imperyalismong pangkultura. Para labanan ang mga kontrabida ng Kilusan sa 
Pagpapalaya sa Kababaihan, itaas natin bilang mga bayani natin ang masa ng kababaihan, 
gayundin ang kanilang namumukod-tanging mga kinatawan na nakikibaka para sa bagong 
demokratikong rebolusyon. Si Liza Balando, ang babaeng manggagawa na namatay sa mga 
kamay ng pangkating US-Marcos sa masaker sa Araw ng Paggawa noong 1971, ay isa sa mga 
bayaning may rebolusyonaryong oryentasyon at kagitingan na dapat nating pamarisan at 
isabuhay. 

 

Ang Kilusan sa Pagpapalaya sa Kababaihan sa Kanayunan 

Mayorya sa kababaihan sa Pilipinas ay kababaihang magsasaka. Kinakailangang ang 
gulugod ng Kilusan sa Pagpapalaya sa Kababaihan dito ay dili't iba kundi ang kababaihang 
magsasaka. Ang tatahakin nilang rebolusyonaryong landas sa ilalim ng pamumuno ng 
proletaryong rebolusyonaryong partido ang nagtatakda sa katangian ng Kilusan sa 
Pagpapalaya sa Kababaihan sa Pilipinas. Para magkaroon ng wastong rebolusyonaryong 
oryentasyon ang MAKIBAKA, kailangang isaisip nito ang gayong pananaw sa lahat ng 
panahon. Gayunman, hindi natin maaaring tawaran o maliitin ang nakamit na ng 
MAKIBAKA at ang mga sinisikap pa nitong karagdagang makamit sa kalunsuran. 

Sa kabuuan at sa napakaraming paraan, ang kilusang masa ng kababaihan na tumatahak 
sa pambansa-demokratikong linya sa kalunsuran ay nakaugnay sa kilusang masa ng 
kababaihan sa kanayunan. Kapwa'y mahalaga. Prinsipal ang isa at ang isa pa'y sekundaryo. At 
makakapagbuo ng kongkretong mga ugnay sa pagitan ng dalawa. Halimbawa, madaling 
makakatungo sa kilusang masa ng kababaihan sa kanayunan ang mga babaeng kadre na 
napanday sa kilusang masa ng kababaihan sa kalunsuran. Sa ilalim ng patnubay ng Marxista-
Leninistang partido, pinakamahusay na maisasagawa ang pagtatalaga ng mga babaeng kadre 
para sa iba't ibang tipo at larangan ng rebolusyonaryong gawain.  



Ang paglitaw ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka at kilusang magsasaka ay 
lumilikha ng papahusay na mga kalagayan para maigiit ng kababaihan ang kanilang 
pagkakapantay sa kalalakihan. Nalilikha ang mga samahan ng kababaihan sa mga baryo bilang 
mahalagang bahagi ng suporta para sa demokratikong kapangyarihang bayan. Gumaganap 
ang mga ito ng napakaraming tipo ng gawain sa rebolusyon at produksyon na hindi posible 
sa nakaraan. Gumaganap ngayon ang malawak na masa ng kababaihan sa mga sonang gerilya 
at mga gerilyang baseng purok na dati-rati'y eksklusibong larangan ng kalalakihan at 
partikular na mga gawain rin na pinakakumbinyente para sa kababaihan. Sa darating na 
panahon, magiging napakahusay sa pakikidigma ng pulang mga destakamento ng 
mandirigmang kababaihan. 

Komparatibong may higit na pasya sa mga usaping pampamilya ang kababaihang 
magsasaka, laluna ang nabibilang sa saray ng maralitang magsasaka, dahil sila ay lumalahok sa 
gawaing produktibo gaya ng kanilang kalalakihan. Sa hanay ng kababaihang Pilipino, sila rin 
ang pinakahindi napipipilan ng mga inhibisyong relihiyoso. Bagamat sila ang nagdadalantao, 
napipilitan sila ng kalagayan na magtrabaho nang husto. Tulad ng kanilang kalalakihan, 
nagtatrabaho sila sa bigat ng labis na pagsasamantala. Pero sa mga samahan ng kababaihan 
bilang kanilang baseng komun, hindi lamang napapaunlad ng kababaihang maralitang 
magsasaka ang kanilang pantay na katayuan katapat ng kanilang mga asawa kundi iginigiit rin 
nila ang kanilang mahalagang papel sa rebolusyon. Tumutulong sila nang malaki sa 
paghihimok sa mga panggitnang magsasaka at pagnunyutralisa sa mayayamang magsasaka sa 
pamamagitan ng kapwa nila kababaihan. 

Lumilipas na ang mga araw kung saan itinuturing ang kababaihan bilang mga pasaning 
mental para sa mga mandirigmang kalalakihan sa mga sonang gerilya at mga gerilyang baseng 
purok. Sila'y naging higit na mulat sa kanilang rebolusyonaryong papel at nagsimula nang 
umambag sa napakaraming paraan sa kabuuang rebolusyonaryong pagsisikap. Dahil 
sumisibol ang mga samahan ng kababaihan, hindi na nadarama ng mga asawa at ina na sila'y 
iniiwan kung ang kanilang mga asawa't anak ay nasa mga yunit gerilya o regular na yunit 
makilos. 

 

Ang Kilusan sa Pagpapalaya sa Kababaihan sa Kalunsuran 

Nabibilang ang mayorya sa kababaihan sa kalunsuran sa uring manggagawa. Sila'y mga 
asawa, kapatid na babae o anak ng mga manggagawa, o sila mismo'y tuwirang manggagawa 
sa iba't ibang mga empresa. 

Dapat magbigay ng espesyal na atensyon ang MAKIBAKA sa katotohanang 
panlipunang ito sa pagpapaunlad sa Kilusan sa Pambansang Pagpapalaya sa kalunsuran. 
Samantalang sa kasalukuyang maagang yugto nito, narekluta ng MAKIBAKA ang kasapian 
nito mula sa petiburgesyang lunsod, laluna sa mga estudyante at kabataang propesyunal, 
dapat masigla nitong itaguyod ang pambansa-demokratikong linya, higit na ilapit ang sarili sa 
kababaihan ng uring manggagawa at magrekluta ng mga kasapi mula sa uring ito. Maitatatag 
ang mga balangay ng MAKIBAKA sa mga pabrika at komunidad ng manggagawa. 

Higit sa sapat ang bilang ng mga isyu na maitataguyod ng kilusang masa ng kababaihan 
sa ilalim ng bandila ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa kalunsuran. Halimbawa, 
madaling makapupukaw at makapapakilos sa masang kababaihan ang isyu ng tumataas na 
mga presyo at lumiliit na tunay na kita ng masa. Magagamit ang isyung ito para ilantad ang 



mga kasamaan ng imperyalismong US, pyudalismo at burukrata-kapitalismo. Makapagtatatag 
ng ilang mga proyekto para sa kabutihan ng komunidad para makapagpanatili ng tuluy-tuloy 
at pang-araw-araw na interes sa isang samahang urban ng kababaihan. Makapagtatatag ng 
mga industriyang pambahay para sa mga pamilya ng uring manggagawa; makapagtatayo ng 
mga narseri at kindergarten para makapagbigay ng higit na panahon sa kababaihan para sa 
gawaing produktibo at para sa gawaing pampulitika; makapagsasagawa ng libreng mga 
serbisyong medikal at murang gamot; at mga katulad nito. Para panatilihing pulitika ang nasa 
komand ng mga pagsisikap sa pagpapahusay ng kabuhayan, dapat laging hikayatin ang 
kababaihan sa kalunsuran na lumahok sa talakayang pampulitika at sa mga aksyong masa. 

Humihingi ang kilusang unyon ng tulong mula sa Kilusan sa Pagpapalaya sa 
Kababaihan. May mga linya ng mga empresang kapitalista kung saan relatibong marami ang 
kababaihang manggagawa; ilan dito'y ang pabrika ng tela, sapatos, tabako't sigarilyo at kendi, 
ang mga kumpanya ng transportasyong panghimpapawid, mga empresa sa distribusyon at 
mga tindahan, mga bangko, mga restawran at masmidya. Napakalugod na tinatanggap ang 
mga aktibista ng Kilusan sa Pagpapalaya sa Kababaihan ng kanilang kapwa kababaihan dito. 
Dapat magbigay rin ng espesyal na atensyon sa pag-oorganisa at pamumuno sa mga katulong 
sa bahay, na karamiha'y babae, na konsentrado sa mayor na mga subdibisyon sa karatig bayan 
ng kalunsuran. Sa alinmang pagawaan, kailangang tiyakin ng Kilusan sa Pagpapalaya sa 
Kababaihan na walang tuntunin at gawi na diskriminatoryo laban sa kababaihan, na dapat 
may pantay na gawain ang kababaihan, na dapat tamasahin ng kababaihan ang kinakailangang 
mga pribilehiyo sa panganganak. Sama-sama nilang maisusulong kapwa ang pambansa-
demokratikong kilusan at ang kilusang unyon. 

Kailangan rin ng kalalakihang manggagawa ang espesyal na tulong ng kilusang 
kababaihan. Pasasalamatan nila nang husto kung maoorganisa ang kanilang mga asawa, ina, 
kapatid na babae at anak bilang suporta sa pakikibakang manggagawa. Madaling mapapahina 
ang isang welga dahil walang sapat na paghahandang pampulitika sa mga umaasa sa sahod ng 
manggagawa para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Gayundin, sa pang-araw-araw na 
pag-inog ng buhay, dapat laging paalalahanan ang kalalakihan na bagamat iniuuwi nila ang 
kanilang mga sahod sa tahanan, ang kanilang kababaihan ay gumagawa para sa kanila ng 
napakahihirap na gawaing bahay, at sa gayong paraan, bumabahagi sa pang-aapi at 
pagsasamantala sa kanila. Ipinapakita ng katotohanang higit na nakararaming kababaihan 
kaysa kalalakihan ang hindi nakakatamo sa kanilang pampulitikang produktibong potensyal 
kung gaano lubhang kabulok ang kasalukuyang sistemang panlipunan. 

