
Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas

Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-MaoismoANG

Ibunsod ang rebolusyonaryong paglaban bilang
tugon sa krisis sa daigdig at Pilipinas
Mensahe ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas
sa ika-47 anibersaryo ng muling pagtatatag nito

Sa ika-47 anibersaryo ng muling pagtatatag ng Partido Komunista
ng Pilipinas sa gabay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo noong Di-
syembre 26, 1968, ipinagdiriwang nito, kasama ng sambayanang

Pilipino, ang naipon at kasalukuyang mga tagumpay nito sa ideolohiya,
pulitika at organisasyon. Higit kailanman, determinado itong pamunuan
at isulong ang rebolusyong Pilipino alinsunod sa linya ng demokratikong
rebolusyon ng bayan sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan.

Bilang abanteng destakamento
ng proletaryo, pinamumunuan ng
Partido ang kasalukuyang antas ng
rebolusyon at ang susunod na antas
ng rebolusyong sosyalista. Sa araw
na ito, binibigyang-pugay at pinara-
rangalan natin ang puu-puong libong
kadre at kasapi ng Partido, ang libu-
libong Pulang kumander at mandirig-
ma ng Bagong Hukbong Bayan, ang
puu-puong libong kasapi ng milisyang
bayan, ang daan-daan libong kasapi
ng mga yunit sa pananggol-sa-sarili,
at ang milyun-milyong masang akti-
bista, na nagkamit ng mga tagumpay
sa pamamagitan ng kanilang
mahirap na
pakikibaka,
puspusang
paggampan
ng trabaho

at mga sakripisyo. Binibigyan natin
ng pinakamataas na parangal ang
mga rebolusyonaryong martir at ba-
yani sa paghalaw ng inspirasyon mu-
la sa kanila at pagsusulong ng higit
na pinaigting na pakikibaka para sa
pambansang kalayaan at demokra-
sya.

Nilabanan at ginapi natin ang
serye ng mga brutal na rehimen na
ginamit ng US at ng mga lokal na
reaksyunaryo para wasakin ang Par-
tido at ang rebolusyonaryong kilu-
san. Kabilang sa mga rehimeng ito
ang 14-taong pasistang diktadurang
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Marcos, at ang sunud-sunod na
mga rehimeng nagpanggap na
demokratiko pero sa katotohanan
ay kumatawan sa gayunding ma-
pang-api at mapagsamantalang
mga uri.

Binigo natin ang rehimeng
US-Aquino, ang pinakahuli sa mga
reaksyunaryong rehimen ng ma-
lalaking kumprador at panginoong
maylupa, sa layunin nitong gapiin
o ipawalang-saysay ang Bagong
Hukbong Bayan. Bigo ang Oplan
Bayanihang dinisenyo ng US sa
mga layunin nito sa kabila ng
pagpakat ng 70% ng mga batal-
yong pangkombat laban sa mga
rebolusyonaryong pwersa.

Sa halip na magdulot ng
estratehikong pinsala sa BHB, ang
pagtatalaga ng 24% ng mga
pwersang pangkombat ng kaaway
sa Eastern Mindanao ay nagre-
sulta sa pag-igting at pag-abante
ng digmang bayan sa lugar. Ang
maniningning na halimbawa ng
mga rebolusyonaryong pwersa at
mamamayan sa Eastern Minda-
nao, at ang paglaganap ng mga
taktikal na opensiba sa iba pang
lugar, ay nagsilbi sa pagpapalakas
at pagsulong ng digmang bayan
sa buong bansa.

Ang mga
kalaban at

naninira sa
rebolusyon ay

walang katapu-
sang nangungutya na

hindi pa nagtatagumpay
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ANG

ang digmang bayan sa pag-agaw ng
palasyo ng presidente sa Maynila.
Binabalewala nila ang katotohanang
umusbong na at tuluy-tuloy na ku-
makalat ang gubyernong bayan ng
mga manggagawa at magsasaka sa
kanayunan. Ang mga organo ng ka-
pangyarihang pampulitika ay may
baseng masa na umaabot sa milyun-
milyon at tumatamasa ng suporta
ng puu-puong milyon sa labas ng
mga larangang gerilya. Pinamama-
halaanan nila ang malalaking bahagi
ng kanayuan at nagpapatupad ng
mga programa sa pangmasang edu-
kasyon, reporma sa lupa, produk-
syon, kalusugan, pag-aangat ng
kultura, depensa-sa-sarili at kata-
rungan.

Napakahusay ng mga kundisyon
para sa pagsusulong ng rebolusyong
Pilipino. Patuloy na lumalala ang
krisis ng pandaigdigang sistemang
kapitalista. Bigo ang mga kapitalis-
tang kapangyarihan na iahon ang
pandaigdigang ekonomya mula sa
krisis at depresyon. Tuluy-tuloy ni-
lang ipinapapasan ang bigat ng kri-

sis sa mamamayan, at sa gayon, pi-
nalalala ang krisis sa ekonomya at
pinansya, at pinaiigting ang mga
kontradiksyong inter-imperyalista
na nagbubunga ng malalawak na
kundisyon para sa terorismo ng
estado at mga imperyalistang ge-
rang agresyon. Isa ang Pilipinas sa
iilang bayan kung saan pana-
panahong nililikha ang ilusyon ng
kaunlaran sa ekonomya sa pama-
magitan ng malakihang pagbuhos
dito ng pamumuhunang portfolio.
Ngunit kapag inilalabas ang natu-
rang puhunan, biglang bumabag-
sak ang ekonomya ng bansa.

Ang krisis sa ekonomya, lipunan
at pulitika sa Pilipinas ay matabang
lupa para sa pagsulong ng rebolu-
syonaryong kilusan. Pinapasan ng
mamamayan ang bigat ng tumitin-
ding pang-aapi at pagsasamantala.
Sa gayon, itinutulak silang magpro-
testa at magbalikwas.

Ang krisis ay nagbibigay ng sa-
pat na pampaningas sa rebolusyo-
naryong partido ng manggagawa
para magpasiklab ng isang mayor

na pagsulong sa rebolusyonaryong
paglaban ng mamamayan. Kaila-
ngang pamunuan ng PKP at lahat
ng mga rebolusyonaryong pwersa
ang ubos-kayang pagsisikap para
ilantad ang lumalalang kawalang-
kakayahan ng naghaharing sistema
na maghari sa lumang paraan, at
para pukawin, organisahin at paki-
lusin ang mamamayan na maglun-
sad ng mga pakikibakang masa at
tahakin ang landas ng rebolusyon.

Sa pagtupad ng Partido sa re-
bolusyonaryong papel at tungkulin
nito sa Pilipinas, ipinakikita nito sa
mga proletaryo at mamamayan ng
mundo na bukas ang landas ng re-
bolusyon laban sa imperyalismo at
lahat ng reaksyon. Inilalatag ng
todo-ganid na patakarang neolibe-
ral sa ekonomya na itinutulak ng
US, ng paulit-ulit at lumalalang
krisis sa ekonomya, at ng papatin-
ding paggamit ng terorismo ng es-
tado at mga gerang agresyon, ang
batayan para sa walang kapantay
na paglawak ng rebolusyonaryong
paglaban.

I. Lumalalim at lumalala ang matagalang

krisis ng pandaigdigang sistemang

kapitalista

SA ILALIM ng monopolyong kapitalismo, laluna sa ilalim ng todo-ganid na
patakarang pang-ekonomya ng US, ang tulak na magkamal ng mas malaking
tubo sa pamamagitan ng pagpiga sa sahod at paggamit ng mataas na tekno-
lohiya ay di maiwasang humantong at nagpapalala sa krisis ng sobrang pro-
duksyon. Ang paggamit ng pampinansyang kapital, sa partikular ang pagpa-
palawak ng suplay ng salapi at pautang sa tangkang lutasin ang krisis, ay
nagpapalaki ng tubo at ng halaga ng pag-aari ng monopolyong burgesya,
nagsasalba sa mga bangko at malalaking korporasyon, artipisyal na nagta-
taas sa konsumo at nagtutulak sa produksyong militar nang nauuna sa mu-
ling pagbangon ng produksyong sibil at empleyo. Subalit lumilikha iyon ng
mas malalaking bula sa pinansya na nagreresulta sa mas malalalang krisis na
dagdag pa sa papalalang krisis sa ekonomya.