Mahaba nating pinag-usapan ang tungkol sa kababaihan ng uring manggagawa. Ito'y 
dahil kailangan ang saligang atensyon at diin sa kanila. Kaugnay ng papel ng kababaihan ng 
petiburgesyang lunsod, sapat-sapat nang ipinakita ng MAKIBAKA sa salita at gawa kung 
anong direksyon ang dapat nilang tahakin. Dapat patuloy na papalakas na palahukin ng 
samahang masang ito ang kababaihan ng petiburgesyang lunsod sa rebolusyonaryong 
kilusang masa habang nagsisikap itong pukawin at pakilusin ang kababaihan ng uring 
manggagawa at magpaunlad ng ugnay sa kababaihan ng uring magsasaka. Ang iilan ngunit 
impluwensyal na kababaihan ng pambansang burgesya ay maaari ring hikayating sumuporta 
sa anti-imperyalistang prente. Pero sa mga lunsod at mayor na mga munisipalidad sa lahat ng 
dako ng bayan, ang petiburgesyang lunsod—ang mga estudyante, guro, propesyunal at ibang 
kababaihan na may nakasasapat na kabuhayan—ang magiging higit na masigla sa pagsuporta 
sa mga layunin ng MAKIBAKA at sa pagsapi sa mga balangay nito. 



Walang duda na maraming nagawa ang MAKIBAKA sa pagsusulong sa pambansa-
demokratikong rebolusyong pangkultura na may bagong tipo. Dapat gawin pa nito ang 
gayon. Hindi kailanman pwedeng maliitin ang papel ng kababaihan sa anumang prosesong 
pang-edukasyon. Kung ang lumang kasabihan na ang mga ina ang unang mga guro ay ganap 
na wasto; kung ang mga ina at maging ang kababaihang pumili sa bokasyong pagtuturo ang 
siya mismong misedukado, paanong magkakaroon ng kapaki-pakinabang na edukasyon para 
sa mga bata? Labis tayo nagmamalasakit kung gayon na masira ang hawak ng apat na 
awtoridad sa hanay ng kababaihang Pilipino sa pamamagitan ng pambansa-demokratikong 
rebolusyong pangkultura na may bagong tipo. 

Liban pa sa MAKIBAKA, may iba't ibang samahan ng kababaihan. Naririyan ang mga 
"di-sektaryo" o "di-relihiyoso" na sa kalakha'y ibinubukod ang sarili sa iba sa pamamagitan 
ng matataas na propesyon ng kanilang mga kasapi at nagsasabing sila'y burges liberal sa 
paninindigan. Naririyan ang mga nagbubukod ng sarili sa iba sa pamamagitan ng kanilang 
apiliyasyong relihiyoso at nagtuturing na pinakaimportante na isabuhay ang ilang mga 
seremonyang relihiyoso. Naririyan ang mga nakakahanap ng dahilan sa kanilang pag-iral dahil 
ang kanilang mga asawa'y mga kasapi ng mga organisasyong panlalaki. Naririyan rin ang 
maliliit na sirkulo ng kababaihang "alta-sosyedad", gayundin ng "naghahangad tumaas sa 
lipunan" na laging nagtuturing na kataas-taasan nilang kapurihan ang makita sa alinmang 
"eksklusibong" salu-salo ng mayayaman at mga makapangyarihan. Sa iba't ibang antas, may 
reaksyunaryong mga pananaw ang mga samahan ng kababaihang ito tungkol sa kanilang mga 
sarili, tungkol sa kababaihan sa pangkalahatan, at tungkol sa rebolusyonaryong kilusang masa. 
Mahalaga para sa MAKIBAKA na agawin ang pamumuno at inisyatiba mula sa ibang mga 
organisasyong nakabase sa lunsod na ito, at pag-ibahin ang mga alyado at mga kaaway sa 
kanilang hanay. 

 

Ang Perspektiba para sa Kilusan sa Pagpapalaya sa Kababaihan 

Dapat magdaan ang Kilusan sa Pagpapalaya sa Kababaihan sa bagong tipong pambansa-
demokratikong rebolusyon para makarating nang malayo sa pagwawakas sa mahabang 
kasaysayan ng pangkalahatang degradasyong ng kababaihan. Habang sumusulong ang 
pambansa-demokratikong rebolusyon, tiyak na magtitipon ng lakas ang Kilusan sa 
Pagpapalaya sa Kababaihan sa pamamagitan ng puspusan at militanteng pakikibaka. 

Kapag makukumpleto ang pambansa-demokratikong rebolusyon at nagsisimula ang 
sosyalistang rebolusyon, malilikha ang mga kalagayan para sa pagkakapantay ng mga kasarian 
ng malawakang-saklaw na pagpapatupad sa kooperasyong pang-agrikultura at ng malalaking 
hakbang ng industriyalisasyon. Sa pamamagitan ng kanilang ganap na partisipasyon sa 
pulitika at rebolusyon, magkakaroon ng lahat ng oportunidad ang kababaihan na pawiin ang 
mapaminsalang palagay na ang mga kababaihan ay palaasa. Walang sinumang pahihintulutan 
sa pamamagitan ng patakaran na patuloy na maggiit sa gayong palagay. Tiyak na hindi na 
ituturing ang kababaihan bilang mga palamuting panlipunan, mga laruang panlipunan, o mga 
kasangkapan sa pagdadalantao lamang. 

Sa buong kapanahunan ng sosyalistang rebolusyon, kailangan pa ring makibaka ang 
kababaihan para sa pagkukumpleto ng kanilang pagpapalaya. Pero sa panahong iyon, ang 
batayang mga kalagayan para sa ganap na tagumpay ay iiral at ang kalamangan ay laban sa 
mga nagnanasang supilin o sikilin ang kanilang mga karapatan. 



Mabuhay ang Kilusan sa Pagpapalaya sa Kababaihan! 

Mabuhay ang MAKIBAKA! 

Mabuhay ang pambansa-demokratikong rebolusyon! 

Mabuhay ang kababaihang Pilipino! 

Mabuhay ang mamamayang Pilipino! 

 

JOSE MA. SISON 
Tagapangulo sa Pagtatatag 
KABATAANG MAKABAYAN 
Marso 12, 1972 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAHE SA LEAGUE OF EDITORS  
FOR A DEMOCRATIC SOCIETY 

 
Ang Peryodismong Pangkampus sa Rebolusyon 

Sa paggugunita sa magiting na pakikibaka ng Enero 26 at 30, 1970, mahalagang kilalanin 
ang papel na ginampanan ng mga pahayagang pangkampus sa pananawagan sa masang 
estudyante na manindigan para sa pambansang demokrasya laban sa imperyalismong US, 
pyudalismo at burukratang kapitalismo. 

Sa kanilang sarili, ang mga aksyong masa ng Enero 26 at 30 ay malinaw na ekspresyon 
ng pambansa-demokratikong adhikain ng mamamayan. Ang mga talumpati sa publiko, teach-
in, mga klase sa protesta, awitin, pag-iislogan, poster, polyeto, plakard at maging ang pisikal 
na paglaban sa mga pasistang buhong, ay mahahalagang paraan ng pagpapalaganap sa mga 
prinsipyo ng pambansa-demokratikong rebolusyon. Ngunit hinding-hindi natin dapat 
kaligtaan ang malalim at tuluy-tuloy na pagpapalaganap ng pakikibaka para sa pambansang-
demokrasya ng mga pahayagang pangkampus bago, sa panahon at pagkatapos ng mga 
pangyayari ng Enero 26 at 30. 

Sa pag-unlad na nagluwal ng isang rebolusyong pangkultura o Ikalawang Kilusang 
Propaganda, ang peryodismong pangkampus ay maaaring gumampan ng nangungunang 
papel sa paglilinaw ng mga batayang isyu ng pakikibaka at sa pagmumulat at pag-oorganisa 
ng malawak na masa ng estudyante para sa rebolusyonaryong pakikibaka. Sa kanilang bahagi, 
maipararating naman ng mga estudyante ang mensahe ng rebolusyon sa malawak na masa ng 
sambayanan labas ng mga pader ng kampus sa buong kapuluan. 

Mula't sapul, malaki ang iniaambag ng mga pahayagang pinamamatnugutan at 
pinatatakbo ng mga estudyante sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa 
buong mundo. Pag-aralan ang kasaysayan ng ating bayan at tuklasin ang mga pahayagan na 
nagbuod ng mga problema at nagpanukala ng mga rebolusyonaryong solusyon ng panahon. 
Alalahanin ang Kalayaan, ang rebolusyonaryong pahayagan ng Katipunan. Pinamatnugutan ito 
ng rebolusyonaryong estudyanteng si Emilio Jacinto. Sa bagong tipong demokratikong 
rebolusyon, ang mapanlabang diwa ng editor at estudyanteng ito ay nananaig sa hanay ng 
peryodismong pangkampus. 

Ang pagkilala sa mahalagang papel na ginampanan ng peryodismong pangkampus sa 
mga pangyayari ng Enero 26 at 30 at gayundin sa iba pang rebolusyonaryong pangyayari sa 
nakaraan at kasalukuyan ay pagkilala sa kawastuan at pangangailangan na magpatalas ng 
pluma bilang mahalagang sandata sa lahat ng nalalapit pang mga sagupaan laban sa reaksyon 
at sa buong takbo ng rebolusyon. 

 

Mga Tungkulin ng LEADS 

Ang League of Editors for a Democratic Society ay maituturing bilang konsolidasyon ng 
kontemporaryong pagsisikap ng peryodismo sa mga kampus sa Pilipinas laban sa 
imperyalismong US, pyudalismo at burukratang kapitalismo. Ang pagbubuo nito ay 
nangangahulugan ng pagpapatalas ng rebolusyonaryong sandata sa serbisyo ng sambayanan, 
laluna ng naghihirap na masang manggagawa at magsasaka. 



Malaki ang maitutulong ng liga sa pagpapalaganap ng pakikibaka para sa pambansang 
demokrasya. Malalabanan nito ang kontra-rebolusyonaryong paninira at pambabaluktot ng 
reaksyunaryong pahayagan na sa katunayan ay panig sa interes ng mga imperyalista, 
malalaking kumprador, mga panginoong maylupa at burukratang kapitalista. Kailanman ay 
walang "malaya at walang-pinapanigang" pahayagan sa buhay-at-kamatayang pakikibaka sa 
pagitan ng mga pwersa ng rebolusyon at mga pwersa ng reaksyon. May tiyak na mga 
patakaran ang mga tagapaglathala, adbertayser at editor. Pagdodoble-kara sa bahagi ng mga 
reaksyunaryo na igiit na tinatalikdan nila ang kanilang makauring interes at tumpak na 
inilalahad ang panig ng mga rebolusyonaryo. 

Kailangang magkaroon ng sariling mga pahayagan ang mga rebolusyonaryo para 
ipahayag ang mga pambansa at makauring interes ng mga api at pinagsasamantalahan. 
Kailangang mahigpit na hawakan ng mga rebolusyonaryong estudyante ang mga pahayagang 
pangkampus at gamitin ang mga ito para itaguyod at ipagtanggol ang interes ng progresibong 
mga estudyante, gayundin ang interes ng malawak na masa ng sambayanan. 