Ang pandaigdigang sistemang
kapitalista ay nasa bingit ng isang
pangkalahatang krisis, na kinata-
tampukan ng umuulit-ulit at luma-
lalang krisis sa ekonomya at pinan-
sya. Ang pagguhong pampinansya
noong 2008 ay nagresulta sa pan-
daigdigang depresyon na maiha-

hambing sa tagal at tindi ng Great
Depression noong dekada 1930.
Nagaganap ang mga bahagyang
mga pagsigla subalit sinusundan
naman ito ng mas matagalang
pagbagsak ng GDP ng mga bayan at
ng pangkalahatang produksyon sa
mundo. Ang upisyal na datos sa
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mga ito, gaya ng kasalukuyang tina-
tayang 2.8% na tantos ng pandaig-
digang paglago ng ekonomya sa
2015, ay pinalolobo ng depisitong
paggastos ng gubyerno, pampubli-
kong pangungutang, mga transak-
syon sa pamilihang pampinansya at
mga pribadong paggastos na hindi
nagtataas ng empleyo at kita.

Patuloy na bumabagsak o di
umuusad ang produksyon at emple-
yo sa mga kapitalistang bayang in-
dustriyal at malala pa sa mga atra-
sadong bayan. Ang mga gubyerno
sa mga industriyalisadong bayan ay
nagsasagawa ng pagsalbang pampi-
nansya sa kapakinabangan ng mala-
laking bangko, mga kumpanya sa
pamumuhunan at mga pinapaburan
na industriya sa depensa. Walang
habas nilang pinalalaki ang suplay
ng salapi at pautang. Sa harap ng
mga depisito sa badyet, ipinatutu-
pad nila ang mga patakarang pagti-
tipid, kabilang ang malalaking kal-
tas sa gastusing panlipunan, pagba-
was sa mga kawani ng pamahalaan
at malalaking bawas sa sahod ng
mga manggagawa.

Ang kabuuang pandaigdigang
utang (kabilang ang utang ng mga
indibidwal, korporasyon at gubyer-
no) ay lumaki nang 62% sa walong
taon, mula USD142 tril-
yon noong 2007 tu-
ngo sa tinatayang
USD230 trilyon sa
katapusan ng 2015.
Imposible nang maba-
yaran ang gayong kala-
king utang sa harap ng
kabuuang pandaigdigang
GDP na USD60 trilyon na la-
mang, bumabagal pa ang
paglago. Nagpapakita na ng
lamat ang US at China sa labis
na bigat ng pampublikong
utang, pero, sinusunod pa
rin ng European Union
(EU) ang parehong landas
ng "quantitative easing" (o
ang walang habas na pag-
iimprenta ng salapi nang walang
katumbas na bagong likhang halaga
ng produkto). Ang pandaigdigang
utang pampubliko, na kalakha'y sa

ilang imperyalistang bayang mata-
taas ang depisito, ay nakaambang
maging pinakamalaking bula sa pi-
nansya. Nakaambang sumambulat
ito anumang oras at tiyak na lilikha
ng walang kapantay na kapinsalaan.

Ang taunang tantos ng panda-
igdigang paglago ng empleyo ay bu-
maba sa abereyds na 1.2% noong
panahong 2007-2014, kumpara sa
1.7% noong naunang panahong
1991-2007. Patuloy na tumataas
ang kawalan at kakulangan ng tra-
baho, kapwa sa kalunsuran at kana-
yunan, laluna sa Africa, Middle
East, Southern Europe at Latin
America. Mabababa ang pinalalabas
na upisyal na tantos ng disempleyo
sa mga bayan sa Asia, subalit ang
mga ito'y dahil sa mataas na tantos
ng impormal na empleyo o mga odd-
job (di regular, kalakha'y manwal at
mababang kita) na bumubuo ng 85%
ng kabuuang empleyo sa ilang ban-
sa. Karamihan sa malalaking syudad
sa Third World ay may mababang
antas ng industriyalisasyon at pi-
nagsisiksikan ng milyun-milyong
tao—mga namamasukan lamang na
nagdurusa sa mala-aliping kundi-
syon sa ilalim ng mga di regular at
panandaliang empleyo.

Lalong lumalaki ang pandaigdi-
gang agwat sa distribusyon ng ya-
man. Wala pa sa 1% ng pandaigdi-
gang populasyon ang pinakamaya-
yamang malaking burgesya subalit
pagmamay-ari nila ang halos 50%
ng kabuuang yaman ng mundo. Si-
yamnapung porsyento sa kanila'y
nakabase sa North America at Eu-
rope. Pinakikinabangan nila ang
mababang tantos ng buwis at naka-

pagkakamal ng su-
pertubo sa pama-
magitan ng pan-
darambong sa
ari-ariang pam-
publiko at sa likas
na yaman at lakas-
paggawa ng ibang
bayan. Lumalaga-

nap ang kahirapan maging sa
mauunlad na bayan, sa pagbaba ng
kita at benepisyong panlipunan ng
uring manggagawa at sa pagliit ng

panggitnang uri. Ang mamamayan
sa mga atrasadong bayan ay duma-
ranas ng lalong malalang kundisyon
ng kahirapan.

Ang US at iba pang imperyalis-
tang kapangyarihan ay nagpapala-
kas ng produksyong panggera
alinsunod sa kagustuhang tulak ng
krisis ng mga monopolyong empresa
sa industriya sa depensa gayundin
para makamit ang layuning mapa-
natili at mapalawak ang teritoryong
pang-ekonomya at interes geopoli-
tical. Ang nagtatagal at lumalalang
krisis ng monopolyong kapitalismo
ay nagbubunsod ng sobinismo, ra-
sismo, panatisismo sa relihiyon,
pasismo, terorismo ng estado, ge-
rang proxy (gera sa pagitan ng mga
pwersa o bansang kumakatawan sa
magkakaribal na imperyalistang
kapangyarihan) at mga gerang ag-
resyon. Ang US, mga estadong kaa-
nib ng North Atlantic Treaty
Organization (NATO) at ang Zionis-
tang Israel ang pangunahing ma-
nanalakay at pinakaagresibo sa
pang-uupat at paglulunsad ng mga
aksyong militar para pahinain ang
mga kalaban nila sa West Asia
(Middle East), Central Asia, Africa
at sa mga hangganan ng Russia.

Walang natatanaw na katapu-
san ang pangkalahatang krisis ng
monopolyong kapitalismo at ang
tunguhin sa mas malalaki pang ge-
ra, laluna't ayaw bitawan ng mga
imperyalistang kapangyarihan ang
mga patakarang neoliberal sa eko-
nomya. Lahat ng tangkang pahupain
o bawasan ang mga larangan ng
tunggalian sa ekonomya at militar,
sa pamamagitan ng mga interna-
syunal na porum tulad ng mga pu-
long ng G7 at G20, mga proseso ng
United Nations at Organization for
Economic Cooperation and
Development, mga kumperensyang
itinakda ng tratado tulad ng World
Trade Organization (WTO), Rio+20
at taunang pulong sa klima at iba
pang mekanismong panrehiyon tu-
lad ng Asia Pacific Economic
Cooperation, ay pawang nabigo at
nagresulta sa dagdag na walang-
kalutasang mga tunggalian.
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Ang unipolar na mundong pi-
naghaharian ng US matapos ang
pagguho ng Soviet Union sa pagta-
tapos ng Cold War ay unti-unting
ginigiba ng isang multipolar na kaa-
yusan ng magkakatunggaling bloke-
yo sa kalakalan at ekonomya at mga
katugon nitong alyansang pulitikal-
militar. Pinahihina ng US ang sarili
sa paglilipat ng manupakturang
pangkonsumo sa ibang bansa, pag-
papalaki ng gastusing militar at pi-
nansyalisasyon ng ekonomya nito.
Pero patuloy nitong minamaksimisa
ang natitirang impluwensya sa IMF,
World Bank at WTO. Sa bigong
pagtatangkang panatilihin ang do-
minanteng katayuan nito sa panda-
igdigang pi-
nansya at
kalakalan,
agresibong
itinutulak ng US
na ipaloob sa
Transatlantic
Trade and
Investment
Partnership (TIIP) Agreement ang
mga alyado nito sa EU at paggamit
ng parehong paraan sa mga alyado
nito sa Pasipiko sa pamamagitan ng
Trans Pacific Partnership (TPP)
Agreement. Ginagamit din nito ang
mga lihim na pag-uusap, lihim na
kasunduan, pagbabanta at panlolo-
ko upang maipasa ang TIIP at TPP,
sa kabila ng tahasang nakasusuklam
na pagpabor nito sa interes ng ma-
lalaking korporasyong US.