Kung magkakaisa at lalaban para sa rebolusyonaryong oryentasyon ang lahat ng mga 
editor ng kampus, tiyak na magiging makapangyarihang pwersa sa pagbubuo ng opinyong 
publiko para sa rebolusyon ang kanilang mga pahayagan. Maaaring maging mas 
makapangyarihan pa ang mga ito kaysa sa reaksyunaryong mga pahayagan sa kalunsuran. 
Maaaring lampasan ng pinagsamang sirkulasyon ng lahat ng mga pahayagang estudyante sa 
mga hayskul at kolehiyo ang pinagsamang sirkulasyon ng lahat ng mga pahayagan sa 
kalunsuran. 

Ang magkahiwalay na sirkulasyon ng Dawn at Advocate pa lamang ay hamak na mas 
malaki sa bawat labas kaysa sa sirkulasyon ng alinmang ultra-reaksyunaryong pahayagan ng 
malaking kumprador gaya ng Philippines Herald, Manila Daily Bulletin at Evening News. Alam ko 
na sa ngayon ay daig ng pinagsamang sirkulasyon ng mga pahayagang pangkampus na nasa 
pamumuno ng League of Editors for a Democratic Society ang pinagsamang sirkulasyon 
bawat labas ng Manila Times at Manila Chronicle. 

Napakahusay ng kalakaran ng League of Editors for a Democratic Society sa 
paglalathala ng pinagsamang mga editoryal at artikulo sa mga pahayagang pangkampus. Ito 
ay epektibong paraan ng pagtataguyod ng pakikibaka para sa pambansang demokrasya. 
Mabilis nitong mapauunlad ang pagkakaisa sa ideolohiya at layuning pampulitika. 
Makakatulong ito sa pagpapatatag ng rebolusyonaryong papel ng masang estudyante, 
gayundin ng mga guro, sa pakikibaka para sa pambansang demokrasya. 

Hinahangad namin ang ganap na tagumpay ng League of Editors for a Democratic 
Society sa militante nitong pagsisikap na isulong ang pakikibaka para sa pambansang 
demokrasya. Kasama ng masang estudyante at mga guro, dapat matatag na makibaka ang 
mga myembrong-editor ng liga para sa pambansang kalayaan at demokrasya sa loob at labas 
ng mga kampus. Kailangang gamitin ang pahayagang pangkampus bilang mahalagang kawing 
sa pagitan ng lahat ng estudyante sa rebolusyonaryong kilusan. 

Mga mamamahayag ng kampus, magkaisa para sa rebolusyonaryong layunin! 

Tuhugin ng inyong mga pluma ang mga kaaway ng pambansang demokrasya! 

Mabuhay ang League of Editors for a Democratic Society! 

  



MENSAHE SA MOVEMENT FOR A DEMOCRATIC PHILIPPINES 
 

Ipinaaabot namin sa Movement for a Democratic Philippines ang maligaya, 
pinakamainit at pinakamilitanteng pagbati sa okasyon ng dalawang araw nitong kumperensya 
para konsolidahin ang hanay, pataasin ang pagkakaisa at linawin ang mga tungkulin nito 
alinsunod sa isang malinaw na programa ng pakikibaka para sa pambansang demokrasya 
laban sa imperyalismong US, pyudalismo at burukratang kapitalismo. 

Binabati namin ang Movement for a Democratic Philippines sa pagkakamit ng 
mahalagang pwesto sa taliba ng rebolusyonaryong kilusang masa at sa malaking tulong nito 
sa pagbubuo ng pambansang nagkakaisang prente ng mga makabayan at progresibong uri, 
organisasyong masa at mga personahe. 

 

Ang MDP sa Rebolusyonaryong Kilusang Masa 

Mabisang naitaguyod ng Movement for a Democratic Philippines ang pambansa-
demokratikong rebolusyon sa kabila ng walang-tigil na pananabotahe ng mga taksil na 
rebisyunistang Lava, mga kleriko-pasista, mga aristokrata sa paggawa, mga nasyunalistang 
tipong Marcos at ng iba't ibang tipo ng kontra-rebolusyonaryo. Ang kalunos-lunos na 
kabiguan ng Movement for the Advancement of Man ay siya namang naging maningning na 
tagumpay ng Movement for a Democratic Philippines. 

Bago pa man sa walang katulad na mga protestang aksyong masa ng 1970 at 1971, 
ipinakilala na ng Movement for a Democratic Philippines ang sarili bilang binhi ng isang 
militanteng alyansa ng mga pambansa-demokratikong pwersa laban sa imperyalismong US at 
mga papet na reaksyunaryo. 

Nang magkahugis ang Sigwa ng Unang Kwarto ng 1970, napanday ang Movement for a 
Democratic Philippines at naging isang lubos na koordinadong alyansa ng depinidong 
pambansa-demokratikong mga organisasyong masa. Sa pagtindi ng mga pakikibakang masa, 
lumakas ang hanay ng pambansa-democratikong kilusan at mabilis na natukoy at nahiwalay 
ang sandakot na oportunista at mananabotaheng nakapuslit sa loob ng kilusan. 

Sa mga naglalakihang martsa at rali at mga pangkalahatang welga ngayong taon, 
napanatili ng Movement for a Democratic Philippines ang lugar nito sa taliba. Sa katunayan, 
hindi magiging buo ang salaysay ng rebolusyonaryong kilusang masa kung walang sapat na 
pagtukoy sa mahalagang papel na ginampanan ng Movement for a Democratic Philippines, 
ng mga nangungunang aktibista at masang kapanalig nito. 

Ang Movement for a Democratic Philippines ay nakatulong sa pagmumulat at 
pagmomobilisa ng ilandaang libong mamamayan, kundi man milyun-milyon, sa naglalakihang 
martsa at iba pang anyo ng mga pagtitipon. Binigyang-tinig ng kilusang ito ang malawak na 
masa ng sambayanang Pilipino, laluna ang aping mayorya, na pinagkaitan ng mga proseso at 
daluyan ng komunikasyon na monopolisado ng mapang-aping minorya. 

 

Ang mga Tungkulin ng MDP 

Ang mapang-aping minorya na nasisindak ngayon ng tuwirang mga demokratikong 
aksyong inilulunsad ng masa ay nagyayabang tungkol sa isang silent majority na maaari nitong 



pakilusin anumang oras. Ang guniguning silent majority na ito ay dili't iba kundi ang mapang-
aping minorya na maingay na umaaangkin sa pangalan ng mamamayan at buong kasamaan 
ng bungangang umaabuso sa pagmamay-ari at kontrol sa sistema ng edukasyon, sa masmidya 
at, sa katunayan, sa naghaharing superistruktura para siraan ang mamamayan. 

Saksi tayo sa maningning na partisipasyon ng petiburgesyang lunsod, laluna ng mga 
estudyante, guro at iba pang intelektwal, sa rebolusyonaryong kilusang masa sa Kalakhang 
Maynila at iba pang syudad sa ating bayan. Isa itong kasiya-siyang pangyayari; dapat itong 
patindihin. Isang rebolusyonaryong kilusang propaganda ang ating inililunsad, isang bagong 
tipong rebolusyong pangkultura, na dapat bumagtas sa kahabaan at kalaparan ng kapuluan. 
Sa bagay na ito, may di maisasantabing papel ang petiburgesyang lunsod. 

Gayunman ay hinihimok namin ang Movement for a Democratic Philippines na ubos-
kayang magsikap na palakihin ang partisipasyon ng manggagawa at buuin ang pagkakaisang 
manggagawa-estudyante sa mga rebolusyonaryong aksyong masa. Malinaw na ipinakikita ng 
mga lokal na welga at ng katatapos lamang na mga pangkalahatang welga ng mga 
manggagawa sa transportasyon, ang pangangailangan at kahalagahan ng pagmumulat at 
pagpapakilos sa daan-daang libo at milyon-milyong manggagawa. Sa kasalukuyan, ang 
proletaryong masa ay maaaring lapitan at organisahin sa kanilang lugar ng trabaho mismo o 
sa pamamagitan ng balangay sa komunidad ng iba't ibang pambansa-demokratikong 
organisasyon. 

Upang mapabwelo ang matagal nang nakukuyom na rebolusyonaryong sigla ng uring 
manggagawa, kinakailangang maglunsad ng opensiba laban sa malaking burgesya at mga 
aristokrata sa paggawa at tulungan ang rebolusyonaryong partidong proletaryo na igiit ang 
pamumuno nito sa hanay ng proletaryong masa. Kinakailangang patalsikin ang lahat ng 
dilawang unyonista, maging ahente man sila ng imperyalismong US o ng modernong 
rebisyunismong Sobyet o mga karaniwang manlolokong pinakawalan ng mga reaksyunaryo 
upang iligaw ang mga manggagawa. 

Saksi tayo sa malinaw na katotohanan na konsentrado ngayon sa Kalakhang Maynila ang 
mga aksyong masang itinataguyod ng Movement for a Democratic Philippines. Nararapat 
lamang ito dahil ang Movement for a Democratic Philippines ay isang ligal na organisasyong 
masa na naglulunsad ng kilusang propaganda, ng isang rebolusyong pangkultura. Hindi nito 
maiiwasang magsimula sa pambansang sentro ng pulitika at komunikasyon. 

Gayunman ay hinihimok namin ang Movement for a Democratic Philippines na 
magsagawa ng dalawang mayor na hakbang para itatag ang pambansa-demokratikong 
rebolusyon sa pambansang saklaw. Ang isa ay ang pagsuporta at pagtatalaga ng mga aktibista 
ng MDP sa mga lunsod, kabisera ng mga probinsya at malalaking bayan para magsagawa ng 
gawaing propaganda at maghawan ng landas sa paglitaw ng mga militanteng demokratikong 
organisasyon. Ang isa pa ay ang pagpapadala ng mga pangkat sa pagsisiyasat at propaganda 
sa mga depinidong erya sa kanayunan at ang pagtulong sa pagbubuo ng rebolusyonaryong 
kilusang magsasaka. 

 

Pukawin at Pakilusin ang Masa 

Sa abot ng makakaya, ang Movement for a Democratic Philippines ay dapat patuloy na 
maglunsad ng mga militanteng aksyong masa para sa pambansa-demokratikong simulain. 
Kailangan tayong patuloy na makibaka. Kailanman ay hindi tayo dapat matakot. Habang higit 



na nagbabanta ang mga pasistang papet ng imperyalismong US na magpataw ng batas militar 
o maglunsad ng todo-todong pag-atake, higit na kailangan tayong magsikap na pukawin at 
pakilusin ang malawak na masa ng sambayanan at higit na kailangan tayong nakalaan at 
nakahandang maglunsad ng digmang bayan. 