Matapos na ang kapitalismo ay
ganap na yakapin ng mga naghaha-
ring rebisyunistang pangkatin sa
Soviet Union at China noong 1989-
1991, walang magawa ang US at
mga alyado nito kundi papasukin
ang Russia at China sa sirkulo ng
nangungunang pandaigdigang kapi-
talista. Habang nagsasabwatan ang
mga kapitalistang kapangyarihan sa
pagsasamantala at pang-aapi sa
Third World, ang mga bagong pasok
na kapitalista ay naggigiit ng kani-
kanilang interes at sa gayo'y pina-
lubha ang krisis ng pandaigdigang
sistemang kapitalista at ang mga
kontradiksyong inter-imperyalista.

Habang inaangkupan ang sari-
ling internal na krisis at nagpapata-
tag gamit ang malaking kita sa la-
ngis sa isang panahon, nagawa ng
Russia sa ilalim ni Putin na pangala-
gaan at palawakin ang sariling inte-
res na pang-ekonomya at geopoli-
tical sa loob ng Commonwealth of
Independent States at sa iba pang
katabing bansa sa hangganan ng
EU. Sa nagdaang ilang taon, hina-
rap nito at napigilang lumaganap
ang subersyon ng US sa kanlurang
Ukraine at pagpwesto nito ng isang
pasistang maka-US na papet na re-
himen sa Kiev. Ang agresibong ge-
rang inilunsad ng papet na rehimen
sa Kiev laban sa mga etnikong Rus-

sian na republikang
bayan sa Novoras-
siya at Crimea ay
nagbunga sa pag-

boto ng mga ito na
muling su-
manib sa

Russia.
Nagpapatuloy ang

US sa panghahamon sa Russia, ga-
ya ng pagtatangkang pabagsakin
ito, kasama ng iba pang estadong
dating Sobyet, pagpapalawak ng
NATO sa mga hangganan niyon, pa-
ninira sa ugnayan nito sa mga esta-
dong EU, pagpapataw ng mga paru-
sa at pagsuspinde/pagtatanggal ni-
to sa G-8. Sa kabilang panig, kinon-
solida ng Russia ang kanlurang ba-
hagi nito sa pagtatayo ng Eurasian
Economic Union (EEU) kasama ang
apat na dating republikang Sobyet.
Pinalawak rin nito ang impluwensya
sa kanyang kanluran sa pamamagi-
tan ng pagpapalaki ng diplomati-
kong papel nito sa Central Asia at
Middle East, partikular na sa Syria
at Iran, at sa pag-alok ng koopera-
syon sa mga bayan sa EU na pina-
katinamaan ng krisis. Higit na ma-
halaga, pinalakas nito ang bilateral
na relasyong pang-ekonomya at
panseguridad sa China.

Inaangkupan ng China ang sob-
rang pag-init ng ekonomya dulot ng
labis na konstruksyong pampubliko
at pribado, ang sobrang produksyon
ng bakal at iba pang produktong in-

dustriyal, ang walang-kontrol na
pagpapalawak ng suplay ng pera at
pautang (ilang ulit na mas malala
kaysa US) at iba pang internal na
problemang panlipunan at pangka-
likasan. Bunga ng mga problemang
ito, malayo ang China sa US sa
usapin ng per capita (o bahagi ng
bawat isa) na GDP. Anupaman, pa-
tuloy ang China sa pagluluwas ng
sobrang kapital at pagpapalawak ng
operasyon nito sa ibayong-dagat sa
Asia, Africa at Latin America, at
naglunsad na ng ambisyosong dala-
wang-sangang estratehikong pag-
dugtong sa Europe sa pamamagitan
ng Silk Road Economic Belt (SREB)
at Maritime Silk Road (MSR).

Ang US ay may dalawahang pa-
takaran ng pakikipagsabawatan at
pakikitunggali sa China. Subalit sa
nagdaang mga taon, pinalaki nito
ang aspeto ng pakikitunggali sa ti-
natawag nitong estratehikong pag-
pihit sa East Asia at sa pinangu-
ngunahan nitong TPP na nagpup-
wera sa China. Layunin ng estrate-
hikong pagpihit ng US sa East Asia
na harangin ang pagpapakitang-la-
kas ng armadong pwersa ng China
lagpas sa hangganan nito at itulak
ang mga internal na pwersa nito
tungo sa ibayong pagpapalawak ng
pribadong kapital at burges na pu-
litika. Sinasamantala ng US ang
tunggalian ng China sa mga kalapit
na bayan sa pag-aangkin sa South
China Sea, pati na sa Japan sa mga
isla ng Daoyu sa East Sea. Minani-
obra nito ang Pilipinas para pahin-
tulutan ang muling pagtatatayo ng
mga base militar ng US sa ilalim ng
Enhanced Defense Cooperation
Agreement (EDCA) at hayagang
ineengganyo ang Japan na muling
buhayin ang militaristang postura
bilang pangkontra sa China.

Liban sa mga kasunduang bila-
teral, ginagamit ng Russia at China
ang iba't ibang tuntungan para pa-
lakasin ang alyansa laban sa di nito
tanggap na pandidiin at panghaha-
mon ng US at pinakamalalapit ni-
tong alyado. Sa larangan ng eko-
nomya, nagkonsolida ang blokeng
BRICS (Brazil, Russia, India, China
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at South Africa) bilang isang alyan-
sang pandaigdig na na may sapat na
ang rekurso para kontrahin ang
alyansang US-Canada-EU-Japan.
May sariling New Development Bank
(NDB) ang BRICS, dagdag sa Asian
Infrastructure Investment Bank
(AIIB) ng China, na sapat ang rekur-
so para kontrahin ang IMF-World
Bank at pondohan ang malalaking
proyekto tulad ng SREB at MSR.

Nagpalawak ang Shanghai Coo-
peration Organization (SCO), na pi-
nangunahan ng China at Russia, pa-
ra isama ang walong kasaping esta-
do sa Eurasia at ang India at Pakis-
tan. Dagdag ito sa EEU ng Russia.
Sa usaping geopolitical at militar,
ang kombinasyong SCO-EEU ay may
potensyal na kontrahin ang alyan-
sang US-NATO sa kanlurang panig
at ang US at mga alyado sa Asia sa
silangang panig.

Kasunod ng krisis sa Ukraine
noong 2014, sumiklab ngayong taon
ang matagal nang nag-iinit na mga
lugar sa Middle East at Africa. Ang
sinasakop na teritoryong Palestino
ay muling sumiklab at maaaring hu-
mantong sa ikatlong intifada laban
sa Zionistang Israel. Ang nagpapa-
tuloy na kaguluhang sibil sa Syria,
Iraq, Yemen, Libya, Afghanistan,
Kurdistan, Sudan at Nigeria ay la-
long naging kumplikado dahil sa
mga panghihimasok ng US. Ang pi-
nakamalulupit na barbarismo ay ka-
gagawan ng mga teroristang grupo
tulad ng ISIS (tinatawag ding IS,
Islamic State o Daesh) na nilikha,
sinanay at inarmasan ng US na nga-
yo'y pinopondahan at inaalagaan ng
mga estadong alaga ng US tulad ng
Saudi Arabia, Turkey, Israel, Jor-
dan at Qatar.

Ang mga imperyalistang gerang
agresyon at mga armadong tungga-
liang lokal at panrehiyon ay nagpa-
tindi ng kontradiksyon sa pagitan
ng mga blokeng imperyalista at ka-
nilang mga panrehiyong kinatawan
at alyado. Nagresulta ito sa di ma-
batang sakunang pang-ekonomya at
panlipunan na humantong sa mil-
yong mga refugee sa loob ng mga
bayan at rehiyon at ngayo'y mara-

mihang rumaragasa tungo sa Euro-
pe. Ang suportang militar ng Russia
sa Syria laban sa ISIS, ang pagpa-
pabagsak ng Turkey sa isang erop-
lanong pandigma ng Russia, ang
mga teroristang atake sa Paris at
ang panghihiganting pambobomba
ng France-UK sa Syria, ay nagpa-
siklab ng magkakarugtong na mga
pangyayaring delikadong human-
tong sa gerang kasasangkutan ng
mga imperyalistang bomba at tropa.

Ginagamit na batayan ang mga
upisyal na GDP para palabasin na
ang ilang rehiyon tulad ng East Asia
at Africa ay may matataas na tantos
ng paglago at may "lumalaking
panggitnang uri". Subalit ang ga-
yong paglago ay pinaaandar ng kapi-
tal mula sa mga imperyalistang ba-
yan, kalakha'y hot money (o
labas-masok na kapital) ng mga
hedge fund (o malalaking ispekulador
sa pinansya) na hindi nagtatayo ng
mga pabrikang industriyal o nagtu-
tulak ng matagalang empleyo.
Sa halip, ang pondong ito ay
napupunta sa mga pamili-
hang pampinansya at di sus-
tenableng mga
aktibidad sa
ekonomya tu-
lad ng kons-
truksyon, real
estate, turismo
at mga serbisyong
nakabatay sa teleko-
munikasyon, habang ang
kinikita ng gubyerno sa
buwis ay hinihigop ng gastusing mili-
tar, burukratikong operasyon at ka-
tiwalian. Lahat ng ito'y nagpapalala
sa problema ng utang at nagpapala-
lim at nagpapalala sa pagka-atrasa-
do ng Third World.

Nagagawa ng mga imperyalis-
tang bayan na ilipat ang bigat ng
krisis sa mga atrasadong bayan sa
Asia, Africa at Latin America dahil
ang kanilang hikahos na kundisyong
agraryo at malapyudal ay napag-
kukunan ng mga monopolyo kapita-
lista ng murang lakas-paggawa at
mga hilaw na materyales, at nagpa-
pababa sa gastos sa operasyon. Pi-
nananatili ang gayong mga kundi-

syon ng mga patakarang neoliberal
na itinutulak ng mga papet na bu-
rukratang sibil at ng malalaking
burgesyang kumokontrol sa lokal na
pinansya. Dahil dito, buo-buong
bayan ang naitutulak sa malawa-
kang kaguluhang panlipunan at
pampulitika kung saan nagdurusa
ang masang manggagawa, magsa-
saka at iba pang anakpawis sa ma-
tinding pagsasamantala at pang-
aapi.

Isang paboritong tema ng im-
peryalistang propaganda ay ang
diumano'y mabilis na lumalaking
"pandaigdigang panggitnang uri",
na may pinakamabilis na paglago sa
Asia, kakombinasyon ng diumano'y
50% pagbawas sa pandaigdigang
tantos ng kahirapan kumpara sa
nagdaang 20 taon. Subalit panlilin-
lang lang ito sa estadistika, dahil sa
buong mundo, ang mga kategorya
ng tinaguriang mahirap, mababang-
kita at panggitnang uri ay isinagad

na sa minimum. Ang
panggitnang uri sa
mga atrasadong
bayan ay nasa halos
parehong antas ng

kategoryang
naghihirap
sa US. Hindi
kayang ta-
bunan ng
imperyalis-
tang propa-

ganda, kahit
binalutan pa ng

matatamis na pangako ng UN na
mababawasan pa ang ng pandaig-
digang kahirapan pagkaraan ng
2015, ang lumalawak at lumalalim
na mga kundisyon ng sukdulan at
sistemikong kahirapan, at lumala-
lang pagsasamantala at pang-aapi
sa mayorya ng masang anakpawis
na mga manggagawa at magsasaka
sa buong mundo. Maging sa mga
imperyalistang bayan at sa tina-
guriang umuusbong o panggitnang-
kitang mga ekonomya, ang krisis at
matagalang depresyon ay labis na
naglubog sa kalagayan sa paggawa
at pamumuhay ng uring manggaga-
wa at petiburgesya. Ang patakarang
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neoliberal ng todong pagsasaman-
tala sa ngalan ng "malayang kala-
kalan" ay idinadagdag ng mga im-
peryalistang kapangyarihan sa pa-
ngunguna ng US, ng EU at Japan at
kanilang mga tuta sa mga atrasa-
dong bayan sa neokolonyal na pun-
dasyon ng pagsasamantala.

Ang US pa rin ang hepe ng mga
imperyalistang kapangyarihan. Mula
katapusan ng Ikalawang Digmaang
Pandaigdig, ang US ang responsable
sa pagpatay sa di bababa sa 35 mil-
yong mamamayan sa mga gerang
agresyon at masaker, at sa pagpa-
palayas sa milyun-milyon dahil sa
maramihang pagpatay at pagwasak
ng mga imprastrukturang pampubli-
ko pangunahin sa pamamagitan ng
mga pambobomba. Sa nagdaang mga
dekada, anupaman ang partidong
nasa poder, ang US ay ginagabayan
ng neokonserbatibong linyang full
spectrum o buong saklaw na hege-
monyang pandaigdig sa ika-21 siglo.
Itinulak ng linyang ito ang pagbubuo
ng mga pasistang batas, terorismo
ng estado at mga gerang agresyon
na may iba't ibang pagdadahilan tu-
lad ng pagsusulong ng walang taning
at walang hangganang "gera sa te-
rorismo", pagpapalit-rehimen, ma-
kataong panghihimasok, at maging
ang "gera laban sa droga". Binibig-
yang-matwid ng US ang agresibong
patakaran nito sa pagsabing iyon ay
para tiyakin ang kalayaan at yaman
ng kanyang mamamayan. Ang totoo,
isang mayor na dahilan ng krisis sa
ekonomya at pinansya na pinagdu-
rusahan ng mamamayang Amerikano
ay ang malaking gastos sa produk-
syong panggera, pagmantine ng 800
base militar sa ibayong dagat at mga
gerang agresyon.

Nitong nakaraan lamang, wa-
lang patumangga ang US at mga al-
yado nito sa NATO sa pagtarget at
pagwasak sa mga estadong sobera-
no, naglulunsad ng mga gerang ag-
resyon laban sa mga bayang naggi-
giit ng pambansang kalayaan, tulad
ng dating Yugoslavia, Iraq, Afgha-
nistan at Libya at nagpapabagsak
ng mga gubyernong anti-US tulad
sa Ukraine, Yemen at Venezuela.

Patuloy silang nang-uupat ng gera
sa Eastern Europe laban sa Russia.
Naglunsad sila ng mga gerang agre-
syon laban sa mga estadong may
kontrol sa estratehikong pinagku-
kunan ng enerhiya, hilaw na mater-
yales at mga ruta. Gumagamit sila
ng mga pagparusa, pagblokeyo at
pagbanta ng gera at probokasyon
laban sa napakaraming bayan, kabi-
lang ang Cuba, Venezuela, Syria,
Iran at Democratic People's Repub-
lic of Korea. Ginamit nila ang Zio-
nistang Israel, ang Saudi Arabia,
Turkey at ang maka-Kanan na ar-
madong oposisyon at grupong jihadi
tulad ng ISIS at mga kaanib ng Al
Qaida bilang mga pwersang panala-
kay. Kinapopootan nila ang mama-
mayang Palestine at iba pang ma-
mamayan sa Middle East, Africa, at
Central at South Asia. Aktibong iti-
nutulak ng US ang Japan, Australia
at South Korea para sumama sa
kanya sa pang-uupat ng gera sa
East Asia.