Ang rebolusyonaryong pagsisikap ng Movement for a Democratic Philippines ay bahagi 
ng pandaigdigang pagsisikap na labanan at ibagsak ang imperyalismong US, modernong 
rebisyunismo at lahat ng reaksyon. Habang dinadala nito ang lokal na mga isyu, hindi dapat 
mag-atubiling dalhin ng Movement for a Democratic Philippines ang mga isyung may 
internasyunal na kabuluhan. Dapat nating suportahan ang rebolusyonaryong pakikibaka ng 
ibang mamamayan ng daigdig tulad ng pagsuporta din nila sa atin. 

Batid namin na sa kumperensyang ito, magsasagawa ang Movement for a Deocratic 
Philippines ng lahatang-panig na talakayan lalo't kailangan nitong pagtibayin ang isang buong 
programa para sa pambansa-demokratikong pakikibaka. Umaasa kaming isasaalang-alang sa 
konteksto ng nasabing programa ang ilang mungkahing inihapag sa mensaheng ito. Bilang 
pagtatapos, ipinararating namin ang lubusang pagbati sa pagtatagumpay ng inyong 
kumperensya. 

Mabuhay ang Movement for a Democratic Philippines! 

Mabuhay ang pakikibaka para sa pambansang demokrasya! 

Mabuhay ang pambansang nagkakaisang prente! 

Ibagsak ang imperyalismong US, pyudalismo at burukratang     
 kapitalismo! 

Ibagsak ang pasistang pangkating Marcos ng imperyalismong US! 

Ibagsak ang mga taksil na rebisyunistang Lava, mga kleriko-pasista,    
 mga nasyunalistang tipong Marcos, mga aristokrata sa paggawa,   
 at iba pang kontra-rebolusyonaryong tuta! 

Mabuhay ang rebolusyong Pilipino! 

Mabuhay ang mga manggagawa, magsasaka, petiburgesyang lunsod at   
 iba pang makabayan at progresibong alyado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAHE SA NAGKAKAISANG PROGRESIBONG  
ARTISTA-ARKITEKTO 

 

Ang Sining Biswal Bilang Sandata ng Rebolusyon 

Isang napakaligayang okasyon sa bahagi ng bawat aktibista ng pambansa-demokratikong 
kilusan at buong sambayanan ang Unang Pambansang Kumperensya at Palihan ng 
Nagkakaisang Progresibong Artista-Arkitekto.  Makabuluhang pagkakataon ito para suriin at 
lagumin ang lahat ng inyong naunang pagsisikap sa paggamit at pagpeperpekto sa sining 
biswal bilang sandata ng rebolusyon. Makabuluhang pagkakataon din ito para piliin ang mga 
grapikong modelo na tutularan, at para itakda ng mga bagong tungkulin, pampulitika man at 
estetiko, sa inyong militanteng paglahok sa dakilang pakikibaka para sa pambansang 
demokrasya laban sa imperyalismong US, pyudalismo at burukrata kapitalismo. 

Alam namin ang inyong mahalagang papel sa rebolusyonaryong pakikibaka. Ang 
mahabang paglilinaw ng isang sanaysay ay kayang iparating ng iisang poster lamang. 
Samakatwid, napakatalas ng hawak ninyong sandata. Isa pa, maaaring sabay-sabay na tingnan 
ng maraming tao ang isang poster at kaagad sapulin ang ibig ninyong sabihin. Kung gayon, 
lubhang makapangyarihan ang inyong sandata na kayang pumukaw sa masa. Pinayayaman ng 
inyong sining ang isipan at pinaliliksi ang katawan para sa rebolusyon. Dakila at 
kinakailangan ang inyong papel sa pambansa-demokratikong rebolusyon, sa larangang 
pampulitika man at pangkultura. Tunay kayong nasa taliba ng bagong tipong pambansa-
demokratikong rebolusyong pangkultura. 

 

Likhain at Itaguyod ang Sining para sa Masa 

Ano ang ibig nating sabihin sa bagong tipong pambansa-demokratikong rebolusyong 
pangkultura sa larangan ng sining? Nangangahulugan ito ng pagbabagsak sa sining ng mga 
mapagsamantalang uri na itinataguyod ng imperyalismong US at mga tuta nito; ng pagbubuo 
ng isang bagong tipo ng sining na naglilingkod sa sambayanan, laluna sa mga naghihirap na 
masang manggagawa at magsasaka, sa kanilang rebolusyonaryong pakikibaka. 
Nangangahulugan ito ng pagtataguyod ng rebolusyonaryong pamumuno ng proletaryado at 
ng taliba nito. Paglalarawan ito sa masa ng manggagawa, magsasaka at Pulang mandirigma 
bilang mga tunay na bayani at tagapaglikha ng kasaysayan. Nangangahulugan ito ng 
pagtatakwil sa lumang makasariling tipo ng manggagawa, magsasaka at Pulang mandirigma. 
Sa hanay ng mga manggagawa sa sining, nagpapatuloy ang pagsisikap sa pagpapanibagong-
hubog para maging mas mahusay at mas epektibong tagapaglingkod ng sambayanan at 
rebolusyon. 

Kailanma'y walang "dalisay na sining" o "sining alang-alang sa sining", "sining para sa 
unibersal na pagkatao", "sining na walang kinikilingan" o "sining para sa personal na 
dahilan."  Ang pagpapalabo sa rebolusyonaryong tungkulin ng sining ay pagpapatihulog sa 
bitag ng mga reaksyunaryo, sa loob at labas ng larangan ng sining. Walang makakaligtas sa 
huling pagtutuos. Sa ganitong pagtingin, may tatak ng isang tiyak na uri ang bawat obra ng 
sining. Para maiangat ang inyong kamulutan sa ideolohiya at pulitika, kailangan kayong 
magsagawa ng buhay na pag-aaral at aplikasyon ng Mga Pananalita sa Porum ng Yenan 
Tungkol sa Literatura at Sining ni Tagapangulong Mao, at ng ilan pa niyang akda tungkol sa 



kultura. Sapulin ang katotohanan na ang rebolusyonaryong estetika ay pinamumunuan ng 
proletaryong pulitika. 

Magkasintalas at magkasimbisa ang poster at islogan na nilikha ng panday ng salita. Pero 
hindi lamang ito ang anyo ng sining na kaya ninyong abutin, bagamat wastong ito ang 
binigyang-diin dahil sa kitang-kitang mga dahilan. Itinutulak tayo ng rebolusyonaryong 
ideolohiyang gumagabay sa atin na agawin sa kaaway sa uri ang maraming iba pang anyo ng 
sining at lumikha pa nga ng bagong mga anyong angkop sa pagsusulong ng 
rebolusyonaryong pakikibaka. Sa araw na ito'y inaasahan kayong tumalakay ng iba't ibang 
anyo ng sining at kung paano mapaglingkuran ng mga ito ang sambayanan at rebolusyon. 

May isang antas ng pag-unlad kayong nakamit sa usapin ng kasanayan at estilo, gayundin 
sa usapin ng pampulitikang nilalaman. Ipagpatuloy ninyo ang pagsulong araw-araw, linggu-
linggo, buwan-buwan, taun-taon at magpawalang-hanggan dahil walang katapusan ang 
rebolusyon sa lipunan, gayon din sa sining. Sa inyong lahat, aming ipinapaabot ang aming 
pinakamainit na pagbati at suporta sa inyong mga plano. Nakikiisa kami sa inyong pangarap 
na magkamit ng higit pang tagumpay sa larangan ng sining at sa pagmumulat ng mas 
maraming mamamayan para sa pambansa-demokratikong rebolusyon. 

Likhain at itaguyod ang sining para sa masa! 

Iwagayway ang pulang bandila ng rebolusyon! 

Papag-alabin ang apoy ng bagong tipong pambansa-demokratikong rebolusyon! 

Mabuhay ang Nagkakaisang Progresibong Artista-Arkitekto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAHE SA IKATLONG PAMBANSANG KONGRESO NG 
KABATAANG MAKABAYAN 

 
Buong kagalakang binabati ng lahat ng ating makabayang kababayan ang Ikatlong 

Pambansang Kongreso ng Kabataang Makabayan. Mula nang itatag ito noong Nobyembre 
30, 1964, lubos na pinatunayan ng militanteng organisasyong ito ng kabataang lalaki at babae 
na isa itong matatag na tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng demokratikong kapakanan ng 
sambayanan sa takbo ng mga dakilang pakikibakang masa. 

 

Ang Kabataang Makabayan at ang Rebolusyon 

Sa bawat taon ng kanyang pag-iral, buong katapatang isinabak ng Kabataang Makabayan 
ang sarili sa rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang demokrasya. Hindi 
maitatanggi na napakalaki at kumulatibo ang naiambag nito sa mabilis na pagsulong ng 
rebolusyonaryong simulain. Ipinagbubunyi ng sambayanan ang mga gawain at tagumpay nito. 
Buong-lakas naman itong nilalabanan ng mga kaaway ng sambayanan. 

Labis na nababahala ang imperyalismong US at lahat ng tuta nito na ang Kabataang 
Makabayan ay nagsisilbi hindi lamang bilang isang paaralan sa pagsasanay ng maraming kadre 
kundi bilang aktibong organisadong pwersa rin sa rebolusyonaryong pakikibaka para sa 
pambansang demokrasya. Labis ang kaligayahan ng malawak na masa ng sambayanan, laluna 
ng mga manggagawa't magsasaka, sa paglitaw ng isang bagong henerasyon na magpapasigla 
sa iisang pakikibaka para sa pambansang pagpapalaya at demokrasyang bayan. 

Hindi magiging ganap ang kasaysayan ng rebolusyong Pilipino kung walang kaukulang 
pagbanggit sa mahalagang papel na ginampanan ng Kabataang Makabayan. Turan ang 
anumang makabuluhang pakikibakang masa sa nakalipas na anim na taon, tiyak na nasa 
unahan ang Kabataang Makabayan. 

Hindi matatawaran ang naging ambag ng Kabataang Makabayan sa pagpapanatiling 
buhay ng apoy ng rebolusyong Pilipino. Kahit na araw-gabing nagpapakana ang mga 
reaksyunaryo na takutin at supilin ito, ang libu-libong kabataang lalaki at babaeng inaruga ng 
KM ay magpupunyagi sa pakikibaka para sa rebolusyonaryong simulaing kanilang buong 
giting na niyakap. Ang bawat kontra-rebolusyonaryong panunupil na pinatutupad ng kaaway 
ay higit lamang magpapatapang at kukumbinsi sa kanila na makatarungan at napapanahon 
ang rebolusyonaryong pakikibaka sa lahat ng anyo nito. 