Ang mga imperyalistang ka-
pangyarihang pinangungunahan ng
US ay hibang na hibang na sa mili-
tarismo at gera kaya ang gayunding
kaisipan at makinarya ang walang-
habas na ginagamit laban sa sari-
ling mamamayan sa kanilang bayan,
laluna sa harap ng lumalakas na
paglaban ng mamamayan. Gumamit
na sila ng mas reaksyunaryo at ma-
lupit na mga patakaran at hakba-
ngin, kabilang ang tahasang mga
pasistang batas, buong-saklaw na
surbeylans, at napakamilitarisa-
dong aksyong pulis laban sa ordi-
naryong mamamayan sa ngalan ng
paglaban sa terorismo, karaniwang
krimen, paggamit ng droga at iba
pang maliliit na paglabag.

Ang di mabilang na mga krimen
laban sa sangkatauhan na gawa ng
US at iba pang imperyalistang ka-
pangyarihan ay pinagtatakpan ng
malaking burges na midya na puma-
paypay sa sobinismo, rasismo, pa-
natisismo sa relihiyon, Islamopho-
bia, pagtuturong terorista at ister-
ya ng digma sa loob ng mga imper-
yalistang bayan. Ang layunin ay
ilihis ang atensyon ng mamamayan

mula sa mga kapitalistang ugat ng
panlipunang krisis, sugpuin ang
disgustong panlipunan at paglaban
ng masa at palabuin ang panga-
ngailangan para sa rebolusyonar-
yong makauring pakikibaka. Para
makakuha ng boto, ang mga pasista,
neo-Nazi at ultra-Kanan na mga
partidong pulitikal ay nagsasagawa
ng mga kampanya ng pangmumuhi
sa midya at hinahayaang kumalat
ang mga krimen ng pagkamuhi sa
mga refugee, mga naghahangad ng
asaylum, mga migranteng mangga-
gawa at maging laban sa mga pa-
ngalawang-henerasyong imigrante
laluna ang mga may kulay, kung
saan partikular na binibiktima ang
mga babae at kabataan.

Ang mga gerang agresyon at
terorismo ng mga makapangyarihan
na inilulunsad ng US at pinakama-
sasahol nitong alyado at mga papet
ay nagdudulot ng labis na pagduru-
sa sa mamamayan—pinapatay at
pinipinsala ang daan-daang libo at
winawasak ang kanilang mga taha-
nan, kabuhayan at imprastruktu-
rang pampubliko sa walang habas
na pambobomba. Kaya, naitutulak
ang mamamayan na maglunsad ng
armadong paglaban. Nagpapatuloy
ito kahit mistulang nagtagumpay na
ang US at mga alyado nito sa kani-
lang pagsalakay at pagsakop sa
isang bayan. Katunayan, napup-
wersa silang iatras ang kanilang
mga mapanakop na pwersa dahil sa
mabigat na pinsalang dulot ng pag-
laban ng mamamayan.

Nagawa ng US at mga alyado
nito na pabagsakin ang rehimeng
Saddam sa Baghdad, Iraq, subalit
ang mga upisyal at tauhang Sunni
sa ilalim ng mga nasyunalistang li-
der Baath ay muling nakapagtipon
para labanan ang dayuhang agre-
syon at ang papet na gubyernong
Shia. Napabagsak rin nila ang gub-
yernong Taliban sa Kabul, Afgha-
nistan, subalit nagpatuloy ang ar-
madong paglaban hindi lamang mula
sa mga armadong pwersang Taliban
kundi maging sa iba pang lumitaw
na armadong organisasyon. Mata-
pos pabagsakin ang rehimeng Qad-
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dafi sa pamamagitan ng pambobom-
ba at pag-aarmas sa iba't ibang
grupong milisyang ngayo'y naglala-
banan, may panibago na naman si-
lang dahilan para sa ibayong pang-
hihimasok para tuluy-tuloy na wa-
sakin ang Libya.

Ang mga bansang winasak ng
mga gerang agresyon ng mga im-
peryalista at gerang proxy sa
Middle East at Africa ngayo'y pinag-
uusbungan at pinagyayabungan ng
mga organisasyong jihadista, tulad
ng mga kaanib ng Al Qaida at ng
ISIS. Sa kabila ng propaganda nila
laban sa Al Qaida matapos ang 9-
11, ang US ang nag-armas at guma-
mit sa Al Nushra, isang kaanib ng Al
Qaida, para manggera laban sa re-
himeng Assad ng Syria. Nilikha rin
nito, sinanay at sinuplayan ang ISIS
para parusahan ang sarili nitong
papet na gubyerno sa Baghdad dahil
naging masyadong malapit ito sa
Iran at para manggera laban sa re-
himeng Assad ng Syria at buksan
ang daan para sa panghihimasok
doon ng US at ng NATO.

Ang kawalan ng isang rebolu-
syonaryo at epektibong Partido Ko-
munista sa mga bayang inatake ng
US at mga alyado nito ay nagbigay
sa mga jihadista ng pagkakataong
agawin ang armadong inisyatibang
pampulitika matapos mapabagsak
ang sekular na mga gubyernong
nasyunalista. Bago nito, sa mga
bayang tulad ng Iraq at Syria, na-
panatili ng mga Baathista ang kani-
lang mga rehimen laban sa mga
banta ng US at Zionistang Israel
dahil sa suporta mula sa Soviet at
iba pang rebisyunistang-tipong
partido komunista. Ang kawalan ng
tunay na rebolusyonaryong partido
komunista sa Tunisia
at Egypt ay nagbi-
gay-daan sa mga
Islamikong partido na
kunin ang kapang-
yarihan noong pa-
nahon ng tinaguri-
ang Arab spring
hanggang agawin
ito ng burgesyang
militar na sinanay

ng US.
Saanman naglulunsad ng ge-

rang agresyon ang US at mga alya-
do nito, dapat manguna ang mga
Partido Komunista sa rebolusyo-
naryong kilusan ng mamamayan
para sa pambansang paglaya. Pa-
borable ang kundisyon para umus-
bong ang tunay na rebolusyonar-
yong mga partido komunista at pa-
simulan ang mga rebolusyonaryong
armadong pakikibaka sa ibang mga
rehiyon ng mundo. Sa paglulunsad
ng mga gerang agresyon at gerang
proxy sa Middle East at Africa, bi-
nabagbag ng US ang sarili nito sa
malalaking gastusing militar, at
sobrang pagbanat sa iba't ibang di-
reksyon. Kaya, nawawalan ito ng
pokus sa mga bansa na may mga
rebolusyonaryong Partido Komu-
nista na nagsusulong ng mga arma-
dong pakikibaka.

Ang pinakakapuri-puri sa mga
armadong rebolusyonaryong kilusan
ay yaong nagsusulong ng digmang
bayan at nagkakamit ng mga ta-
gumpay sa gabay ng Marxismo-Le-
ninismo-Maoismo at/o ng anti-im-
peryalistang programa para sa
pambansa at panlipunang paglaya.
Ang mga armadong rebolusyonar-
yong kilusan ay nasa Pilipinas,
India, Palestine, Colombia, Peru,
Turkey, Kurdistan at iba pang lu-
gar. Ang mamamayang Kurdish at
kanilang mga rebolusyonaryong
pwersa ang pinakatuwirang naki-
nabang sa kasalukuyang armadong
tunggalian sa Middle East. Nilala-
banan nila ang mga atake ng ISIS
at Turkey sa Syria at North Kur-
distan at nag-aarmas sa proseso
ng pagtatayo ng mga organo ng
demokratikong kapangyarihan.

Ang pagsa-

samantala at pang-aapi sa prole-
taryado at mamamayan sa buong
mundo, na lalong pinatalim ng krisis
sa ekonomya at lipunan, ay nagtu-
tulak sa kanila na lumaban sa iba't
ibang magagamit nilang paraan at
anyo—mula sa mga ispontanyo at
lokalisadong protesta at pag-aaklas,
hanggang sa pambansang koordi-
nadong pag-aaklas at kampanyang
masa, at hanggang sa paglikha ng
malapad at sustenidong kilusan ng
mamamayan para sa pambansa at
panlipunang paglaya ng mga atra-
sadong bayang pinaghaharian ng
imperyalismo; at para sa sosyalismo
sa mga bayang imperyalista.

Sa kabuuan ng mga atrasadong
bayan, ang mga manggagawa sa
kalunsuran, mga distrito sa pagmi-
mina at mga special economic zone
ay nagpupunyagi sa mahirap na ga-
wain ng pagbubuo ng mga unyon at
paglulunsad ng mga pakikibakang
unyon. Sumisigaw ang masang
magsasaka para sa tunay na repor-
ma sa lupa at pinakikilos sila para
dito. Ang mga kabataang estudyan-
te ay maramihang napupukaw sa
radikalismo, at ang mga protesta
nila sa kampus ay bumabaha sa mga
kalsada at komunidad, kung saan
kumakawing sila sa mga manggaga-
wa, malaproletaryado at iba pang
sektor. Ang pinakaabanteng mga
manggagawa at estudyante ay na-
tututong kumawing sa mga magsa-
saka at katutubong mamamayan sa
kanayunan.

Sa mga abanteng kapitalistang
bayan, kabilang ang US, EU, Japan,
China at Russia, may markadong
paglakas ng mga kilusang paglaban
ng mamamayan. Sa mga mangga-
gawa, kabataan, kababaihan, mi-
norya, migrante at mga mangga-
gawang pangkultura at intelektwal,
may lumalaking interes at kahili-
ngan para sa anti-kapitalista o
Marxistang kritika ng kapitalismo
at ng muling pagpapatibay ng pa-
ninindigan para sa sosyalismo. Sa
ilang bansa, tulad ng Greece, Spain
at Portugal, lumalakas ang mga ki-
lusang masa na may malinaw na
oryentasyong anti-kapitalista. Sa
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kabila ng kumplikadong ikot at ikid, ang mga progresi-
bong partido at koalisyong parlamentaryo ay natututo
kapwa sa mga positibo at negatibong aral.

Ang bilis ng paglala ng pangkalahatang krisis ng
pandaigdigang sistemang kapitalista ay nagbubunsod ng
mga kundisyong paborable para sa pag-usbong ng mga
tunay na rebolusyonaryong partido ng proletaryado at
mga rebolusyonaryong kilusang masa. Hangga't nanana-

tili ang monopolyong kapitalismo at reaksyon, walang
nakikitang katapusan sa pangkasaysayang pakikibaka ng
proletaryado at mamamayan laban sa malaking burge-
sya. Talagang nasa panahon pa tayo ng imperyalismo at
proletaryong rebolusyon. Sa paglala at paglalim ng krisis
ng imperyalismo, ang mga anti-imperyalista at sosyalis-
tang kilusan ay muling dadaluyong nang may ibayong
kapasyahan at sigla.

II. Ang lumalalang krisis ng naghaharing sistema at ang paglakas

ng rebolusyonaryong paglaban

SA ISANG panahon, mula 2010 hanggang 2013, nagmistulang ligtas ang nag-
haharing sistema ng Pilipinas sa krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalis-
ta, kung simpleng pagbabatayan ang tumataaas na gross domestic product
(GDP) o kabuuang lokal na produksyon. Lumalaki ito noon na mas mabilis pa
sa tantos ng paglaki ng ekonomya ng daigdig at ipinangangalandakang pina-
kamataas sa buong Asia noong 2013. Itinago ang nilalaman ng lumalaking
GDP. Ang galaw ng salapi na sinasalamin ng 7.2% GDP ay binubuo ng mga
puhunang portfolio (hot money o ispekulatibong kapital) na napupunta pa-
ngunahin sa mga pamilihan sa pinansya (sapi, bono at pamilihan ng salapi) na
umaabot ng 65%, na nagpaliit hanggang 6% ng bahagi ng remitans ng mga
migranteng manggagawa sa ibayong dagat at kita mula sa mga operasyon ng
mga call center. Ang nalalabing kabuuang galaw ng salapi ay binubuo pangu-
nahin ng gastos ng pamahalaan mula sa operasyon ng burukrasya, bayad-
utang at iba pang kontra-produktibong gamit.

Sadyang binigyan ng US ang re-
himeng Aquino ng natatanging pri-
bilehiyong makatanggap ang Pilipi-
nas ng malaking buhos ng salapi
mula sa mamumuhunan sa pinansya.
Ang naging layunin ay lumikha ng
ilusyon ng paglaki ng ekonomya,
tustusan ang bugso ng pribadong
konstruksyon, at magpalitaw ng kita
ng pamahalaan para itulak ang mga
operasyong militar at maglaan ng
malaking pondo para sa conditional
cash transfer at programang Pama-
na upang magtagumpay ang dini-
senyo ng US na Oplan Bayanihan.
Nagsilbi rin ang dagdag na gastos
ng pamahalaan, remitans ng mang-
gagawang kontraktwal mula sa iba-
yong dagat at kita ng mga call cen-
ter para panatilihin ang paggagasta
ng maliit na bahagi ng populasyon
sa mga mamahaling produkto.

Naging malaking kabiguan ang
Oplan Bayanihan dahil sa pagiging
kontra-mamamayan nito, sa kainu-
tilan at katiwalian ng burukrasyang
sibil at militar ng rehimen at dahil
sa superyoridad ng estratehiya ng

Partido sa matagalang digmang ba-
yan at sa mga taktika ng masinsin
at malaganap na pakikidigmang ge-
rilya na nakabatay sa patuloy na
papalawak at papalalim na baseng
masa. Kasabay nito, muling sumidhi
ang krisis ng pandaigdigang kapita-
lismo relatibo sa Pilipinas. Nagsi-
mulang humupa ang daloy ng hot
money noong 2014 nang inanunsyo
ng US na babawasan nito ang
quantitative easing at na posibleng
itataas ang interes at dahil sa la-
long malubhang suliranin ng China
ng walang habas na paggastos at
pautang para sa konstruksyong
pampubliko at pribado.

Bumagsak ang ipinagmamala-
king tantos ng paglaki ng ekonomya
ng Pilipinas mula 7.2% tungo sa
6.1% noong 2014 at inaasahang lalo
pang bababa sa 5.8% ngayong
2015. Sinisisi ng World Bank
ang mabagal na pag-
gastos ng gubyerno,
negatibong netong
eksport at ang pani-
mulang epekto ng El

Niño. Ang totoo, ang mga pataka-
rang neoliberal sa ekonomya ang
nagpahina at nagpaliit ng dami ng
produkto sa agrikultura at manu-
paktura. Ipinakikita ng datos ng
gubyerno ng Pilipinas na may pag-
tumal patungong 5.9% ang manu-
paktura sa unang kuwarto ng 2015
kumpara sa 7% sa unang kuwarto
ng 2014. Patuloy na dumadausdos
ang agrikultura. Ang bahagi nito sa
ekonomya ay 10%. Ang bahagi ng
manupaktura ay 23.2%, na kasing-
baba noong dekada 1950.