 

Nagsimula na ang Rebolusyon 

May ilang mga tao pa ring nagsasabi o nagbabanta, hindi dahil sa sila ay marubdob na 
naniniwala kundi dahil sila ay nakikiuso, na napipinto nang magsimula ang rebolusyon. 
Ipinalalagay na hindi pa ito nagsisimula. Pero malinaw na nagsimula na ito. Walang sinabi 
ang Sigaw ng Pugad Lawin kung ikukumpara sa magiting na armadong pakikibakang 
lumalaganap ngayon sa papalaking erya sa kanayunan. Sa buong kasaysayan ng bayan, walang 
katulad sa kabuluhan at saklaw ang kilusang protestang sumisiklab sa kalunsuran. 

Ang problema ngayon ay hindi kung paano sisimulan ang isang rebolusyon kundi kung 
paano ito palalawakin at patitindihin. Nakapag-ugat na sa ating bayan ang lahat ng 



panimulang pangangailangan sa pagrerebolusyon sa kasalukuyang kapanahunan ng daigdig. 
Hindi na makapaghari sa lumang paraan ang imperyalismong US at mga tuta nito. Humihingi 
ng rebolusyonaryong pagbabago ang malawak na masa ng sambayanan. Mayroon na ngayong 
isang rebolusyonaryong partidong proletaryong may hukbong bayan, na determinadong 
pamunuan ang mamamayan, laluna ang anakpawis, sa pinakamadugong pakikibaka sa 
kaaway.  

Matatag nang nagbangon ang kabataang Pilipino. Ang kanilang mga aksyong masa na 
nagpapabilis sa pagkamulat ng mamamayan ay ang makayanig-mundong mga kulog at kidlat 
na nagbabadya ng mas malalakas pang unos na darating. Kumpara sa itinuturing ngayon na 
Ikalawang Kilusang Propaganda, ang sinundan nitong kilusang propaganda—kina Rizal, 
Lopez Jaena, del Pilar at mga Luna—ay nagmumukhang isang piging ng mga distiyero. Sa 
napakaagang panahon, ang kasalukuyang rebolusyong pangkultura ay nakapagmobilisa ng 
milyun-milyong mamamayan at kabataan na ang gulugod ay ang rebolusyonaryong digma na 
nagsisimulang magningas sa kanayunan. 

Nilampasan na sa kahalagahan ng mga pangalang Sta. Brigida, Alcantara, Tausa, 
Catabay, Roldan, Mendoza at Santillano ang pangalan ng mga martir ng lumang 
demokratikong rebolusyon. Mas mayaman ang pakahulugan ng pagkakakulong ni Nilo Tayag 
kaysa sa pagkakadistiyero ni Jose Rizal sa Dapitan. Kung ang isang organisasyong tulad ng 
Kabataang Makabayan ay durugin ng kaaway, ngayon o bukas, ito'y mas matayog nang 
nakapagsilbi kaysa sa La Solidaridad, La Liga Filipina o kahit pa sa Katipunan. Ang tikas ng 
ating kasalukuyang mga bayani at organisasyon sa pananagumpay ng bagong demokratikong 
rebolusyon ay hindi maaaring higitan ng mga bayani at organisasyon ng lumang 
demokratikong rebolusyon na inangkin ng malalaking kumprador, mga panginoong maylupa 
at burukratang kapitalista. 

Ang kontra-rebolusyonaryong karahasan ay nagbubunga lamang ng rebolusyonaryong 
karahasan. Salamat sa kontra-rebolusyonaryong karahasan ng nakaraang dekada, malaking 
bilang ng mga manggagawa, magsasaka, intelektwal at iba pang makabayan ang sumabak sa 
larangan ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Salamat sa kontra-rebolusyonaryong 
karahasang pinalasap sa sigwa ng unang kwarto at sa ikalawang unos ng 1970, mas malaking 
bilang pa ng mamamayan ang lalong nakumbinsing kailangan ang rebolusyonaryong 
karahasan at nagpiprisintang pumunta sa kanayunan kung saan mas mainam ang 
pagkakataong lumaban gamit ang rebolusyonaryong karahasan. 

Mas mahusay ang edukasyong nakukuha ng kabataan ngayon sa mga lansangan, sa 
paligid ng mga pagawaan at sa kanayunan kaysa sa maaari nilang makuha mula sa makitid at 
nakasasakal na silid-aralan ng mga naghaharing uri. Natututo ang kabataan mula sa 
mamamayan. Sa kanilang paglahok sa rebolusyong pangkultura at pagyakap sa aping masa, 
ginagawang isang malaking silid-aralan ng mga kabataan ngayon ang buong bayan. Palaki 
nang palaki ang mga protestang aksyong masa sa Maynila at mga probinsya. Paparaming 
kabataan ang nagbubuo ng sarili sa mga armado at di armadong pangkat sa propaganda para 
pukawin at mobilisahin ang mamamayan. 

Ang rebolusyonaryong praktika sa hanay ng masa ay itinuturing ngayon bilang 
pinakamahusay na batayan ng kaalaman. Nagbubunga ng mas mataas na kaalaman ang mas 
malawak na rebolusyonaryong praktika. Ang kaalamang ito ay superyor sa lahat ng libro ng 
kaalamang silid-aralan na ipinipilit sa mga estudyante sa mga eskwelahang pinatatakbo ng 
kaaway. Alalahanin nating may mayamang kaban ng rebolusyonaryong kaalamang teoretikal, 



ang Marxismo-Leniniso-Kaisipang Mao Zedong, na nagbibigay-liwanag sa mga pumapasok 
sa unibersidad ng rebolusyonaryong pakikibaka. Ito ang pinakamataas na kaalamang naabot 
ng sangkatauhan at nagtutulak ngayon sa buong mundo tungo sa rebolusyon. 

 

Patingkarin ang Rebolusyonaryong Praktika 

Wala nang pag-urong sa rebolusyonaryong martsang sinimulan na ng kabataan. Marami 
nang estudyanteng bayani-martir ang namatay. Karuwagan ang umurong. Isang krimen ang 
walang-imik at palasukong pag-urong sa harap ng dumaraming utang na dugo ng kaaway. 
Wala tayong ibang mapagpipilian kundi gawing inspirasyon ang pag-aalay ng buhay ng ating 
mga kasama at mas mabangis pang lumaban. Liban pa rito ay pahihigptin lamang natin ang 
gapos ng ating pagkakabihag. 

Wastong patuloy na sumulong ang kabataan. Ang bawat pamamaslang at pinsalang 
pinalalasap ng pasistang papet na estado sa mga mapayapang pagtitipon sa protesta ay 
pumapanday, nagpapalakas at nagpaparami sa bilang ng mamamayang magpaparusa sa 
kalaunan sa mga tiranong hayok sa dugo. 

Sa ilang lugar sa kanayunan, ang kapangyarihan ng imperyalismong US, pyudalismo at 
burukratang kapitalismo ay unti-unti ngunit walang-salang winawasak o pinahihina. Itinatayo 
ang mga rebolusyonaryong base kapwa bilang kanlungan at lunsaran ng rebolusyonaryong 
pagkilos ng lahat ng mamamayan at kabataang nakakikilala sa limitasyon, kung hindi man sa 
kawalang-saysay, ng paghahabol ng mga konsesyon o reporma sa mga tiranong naglalahad ng 
isang palad sa isang pabalat-bungang aksyon ng kagandahang-loob at buong bangis namang 
nag-aamba ng kabila. Ang mga rebolusyonaryong baseng ito ay binhi ng bagong 
demokratikong estado. 

Labis nang sinaid ng pasistang papet na estado di lamang ang dugo't pawis ng 
sambayanan ngunit maging ang kanilang pagtitiwala. Ang krisis sa materyal na batayan ng 
estado ngayon ay pinalalala ng krisis sa superistruktura. Ang kumbensyong konstitusyunal na 
pinatawag ng mga naghaharing uri ay isang pagtatangkang takpan ng bagong pintura ang 
estado pero ibinububukas lamang nito sa pangungutya ng madla ang tusong pangangatwiran 
ng reaksyunaryong debate sa hanay ng mga delegadong halal ng botong minorya. 

Higit na lalakas ang maraming tinig na nakapaligid sa palengke ng satsatan na tinawag na 
bulwagan ng kumbensyon. Higit na maririnig ang katotohanan ng pang-aapi at 
pagsasamantala kaysa sa tusong mapagkompromisong pangangatwiran ng mga burges na 
mambabatas. Aalingawngaw ang katotohanan ng popular na paglaban. Tiyak na 
pababagsakin ng tinaguriang silent majority, na sa katunayan ay malaon nang binusalan ng 
estado, ang tunay na matabil na minorya ng malalaking kumprador, mga panginoong 
maylupa at malalaking burukratang kumokontrol at nagmamanipula sa masmidya. 

Walang anumang magiging pagkakaiba ang kumbensyong konstitusyunal sa isang 
karaniwang pakana sa renegosasyon na minanipula ng mga lokal na traydor at ng kanilang 
mga imperyalistang amo. Ang isang tratado ng pagkaalipin at isang batas ng kataksilan ay 
ituturing na superyor sa anumang konstitusyunal na paggigiit ng pambansang soberanya at 
teritoryal na integridad. Mananatili pa ring alipin ng panginoong maylupa ang magsasaka. 
Patatakbuhin pa rin ng mga burukratang kapitalista ang gubyerno bilang kanilang pribadong 
empresa. Magsagawa ng makauring pagsusuri ng kasalukuyang mga delegado sa 
kumbensyong konstitusyunal at walang salang matataya ninyo ang katotohanan. 



Sawang-sawa na tayo sa mga pakikipagkompromisong parlamentaryo, mga negosasyong 
pantratado, mga kasunduan sa pakikipagtawaran, huwad na representasyon at mga 
kahalintulad, na ginagamit lamang para bigyang katwiran ang interes ng mga mang-aapi at 
mapagsamantala sa kabila ng kagustuhan ng mamamayan. Sa paglala ng pangkalahatang krisis 
ng imperyalismo, ang mga hakbang sa panlilinlang ng mga kaaway ng bayan ay kagyat na 
mapapawalang-saysay ng pagtindi ng aktwal na pang-aapi at pagsasamantala. Ang 
imperyalismong US at mga tuta nito ay hangal na nagsisikap na huthutin mula sa 
sambayanang Pilipino ang hindi nila mahuthot mula sa ibang mamamayan nang walang 
madugong labanan. Walang salang magreresulta ito sa paglakas ng rebolusyong Pilipino. 