Laluna sa ilalim ng dikta-ng-US
na patakarang neoliberal sa eko-
nomya, tinanggihan ng sunud-sunod
na mga papet na rehimen ang pam-
bansang industriyalisasyon na kaa-
kibat ang tunay na reporma sa lupa
bilang batayang patakaran sa pag-
papaunlad at pagpapalawak ng lo-
kal na pamilihan. Tahasan ang re-
himeng US-Aquino sa pagtanggi sa
pambansang industriyalisasyon. Pi-
napaboran nito ang mga korpora-
syong dayuhan at mga operasyon
ng malalaking kumprador. Itinata-
guyod nito ang mga iskemang na-
kasalalay sa tinaguriang global va-
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lue chains (distribusyon ng produk-
syon sa iba't ibang bansa) at sa in-
tegrasyong ASEAN sa ilalim ng
kontrol ng mga korporasyong
transnasyunal (TNC). Ang malala-
king kumprador-panginoong maylu-
pa kasabwat ng dayuhang puhunan
ay ginagawa ang lahat upang itulak
ang “economic charter change” pa-
ra lubusang tanggalin ang mga
restriksyon sa konstitusyon sa da-
yuhang pagmamay-ari ng lupa at
pagpasok sa lahat ng tipo ng malili-
it, midyum at malalaking negosyo.
Pahihintulutan nito ang malalaking
dayuhang kapitalista na higit pang
pagsamantalahan ang likas na ya-
man at rekursong-tao ng bayan.

Ang mga dayuhang bangko at
korporasyon at ang malalaking
empresang kumprador ang may pi-
nakamalaking pakinabang sa ilalim
ng rehimeng US-Aquino. Nasa pag-
babangko, seguro, real-estate deve-
lopment, imprastruktura, mga
shopping mall, mala-manupaktura,
minahan, trosohan, plantasyon at
mga katulad nito ang kanilang mga
interes. Pinapaburan ng public-
private partnership ang mga kum-
panya ng malalaking kumprador at
dayuhang suplayer sa imprastruk-
tura at proyekto sa enerhiya. Bilang
resulta, ang yaman ng sampung pi-
nakamayayamang Pilipino ay ilang
ulit na lumaki mula Php650 bilyon
noong 2010 tungong Php2.2 trilyon
noong 2015. Madalas na nalalantad
ang mataas-na-antas na katiwalian
ng naghaharing pangkating Aquino
at mga paborito nitong negosyo, na
minsa'y daang-milyon o maging bil-
yong piso.

Lumalala ang di-pagkakapan-
tay-pantay sa lipunan sa harap ng
lumalaking disempleyo, bumaba-
bang tunay na kita ng anakpawis at
maging ng panggitnang saray sa li-
punan, pumapaimbulog na presyo
ng batayang mga kalakal, serbisyo
sosyal at singil sa pampublikong
utilidad (laluna sa transportasyon,
kuryente at tubig).

Ang matarik na pagbagsak ng
produksyon ng mga semiconductor
at iba pang mala-manupaktura na

resulta ng pagkitid ng pandaigdi-
gang pamilihan sapul noong 2008
ay lalong nagpalaki sa tantos ng di-
sempleyo at lalong nagpababa sa
antas ng sahod. Sa ngayon, mahigit
sampung milyong Pilipinong mang-
gagawang kontraktwal na ang na-
ngibang-bayan at nakikipagsapala-
ran sa di-pamilyar na mga bayan at
kultura sa ilalim ng malupit na kala-
gayan sa paggawa at pamumuhay,
mababang pasahod at pagpapabaya
ng pamahalaan sa Pilipinas.

Ipinatutupad ngayon ang dala-
wang andanang sistema ng pasahod
sa ilalim ng RA 6727 kung saan ang
unang andana o ang “floor wage”
ay pumapalit sa minimum na sahod
at ang ikalawang andana o ang
“productivity wage” ay itinatakda
ng indibidwal na mga empresa. Pa-
tuloy na pinananatili ng maiiksing
kontrata at pleksibleng kaayusan sa
paggawa ang mga manggagawa bi-
lang mga kaswal at partaym. Umaa-
bot ang kontraktwalisasyon sa 90%
ng lakas-paggawa sa maraming
pabrika, serbisyo at komersyal na
mga empresa kaalinsabay sa mabilis
na lumiliit na porsyento ng mga re-
gular na tinatanggal o nagiging
kontraktwal.

Pinahihintulutan ng tina-
guriang tripartismo ang mga
employer at gubyerno na su-
kulin ang mga manggagawa at
gapiin ang mga kahingian ng
kilusang paggawa. Ang
diumano'y regulasyon-
ng-sarili at boluntar-
yong pagsunod, ay la-
ganap na kagawiang
kapitalista na gina-
wang lehitimo ng
estado. Kalunos-lu-
nos at mapanganib
ang kalagayan sa
paggawa. Malawa-
kang nilalabag ang
pinakabatayang mga regulasyon sa
kalusugan at kaligtasan sa mga pa-
gawaan sa ngalan ng paglikha ng
“klimang mapagkaibigan sa pamu-
muhunan”. Pinakamatingkad na ha-
limbawa ng buktot na sabwatan ng
mga kapitalista at mga burukrata at

ng kanilang kriminal na pagbalewala
sa kagalingan ng mga manggagawa
ang trahedya sa Kentex kung saan
nasawi ang mahigit 70 manggaga-
wa. Pinalalala ang mga ito ng mga
patakaran ng estado sa ilalim ng
Republic Act 6715 (Herrera Law),
Wage Rationalization Law, mga
Regional Wage Board, mga empre-
sang “walang unyon, walang wel-
ga,” “endo o end of contract” at iba
pang gawang kontra-manggagawa.
Itinutulak ng mga ito ang uring
manggagawa na palawakin at pala-
kasin ang kanilang hanay, paunlarin
hindi lamang ang mga unyon sa
paggawa kundi ang rebolusyonar-
yong mga unyon at iba pang sama-
han ng mga manggagawa sa mga
pabrika at mga komunidad ng
manggagawa. Sa ilang rehiyon, pi-
namunuan at sinuportahan ng Par-
tido ang matatagumpay na pakiki-
baka ng mga api at pinagsasaman-
talahang manggagawang regular at
kontraktwal sa ilang mga pabrika at
plantasyon.

Ang Pilipinas ay may malapyu-
dal na ekonomyang agraryo ngunit
hindi na nakasasapat-sa-pagkain,
partikular na sa produksyon ng bi-

gas at mais, dulot ng patakarang
neoliberal sa ekonomya na nag-

bibigay-daan na bahain ng
bigas at iba pang inangkat
na pagkain ang pamilihan
at pahinain ang lokal na
produksyon. Kasabay nito,
inilaan ang malalaking
plantasyon sa mga tanim na
pang-eksport tulad ng goma
at oil palm at malalawak na
kalupaan ang inilaan sa pro-
duksyon ng bioethanol. Pag-
lao'y, nagiging higit na mahal
ang bigas at iba pang inaangkat
na pagkain sa gitna ng lumiliit na
lokal na produksyon ng pagkain
na nagreresulta sa ibayo pang

pagdarahop ng masang magsasaka.
Nagtapos noong nakaraang

taon ang Comprehensive Agrarian
Reform Program (CARP) at ang
CARP-Extension with Reforms
(CARPER) nang hindi nalulutas ang
suliranin sa kawalan ng lupa. Hindi
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nakayanan ng karamihan ng mga
nakatanggap ng certificate of land
owneship (CLOA) na magbayad sa
amortisasyon sa lupa sa Land Bank
o kaya'y napilitang ibenta ang kani-
lang lupa sa mayayamang magsasa-
ka o mga usurero dahil sa pagkasa-
kit sa pamilya o kaya’y mahinang
ani. Bumaling ang pamahalaan sa
iba't ibang hakbangin at maniob-
rang ligal para bawiin ang inilaang
lupa sa mga benepisyaryo. Nagsa-
sabwatan ang pamahalaan at ma-
ngangamkam ng lupa para baguhin
ang klasipikasyon ng mga palayan
at maisan sa ibang pang tipo ng lu-
pain na hindi saklaw ng reporma sa
lupa. Naging epektibong iskema ito
para patalsikin ang mga magsasaka
at agawan sila ng lupa. Marami sa
malalaking asyenda na dating na-
paiilalim sa reporma sa lupa ay hin-
di pa rin naipapamahagi sa mga be-
nepisyaryo bunga ng ligal na mga
maniobra ng mga panginoong may-
lupa. Sa kaso ng Hacienda Luisita,
hindi pa rin naipamamahagi ang lu-
pa sa kabila ng desisyon ng Korte
Suprema, patunay ng pagkamuhi ng
mga Aquino-Cojuangco sa ligal na
mga institusyon at aroganteng pag-
papakita ng kapangyarihang mala-
king panginoong maylupa-burukra-
ta-kapitalista. Mabilis ang rekon-
sentrasyon ng lupa sa kamay ng
mga panginoong maylupa, gayundin
sa lokal at dayuhang korporasyon
sa agrikultura.