Kung mahusay nating natutunan sa kaaway kung papaano magpataw ng makauring 
diktadura, ng kapangyarihan ng estado, isagupa natin sa kanya ang magkasanib na makauring 
diktadura mga manggagawa, magsasaka, mga intelektwal at lahat ng makabayan sa hanay ng 
mga de propyedad na tumatangging magpaalipin sa imperyalismong US, pyudalismo at 
burukratang kapitalismo. Buuin natin ang rebolusyonaryong mayorya laban sa sandakot na 
mga reaksyunaryo. 

Malakas na umaagos sa Pilipinas ang tunguhin sa pagrerebolusyon. Isa itong di 
maihihiwalay na bahagi ng pangunahing tunguhin sa pagrerebolusyon sa daigdig ngayon. 
Bumabangon ang sambayanang Pilipino kasabay ng pagbangon ng lahat ng mamamayan ng 
Timog-Silangang Asya laban sa imperyalismong US, militarismong Hapones, sosyal-
imperyalismong Sobyet at lahat ng anyo ng lokal na reaksyon. Ang mga Pilipino ay walang-
hanggang pinasisigla ng lahat ng pakikibaka sa Asya, Aprika at Amerika Latina, at gayundin 
ng mga pakikibaka sa ibang kontinente. 

Mapalad ang sambayanang Pilipino at napakalapit nito sa moog na bakal ng sosyalismo 
at pandaigdigang rebolusyon, ang daan-daang milyong mamamayang Tsino. Napakalapit din 
nila sa tatlong sambayanang Indotsino na lumalaban sa imperyalismong US at sa mga tuta 
nito sa isang dakilang pakikibaka para sa pambansang kalayaan, demokrasya at katubusan—
isang pakikibakang kahalintulad ng nagaganap ngayon sa Pilipinas. 

Ang imperyalismong US, ang punong tagapagtanggol ng kapitalismo sa mundo, ay 
mabilis na nanghihina. Kahit na nagmimistula pa rin itong isang dambuhalang halimaw, hindi 
na nito kayang sindakin ang mamamayang Pilipino at lahat ng iba pang mamamayan. Ang 
mamamayan sa bawat bayan ay namulat na sa katotohanan na sila ang nagiging tunay na 
kapangyarihan ng progreso sa pamamagitan ng proseso ng pagrerebolusyon. 

Mabuhay ang Kabataang Makabayan! 

Mabuhay ang rebolusyong Pilipino! 

Mabuhay ang kabataang Pilipino! 

Mabuhay ang sambayanang Pilipino! 

 

  

 

 

 



MENSAHE SA PAKSA 
HINGGIL SA MGA TUNGKULIN NG MGA KADRE  

SA LARANGAN NG KULTURA18 
 

 

Angkop na angkop ang pagkakapili sa paksa ng kongreso, "Panitikan Mula sa Masa 
Tungo sa Masa." Ipinapakita nito ang namumukod na katangian ng PAKSA bilang 
progresibo at makabayang organisasyon ng mga manunulat, kritiko, guro't estudyante ng 
panitikan na buo ang kapasyahang maglingkod sa sambayanan. 

 

Ang Paglilingkod sa Sambayanan ang Nag-iisang Pinakamahalagang Tungkulin 

Ang nag-iisang pinakamahalagang tungkulin ng mga kadre sa larangan ng kultura ay 
maglingkod sa sambayanan. Wika nga ng dakilang si Lu Hsun sa isang kopla: 

 Tiim-bagang, mahinahon kong hinahamon ang sanlibong nandudurong daliri, 
 Yuko ang ulo, tulad ng maamong kalabaw, pinaglilingkuran ko ang mga bata. 

Ang maglingkod sa sambayanan ngayon ay tumapad sa isang tiyak na tungkulin sa 
rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang demokrasya laban sa imperyalismong 
Amerikano, pyudalismo at burukrata-kapitalismo. Ang rebolusyong pangkultura ay isang 
namumukod pero integral na bahagi ng rebolusyonaryong kilusang pangmasa. Kung hindi 
ihahanda ang opinyong publiko, hindi magkakaroon ng rebolusyon. Sa takbo ng pambansa-
demokratikong rebolusyon, laging kailangan ang gawaing pangkultura para mapag-ibayo ang 
diwang mapanlaban ng rebolusyonaryong masa. 

Itinuturo sa atin ni Tagapangulong Mao, "Ang rebolusyonaryong kultura ay isang 
makapangyarihang rebolusyonaryong sandata ng malawak na masa ng sambayanan. 
Inihahanda nito ang batayan sa ideolohiya bago sumapit ang rebolusyon; ito ay isang 
mahalaga at tunay na esensyal na larangan ng pakikibaka sa pangkalahatang 
rebolusyonaryong larangan sa panahon ng rebolusyon." 

Isinaad ni Tagapangulong Mao, "Ang lahat ng ating panitikan at sining ay para sa masa 
ng sambayanan, at unang-una'y para sa mga manggagawa, magsasaka at mandirigma; nilikha 
ang mga ito para sa mga manggagawa, magsasaka at mandirigma, at para sa kanilang 
kapakinabangan." 

Ang mga kadre sa larangan ng kultura ay tulad ng mga kumander na namumuno sa mga 
batalyong pangkultura—ang masa na libu-libo, sampu-sampung libo at milyun-milyon ang 
dami. Ang mga tagasubaybay ng rebolusyonaryong mga obrang pampanitikan at pansining ay 
di mabibilang. Maaaring maulit nang napakaraming beses ang isang pagtatanghal ng dula o 
likhang-sining, kaya't napakahirap sabihin kung gaano karami ang nakapanood nito. Maaaring 
limitado ang kakayahan sa paglalathala ng isang palimbagan, pero ang isang mahusay na 
akdang pampanitikan nama'y naipapasa-pasa at natatalakay nang walang tigil. Kung tunay na 
naglilingkod sa sambayanan ang ating gawaing pangkultura, tiyak na ang ating mga 

                                                           
18 Binigkas sa Unang Pambansang Kongreso ng Panulat para sa Kaunlaran ng Sambayanan (PAKSA), 
Disyembre 18-19, 1971, Bulwagang Gonzales, University of the Philippines, Lunsod Quezon.  



mambabasa't tagasubaybay ay napupukaw at nagiging isang napakalakas na puwersa para sa 
rebolusyon. Sa ganito'y nagiging materyal na pwersa ang tema ng Kongresong ito, tulad din 
ng nagagawa ng isang sigaw-pandigma sa larangan ng labanan. 

Kailangang tandaan nating lagi na hindi mapupukaw at mapapakilos ang sambayanan 
kung ang obra ng panitikan at sining ay hindi hango sa kanilang buhay, lalo na sa kanilang 
mga pangangailangan at mithiin. Iniaakyat natin sa mas mataas na antas ang mga kilos at 
kaisipan ng rebolusyonaryong masa, nang sa gayon ay lalo silang mapasigla sa kanilang 
pagwasak sa kaaway at pananagumpay laban dito. Ang mga bayaning lumilitaw sa ating mga 
obra ay dapat ang mga mamamayan mismo at ang kanilang mga katangi-tanging kinatawan 
na pinapanday sa palihan ng rebolusyon. Ang dapat maging buod ng organikong kaisahan sa 
isang obrang pampanitikan o pansining ay ang rebolusyonaryong pakikibaka. 

Itinuturo sa atin ni Tagapangulong Mao, "(Ang layunin natin ay) tiyakin na akmang-
akma ang panitikan at sining sa buong makina ng rebolusyon bilang sangkap na bahagi, na 
magagamit ang mga ito bilang makapangyarihang sandata sa pagbubuklod at pagtuturo sa 
mga mamamayan at sa pagtuligsa at pagdurog sa kaaway, at tumutulong ang mga ito sa mga 
mamamayan sa paglaban sa kaaway nang may pagkakaisa sa damdamin at isipan." 

Dahil ang kultura ay repleksyon ng ekonomya at pulitika, ang panitikan at sining ang 
pinakamaganda't pinakasensitibong mga anyong pang-ideolohiya sa paglalagom ng 
katotohanang panlipunan. Makalilikha tayo ng rebolusyonaryong panitikan at sining sa 
pamamagitan lamang ng maingat at masinsing pagtalima sa rebolusyonaryong paninindigan, 
pananaw at pamamaraan ng uri na siyang namumuno sa malawak na masa ng sambayanan  sa 
buhay-at-kamatayang tunggalian ng kaunlaran at reaksyon. 

Di matatalikdang tungkulin ng mga rebolusyonaryong alagad ng kultura ang pumanig sa 
namumunong uring rebolusyonaryo, ang proletaryado, at lumaban sa mga uring 
reaksyunaryo, ang uring malaking burgesya at panginoong maylupa. Itinuturo sa atin ni 
Tagapangulong Mao, "Sa daigdig ngayon, lahat ng kultura, lahat ng panitikan at sining ay 
pag-aari ng partikular na mga uri at nakatuon sa partikular na mga linyang pampulitika. Sa 
katunayan, walang sining na alang-alang sa sining, walang sining na nakapangibabaw sa mga 
uri, walang sining na hiwalay o nagsasarili sa pulitika. Ang proletaryong panitikan at sining ay 
bahagi ng buong proletaryong rebolusyonaryong simulain; ang mga ito, gaya ng sinabi ni 
Lenin, ay mga granahe at turnilyo sa buong makina ng rebolusyon." 

 

Ipagpanibagong-hubog ang Inyong Pananaw sa Uri At Pasiglahin ang Kritisismo 

Nabubuhay tayo sa isang lipunang malakolonyal at malapyudal. Di maiiwasan na 
sadyang lahat ng ating kadre sa larangan ng kultura, sa isa o iba mang panahon, ay 
naimpluwensyahan nang malaki ng kulturang burges at pyudal, at hanggang ngayo'y patuloy 
na naiimpluwensyahan sa iba't ibang antas. Burges ang nananaig na pananaw sa hanay ng 
nagsipag-aral sa kasalukuyang sistemang pangkultura. Sa panahon ng imperyalismo, lalo na sa 
panahong ito na ang imperyalismo ay papatungo na sa ganap na pagbagsak at ang sosyalismo 
ay sumusulong tungo sa pandaigdigang tagumpay, gayon na lamang ang pagiging pantastiko, 
paurong at desperado ng isipang burges na kinakasangkapan na nito ang mistisismong pyudal 
upang masuhayan ang pinakabulok na impluwensya ng imperyalistang na kultura at sining. 

Habang palakas nang palakas ang rebolusyonaryong kilusang pangmasa, sadya ring 
hinahayaan ng mga reaksyunaryo na kumalat ang panitikang sosyal-demokratiko o 



rebisyunista, sa tangkang mabahiran ang ating mga kadre ng pagkatakot sa mga 
rebolusyonaryong digma at mga sandatang nuklear at mahawaan ng pilosopya ng pagliligtas 
sa sarili at kapitulasyon. 

Tungkulin ng ating mga kadre sa larangan ng kultura na tuluy-tuloy na ipagpanibagong-
hubog ang kanilang pananaw sa uri. Kailangang bakahin nila nang buong-tatag, sa 
pamamagitan ng Marxismo-Leninismo na siyang malinaw na ideolohiya ng proletaryado, ang 
lahat ng maling kaisipan at sariling mga tendensyang makasarili, at kailangang makisalamuha 
sila sa masa sa praktikal na rebolusyonaryong kilusan. Itinuturo sa atin ni Tagapangulong 
Mao, "Dapat isagawa ang tungkuling ito ng ating mga kasamang kumikilos sa panitikan at 
sining at baguhin ang kanilang paninindigan; dapat silang humakbang nang unti-unti tungo sa 
panig ng mga manggagawa, magsasaka at kawal, sa panig ng proletaryado. Magagawa ito sa 
pamamagitan ng pakikisalamuha sa hanay mismo ng masa at pakikilahok sa mismong mga 
praktikal na pakikibaka, at sa pamamagitan ng pag-aaral ng Marxismo at ng lipunan. Sa 
ganitong paraan lamang tayo magkakaroon ng isang panitikan at sining na talagang para sa 
mga manggagawa, magsasaka at kawal, isang tunay na proletaryong panitikan at sining." 

Isang mahalagang tungkulin ang magdaos ng mga samaralan at mga seminar. Pag-
aralang mabuti bilang masaklaw na programa ang "Mga Talumpati sa Palitang-kuro sa Yenan 
Hinggil sa Panitikan at Sining" ni Tagapangulong Mao, gayundin ang tatlong dakilang akda 
hinggil sa kilusang pagwawasto na siyang nauuna sa lahat ng artikulo sa Seleksyong Pilipino 
na pinamagatang "Hinggil sa Pagbubuo ng Partido", at, mangyari pa, ang buong Seleksyong 
Pilipino na pinamagatang "Hinggil sa Kultura". Humagilap ng mga huwarang pampanitikan 
sa dakilang proletaryong rebolusyonaryong tradisyon ni Gorky at Lu Hsun at ang mga 
huwarang pampanitikan na pinopularisa sa takbo ng Dakilang Proletaryong Rebolusyong 
Pangkultura ng Tsina. Suriin kung paano nakakatapat ang mga obrang pampanitikan at 
pansining ng nakaraan at ng kasalukuyan sa sinag ng pandaigdigang mga tagumpay ng 
proletaryong panitikan at sining. 

Isang mahalagang tungkulin ang pumagitna sa rebolusyonaryong kilusang masa. Sa 
proseso ng pakikilahok sa rebolusyonaryong mga pakikibaka ng mga manggagawa't 
magsasaka, ang ating mga kadre sa larangan ng kultura ay maraming matututuhan na 
kailanma'y hindi nila makukuha sa mga aklat lamang. Ang pagsasagawa ng panlipunang 
pagsisiyasat habang kalahok sa praktikal na mga pakikibaka ay pangangalap na rin ng 
pinakamahusay na materyales para sa isang tunay na makabuluhang panitikan at sining. Hindi 
makasusulat tungkol sa mga manggagawa, magsasaka at kawal kung sila'y hindi nakikilalang 
mabuti. 

Sa hanay ng mga kumikilos sa larangan ng kultura, lagi nang may sapat na praktikal at 
kongkretong batayan sa pag-aaral at pamumuna at pagpuna-sa-sarili. Ang nalikha nilang mga 
obrang pampanitikan at pansining ay dapat ipailalim sa pagsusuri at kritisismo. Ang mga ito'y 
dapat lagi pang pahusayin. Samantalang ang pinakasulong na kumikilos sa larangan ng 
kultura ay kailangang maging mahusay sa pakikiisa sa mga di gaanong sulong na handa 
namang makiisa sa atin batay sa pangkalahatang linya ng pambansa-demokratikong 
rebolusyon, tungkuling lagi ng una na himukin ang huli na lalo pang ipagpanibagong-hubog 
ang kanilang pananaw. Panghihikayat ang pangunahing pamamaraan natin ng pakikibaka sa 
kanila.  

Hindi natin kinatatakutan ang kritisismo dahil ang ating layunin ay lagi nang 
paglingkuran ang sambayanan, kaya naman kailangang handa tayong lagi na ibigay sa kanila 



ang pinakamahusay na magagawa natin. Sa hanay ng mga kasama at kaibigan, kailangang 
angkin nating lagi ang kababaang-loob na maamong kalabaw na minarapat ilarawan ni Lu 
Hsun sa kanyang kopla. Gayunman, sa kaaway ay mabangis tayo at hindi natin siya dapat 
pakitaan ng munti mang tanda ng pangangayupapa.      

Itinuturo sa atin ng Tagapangulong Mao: 

"Sa panunuring pampanitikan at pansining, may dalawang pamantayan — ang 
pamantayang pampulitika at ang pamantayang pansining… 

"Naririyan ang pamantayang pampulitika at naririyan ang pamantayang pansining. Ano 
ang kaugnayan sa isa't isa ng dalawang ito? Ang pulitika ay hindi maitutumbas sa sining, 
gayundin ang isang pangkalahatang pananaw-sa-daigdig ay hindi maitutumbas sa isang paraan 
ng makasining na paglikha at panunuri. Pinabubulaanan natin hindi lamang ang pagkakaroon 
ng isang pamantayang pampulitika na abstrakto at hinding-hindi nagbabago kundi maging 
ang pagkakaroon ng isang pamantayang pansining na abstrakto at hinding-hindi nagbabago; 
sa lahat ng lipunang may uri, ang bawat uri ay may kani-kanyang pamantayang pampulitika at 
pansining. Pero lahat ng uri sa lahat ng lipunang may uri ay walang-salang naglalagay ng 
pangunahing pansin sa pamantayang pampulitika at pangalawa sa pamantayang pansining… 
Ang hinihingi natin ay ang pagkakaisa ng panitikan at sining, ang pagkakaisa ng nilalaman at 
anyo, ang pagkakaisa ng rebolusyonaryong nilalamang pampulitika at ang pinakamataas na 
kahusayang maaaring maabot ng anyo ng sining. Walang pwersa ang mga likhang-sining na 
salat sa kasiningan, gaano man kaprogresibo ang mga ito sa pulitika. Samaktwid, kapwa natin 
tinututulan ang mga likhang-sining na may maling pananaw sa pulitika at may tendensyang 
"estilong poster at islogan" na bagamat wasto ang pananaw sa pulitika ay salat naman sa 
kapangyarihang makasining. Hinggil sa mga usapin sa panitikan at sining, dapat tayong 
magsulong ng pakikibaka sa dalawang larangan."  

Hindi sapat ang magsagawa ng pamumuna at pagpuna-sa-sarili sa hanay lamang ng mga 
kapwa manlilikha. Bagamat kailangang magkaroon ng unyon ang mga taong may hilig sa 
iisang larangan ng paggawa, hindi dapat pakulong ang mga kumikilos sa larangan ng kultura 
sa makitid na kaisipang gremyo ng petiburgesya sa kapanahunang medyebal. Dapat nating 
gawing tungkulin ang paghikayat sa kritisismo ng masa sa mga obra natin. Pagkatapos ng 
isang pagtatanghal pangkultura o pagtatanghal ng likhang-sining, dapat nating anyayahan ang 
madla na magbigay ng kritikal na mga puna't mungkahi kung paano mapahuhusay ang mga 
obra natin. Sa ating mga publikasyon, kailangan din nating laging humingi ng gayong 
kritisismo. Bago pa man ilabas ang isang obrang pampanitikan o pansining, makagagawa pa 
ng ilang paraan para konsultahin ang masa o ang kanilang mga kinatawan. 

Bilang halimbawa ng pagpuna-sa-sarili, nais kong samantalahin ang pagkakataong ito 
upang punahin at itakwil sa harap ng grupo ito ng mga manunulat, at sa harap din ng 
pangkalahatang publiko (sapagkat imimimyograp ang artikulong ito), ang buong koleksyong 
pinamagatang "Brothers", maliban na lamang sa lima o anim na tula rito. Ang karamihan sa 
mga tulang ito ay hindi papasa sa rebolusyonaryong panunuring proletaryo. Bagamat 
malinaw namang makikita na noong pang 1961 ginawa ang koleksyon, malamang na 
magkaroon ito ng maling impluwensya kung hindi gagawin ang pagtatakwil na ito. Umaasa 
akong sa pagtatakwil na ito ay makapagsusulat ako ng mas mahuhusay na tula. 

 



Lagyan ng Rebolusyonaryong Nilalamang Makauri ang Iba't Ibang Anyo ng 
Panitikan 

Dahil ang artikulong ito'y ihaharap sa grupo ng mga manunulat, kritiko, guro't 
estudyante ng panitikan, marapat lamang na banggitin ang iba't ibang anyo ng panitikan. Sa 
bagay na ito, kailangang kilanlin natin ang tungkuling lagyan ng rebolusyonaryong nilalamang 
makauri ang iba't ibang anyo ng panitikan: ang sanaysay, ang kwento't nobela, ang dula at ang 
tula. 

Sa sanaysay, pinakalitaw ang pangangailangang magkaroon ng sasabihin, ng isang 
malinaw na ideolohiya at linyang pampulitika. Araw-araw, bunton-bunton ang lumalabas na 
mga artikulong masasabing nakapailalim sa anyong ito. Ang timbang na lamang ng papel na 
ginagamit para dito ay naka-aapi na, lalupa't karamihan naman sa mga ito'y testamento sa 
huwad na mga kabaitan ng kaaway. Gayunman, ang sanaysay ang ginamit nang husto ng 
rebolusyonaryong kilusang masa sa pagpapahayag ng sarili. Di maiiwasang ang anyong ito 
ang laging magsisilbing pinakahayag na sandata para sa pagbira sa kaaway at pagtatanggol sa 
sambayanan. 

Ang maikling kwento ay matagal na rin namang pinakapopular na anyo para sa mga 
manunulat na Pilipino. Lubhang napapabayaan ang nobela, at ang malinaw na dahilan ay 
sapagkat kailangang isulat ito nang matagal, bagay na hindi magawa ng ating mga manunulat 
sapagkat kailangang magsulat sila ng kung anu-ano para sa mga kumpanya sa adbertaysing, 
maging eskribyente sa mga opisina ng pamahalaan o mga bahay sa komersyo, magtrabaho sa 
pahayagan o magasing panlunsod, o kaya'y magturo sa unibersidad. Maikli man o mahaba, 
ang mga kathang kwento ay kailangang gamitin ng mga rebolusyonaryong manunulat sa 
paglilingkod sa sambayanan. 

Sa iba't ibang anyong pampanitikan, ang dula ang siyang pinakamasugid na tinatangkilik 
at pinakahihingi ng rebolusyonaryong kilusang masa sa kasalukuyan. Pinakadidiinan ang 
kahingiang ito ng kasalatan at mababang kalidad ng mga dulang naisulat sa matagal na din 
namang panahon, at, mas mahalaga pa, dahil epektibo ito sa pagpukaw at pagpapakilos ng 
masa. Ito'y isang anyong pampanitikan na kapag itinanghal ay maiintindihan at mauunawaan 
ng masa, marunong man silang magbasa't magsulat o hindi. Isa pa, sa pamamagitan ng 
anyong ito'y madaling makapag-oorganisa ng mga lokal na grupong pangkultura at maraming 
may kakayahan sa pagganap ang mapag-uugnay-ugnay sa mga lokalidad. Isang 
napakahalagang tungkulin ang sumulat at magtanghal ng rebolusyonaryong dula, maging iyon 
man ay may isang yugto o mahabang dula. 

Ang sarsuwela at komedya o moro-moro ay tradisyunal na mga anyo ng dula na 
maaaring gamitin ng ating mga rebolusyonaryong manunulat. Halinhan lamang ang 
pagkasentimental ng sarsuwela at ang pagpapakita nito ng pagkakasundo ng mga uri ng 
rebolusyonaryong diwa at proletaryong paninindigan, at ang nakababagot na mga kundiman 
ay halinhan naman ng rebolusyonaryong mga awitin. Halinhan lamang ang sobinismong 
Kristiyano at ang linyang anti-Muslim sa komedya o moro-moro ng mga simulain at adhikain 
ng isang digmang bayan na isinusulong ng isang hukbong bayan na pinamumunuan ng 
proletaryong partido, at halinhan naman ang kulog at kidlat ng krusadang medyebal ng kulog 
at kidlat ng digmang bayan. Mangyari pa, dapat gawing maikli at malaman na tulad ng 
makabagong dula ang mga tradisyunal na anyong ito.  

May iba pang mga anyong katutubo na maaaring maging kasimbisa ng dula sa 
pagtataguyod ng rebolusyon. Ang mga ito'y ang balagtasan, ang duplo, at yaong anyong 



katutubo ngunit napakaunibersal, ang tulang maaaring lapatan ng awit. Maitatanghal ang mga 
ito bilang pambungad o intermisyon kapag may dulang itinatanghal. Makapagtatanghal rin ng 
mga awit at tula nang walang kasama sa programa. 

Kapaki-pakinabang din ang magsulat ng iskrip para sa mga pelikula, dulang panradyo at 
pantelebisyon, at komiks. Sa ngayon ay mahirap maisapelikula ang isang rebolusyonaryong 
iskrip dahil sa mga pangangailangang teknikal at pampinansya. Pero mas madaling maglathala 
ng komiks at magtanghal ng mga dramang panradyo. Ang mga pelikula, dulang panradyo at 
pantelebisyon at komiks ay maaari nating gawing sandata. 

Pangunahing tungkulin ng rebolusyonaryong mga manunulat ang lagyan ng 
rebolusyonaryong nilalamang makauri ang iba't ibang anyo ng panitikan, at itanghal ang mga 
manggagawa, magsasaka at rebolusyonaryong mandirigma bilang bayani sa ilalim ng pulang 
bandila ng proletaryado. 

Hindi na dapat pang pagtalunan kung aling wikang pambansa ang gagamitin. Lahat 
tayo'y nakatalaga na gamitin ang wika ng masa, ang wikang mauunawaan sa buong bayan. 
Ito'y ang Pilipino. Pagyamanin ang umuunlad na wikang ito sa pamamagitan ng 
rebolusyonaryong panitikang proletaryo. Kasabay nito, kailangang kilanlin natin na ang lokal 
na mga wika ay wika rin ng masa, at ito man ay dapat pagyamanin sa pamamagitan ng 
rebolusyonaryong panitikang proletaryo at hindi isantabi na lamang sa ating isipan. Sa halip 
na ipagwalang-bahala o hamakin ang panrehiyong mga manunulat dahil hindi sila 
makapagsulat sa Pilipino, dapat hikayatin natin silang lalo pang magsulat ng 
rebolusyonaryong panitikang proletaryo sa mga wikang kinapamihasnan nila; at gayundin, 
hikayakatin natin silang mag-aral ng Pilipino, nang sa gayon ay matutuhan nila hindi lamang 
ang nabanggit na wika kundi pati na ang rebolusyonaryong panitikang proletaryo na nalikha 
na sa wikang iyon. 

 

Palaganapin ang mga Huwarang Akda Upang Mapag-ibayo ang Bugso ng 
Rebolusyonaryong Panitikan 

Sa pamumuno ng proletaryado, maningning ang natamong pagsulong ng pambansa-
demokratikong rebolusyong pangkultura. Napakarami nang mga manunulat ang lumitaw sa 
rebolusyonaryong pakikibaka sa larangan ng kultura. Sila'y lumitaw na taglay ang mga akdang 
pinagsikapan nila, sa abot ng kanilang makakaya, na lagyan ng rebolusyonaryong nilalamang 
makauri. 

May saligang kahalagahan na suriin at lagumin ang kongkretong kalagayan sa larangan 
ng panitikan sa bawat yugto. Layunin nitong pagbutihin ang kasalukuyang mga produktong 
pampanitikan, piliin ang namumukod na mga akdang palalaganapin, at itakda ang mga 
tungkulin sa pagtataas ng kantidad at kalidad ng lilikhain pang mga akda.  

Sa kasalukuyang yugto, mahalagang magbuklod-buklod ang rebolusyonaryong mga 
manunulat at mulat na sikaping lumikha at magpalaganap ng huwarang mga akda. 

Dapat patunayan ng mga huwarang ito na mapapatingkad ang rebolusyonaryong 
nilalamang makauri at kasabay nito ay maitataas ang estetikong mga pamantayan. Dapat 
patunayan nating mali ang lahat ng mga argumento ng burgesya na tanging mga ideya at 
opinyon nito ang makakatugon sa mga kahingian ng iba't ibang anyo ng panitikan. Ang 
pinakamahusay na paraan sa pagpapatunay na mali ito ay ang paglikha at pagpapalaganap ng 
maniningning na proletaryong rebolusyonaryong panitikan. 



Tungkulin nating paratingin ang huwarang mga akdang ito sa mga pabrika, sakahan, 
paaralan at lahat ng sulok ng bayan. Sa pamamagitan nito'y mapag-iibayo natin ang bugso ng 
reolusyonaryong panitikan sa ating bayan. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SA ALAALA NI CARLOS B. DEL ROSARIO 
 

Marso 18, 1972 

 

Ang Marso 19, 1971, ay isang araw na hinding-hindi malilimutan ng bawat makabayan at 
rebolusyonaryong Pilipino sa pambansa-demokratikong kilusan. Sa araw na ito, isang mahal 
na kasama ang kinidnap ng mga pasistang reaksyunaryong awtoridad, mga tuta ng 
imperyalismong US, sa pakikipagsabwatan ng mga rebisyunistang taksil na Lava. Isang taon 
na ang nakalilipas. Lahat ng palatandaan ay nagdidiin sa kongklusyon na pinatay ang mahal 
nating kasamang Carlos B. del Rosario, isang namumukod na lider ng pambansa-
demokratikong kilusan, dahil sa matatayog at dakilang mga prinsipyong kanyang 
pinanindigan. 

Walang dudang hibang na inakala ng pangkating US-Marcos at ng mga pasistang 
rebisyunistang Lava, laluna sa paggigiit nitong huli, na mapipilit siyang ituro sa kanila ang 
aking kinaroroonan. Kilala siyang matatag na nakipaglaban para sa parehong mga 
rebolusyonaryong prinsipyong aking pinaninindigan at asawa ng isa kong malapit na kamag-
anak. Inilarawan pa nga siya ng mga kaaway ng rebolusyonaryong kilusan bilang "personal 
kong kinatawan" sa ilang organisasyon. Ngunit bigung-bigo ang hangal na mga kalkulasyon 
ng ating mga kaaway. Paano man tingnan, buong loob niyang isinakripisyo ang kanyang 
buhay nang may rebolusyonaryong dangal at pagmamalaki. 

Ang pagkawala ni Carlos B. del Rosario ay mabilis na sinundan ng pagkawala ng aking 
kapatid, si Francisco C. Sison, at ng kanyang drayber, si Elpidio Morales, noong Mayo 24, 
1971. Pinagdiriinan lamang ng huling pangyayari ang kalupitan at kahayupan ng ating mga 
kaaway, na walang kabuktutang hindi gagawin upang ligaligin ang rebolusyonaryong kilusan. 
Ngunit, hanggang ngayon, sa kabila ng ilang pamamaslang, bigo silang matagpuan ako. Bigo 
silang sindakin ang rebolusyonaryong masa, na sa halip, ay lalo lamang nagngitngit at tumaas 
ang kapasyahang lumaban dahil sa mga krimeng ito at sa iba pang krimeng kakambal ng 
reaksyunaryong rehimen. 

Hindi lingid kaninuman na nagsasabwatan ang pangkating US-Marcos at mga pasistang 
rebisyunistang Lava (ang bantog na Monkees-Armeng Bayan-Masaka gang) sa 
pinakakarumaldumal na mga krimen upang atakihin ang rebolusyonaryong kilusang masa. Sa 
pagyayabang sa kanilang mga pasistang krimen at pagsisikap na maliitin ang 
rebolusyonaryong propaganda, umabot pa nga ang mga rebisyunistang taksil sa pagkakalat sa 
publiko na, "Mas malinaw ang kidlat kaysa kulog na nakabibingi ngunit hungkag. Sison, 
huwag kang pikon!" Salamat mismo sa mga buhong na rebisyunistang taksil, kanilang walang 
pag-aalinlangang inilantad ang duguan nilang mga kamay. Taliwas sa kanilang inaasahan, 
walang kapararakan ang ilang biglaan at baliw na pag-atake ng mga kaaway ng bayan. Sa 
matatag nitong pagsulong, tiyak na sisingilin ng matagalang digmang bayan ang mga utang na 
dugo ng mga kaaway ng bayan. Walang tunay na rebolusyonaryo ang mag-iisip na isang 
piging o pagtitipong mahinhin o madali ang rebolusyon. 

Ang kamatayan ng bawat rebolusyonaryong bayani ay libong beses na nasusuklian. 
Nananatili siyang buhay sa puso't diwa ng masa at ng kanyang mga kasamang patuloy na 
dumarami.  
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