Nabubuhay ang 66 milyong Pili-
pino sa PhP125 o kulang pa kada
araw. Pinakalaganap ang pagdara-
hop sa kanayunan. Sa pagkasaid ng
prontera mula noong katapusan ng
dekada 1960, may tendensya ang
sobrang populasyon sa kanayunan
na magtungo sa kalunsuran at mag-
siksikan sa mga komunidad ng ma-
ralitang lungsod. Mula 2010 hang-
gang 2014, naglaan ang rehimeng
Aquino ng PhP178 bilyon para sa
Pantawid Pamilyang Pilipino Prog-
ram (4Ps) o Conditional Cash
Transfer para ipamudmod sa mga
maralitang pamilya. Bigo ang naka-
pakalaking bulto ng salaping ito na
signipikanteng bawasan o mapagin-

hawa ang pagdarahop. Daang mil-
yong piso ang nawala dulot ng kati-
walian sa burukrasya. Inilaan ang
napakalaking halagang PhP62.6 bil-
yon, halos doble ng dating taunang
abereyds, para sa programang ito
sa 2016.

Artipisyal na sinusuhayan ang
Pilipinas ng napakalaking utang
panlabas na USD75 bilyon noong
Hunyo 2015, halos triple ng USD27
bilyon na utang panlabas na iniwan
ng pasistang rehimeng Marcos. Lu-
malaki ang mga depisito sa kalaka-
lan at pinupunuan ng dagdag na da-
yuhang utang. Tumaas ang ka-
buuang utang pampubliko tungong
PhP5.847 trilyon sa katapusan ng
Hulyo 2015. Sa halagang ito, uma-
bot nang PhP3.89 trilyon ang lokal
na utang. Pinalala ng depisit na
paggasta ng pamahalaan ang pag-
taas ng lokal na utang pampubliko.

Ang kawalan ng kaunlaran, ma-
laganap na kahirapan, malawakang
disempleyo at ang lumalalang krisis
sa ekonomya ng Pilipinas ay nag-
uudyok ng panlipunang ligalig at re-
bolusyonaryong paglaban. Nagnga-
ngalit ang mga manggagawa sa tu-
nguhing neoliberal na ibaba ang ka-
nilang sahod, gawin silang mga kas-
wal at partaym na manggagawang
maiikli ang kontrata, at supilin ang
kanilang demokratikong mga kara-
patan, laluna ang kanilang karapa-
tang mag-unyon at magwelga. Pina-
paslang ang mga lider-manggagawa
para sindakin ang
buong uring
manggagawa.

Patuloy na
naghihirap ang
masang magsa-
saka sa lumala-
lang kundisyon ng
pyudal at malapyudal
na pagsasamantala
sa harap ng
serye ng mga
napakahuwad
na reporma sa
lupa sa nakara-
ang 50 taon. Binitiwan na ng mga
manggagantsong ahenteng pampu-
litika ng uring panginoong maylupa

ang kanilang pagkukunwari sa re-
porma sa lupa sa pagtatapos ng
CARPER. Pinakamatindi ang pagdu-
rusa ng masang magsasaka at ka-
tutubong mamamayan sa pagsasa-
mantala at pang-aapi. Nagaganap
ang rekonsentrasyon ng lupa sa
antas ng maliliit, panggitna at ma-
lalaking panginoong maylupa. Ina-
angkin ng pinakamasahol sa mga
malalaking mangangamkam ang pi-
nakamalalaking lupain sa aktibong
tulong ng reaksyonaryong pamaha-
laan para sa, o kaugnay ng pagla-
wak at ispekulasyon sa real estate,
mga plantasyon, minahan at espe-
syal na mga sonang pang-ekonom-
ya.

Naglulunsad ang masang mag-
sasaka ng iba’t ibang anyo ng paki-
kibaka para ipaglaban at igiit ang
kanilang karapatan sa lupa. Naglu-
lunsad sila ng kampanya para ibaba
ang upa sa lupa, ibaba ang tantos
ng usura, itaas ang sahod ng mga
manggagawang bukid at mangga-
gawang agrikultural, itaas ang pro-
duksyon at presyo ng mga produk-
tong magbubukid, ibaba ang arkila
sa mga kasangkapan at kagamitan
sa pagsasaka, itayo ang mga koo-
peratiba at lumahok sa grupong
pagtutulungan. Sa ilang rehiyon,
inokupa ang abandonado at pinag-
tatalunang lupa. Inilunsad ng mga
organisasyong magsasaka ang mga
pambansang kampanyang protesta
sa pamamagitan ng mga martsa at
kadena ng mga magsasaka.

Brutal na inaatake ang
karapatan ng mga mamama-

yang katutubo sa lupaing
ninuno. Sa tangkang
agawin ang lupa, tinu-
tulungan ng pamaha-
laan ang mga dayu-
han at lokal na ma-
ngangamkam ng lupa
gamit ang mga ope-

rasyong militar at say-
war ng Oplan Bayanihan
laban sa mga magsasaka,
kasama na ang mga katu-

tubo. Sa mga pahayag ng AFP, ma-
panlinlang na tinutukoy ang mga
operasyong militar bilang mga ope-
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rasyon para sa kapayapaan at
kaunlaran. Ang mamamayan sa ka-
bundukan na matagal nang pinaba-
yaan ng reaksyunaryong pamahala-
an ay nagtayo ng sarili nilang
mga paaralan at iba pang
pasilidad panlipunan. Ang
mga ito ay sinasakop at
winawasak ngayon ng
mga tropang militar at
mga grupong paramilitar
ng Oplan Bayanihan ha-
bang kinakamkam ang
lupa para sa pakina-
bang ng mga korpo-
rasyong dayuhan at
malalaking kumprador na sangkot
sa pagmimina, pagtotroso at mga
plantasyon. Pinapaslang ang mga
lokal na lider at guro. Hindi nagpa-
sindak ang mamamayan at lumaban
na sila. Inilunsad nila ang mahaha-
bang martsa mula Mindanao at
Cordillera para pakilusin ang buong
bansa laban sa mga mang-aapi na
pinamumunuan ni Aquino.

Naglulunsad ng militanteng mga
kilos masa ang ligalig na mga mag-
aaral at mga kabataang di nakapag-
aaral laban sa tumataas na matri-
kula, kawalang trabaho sa pagtata-
pos ng pag-aaral, komersyalisasyon
ng edukasyon (kabilang na ang
pampublikong kolehiyo at mga pa-
mantasan), pagpapataw ng siste-
mang K+12 para lumikha ng maa-
mong lakas paggawa para sa dayu-
han at lokal na nagsasamantala,
ang pagbawas ng pondong pampub-
liko para sa mga pampublikong paa-
ralan, at ang pagtataas ng pondong
publiko para sa militar, pulis, at
mga operasyon at kagamitang pa-
niktik.

Nasusuklam ang buong samba-
yanang Pilipino sa malawakan at
sistematikong mga paglabag ng mga
karapatang-tao na pinaiiral ng rehi-
meng US-Aquino sa pagpapatupad
ng Oplan Bayanihan.

Patuloy na pinalalakas ng ma-
sang manggagawa at magsasaka
ang kanilang pakikiisa sa petiburge-
syang lungsod na nagtitiis sa napa-
kababang kita, kakulangan ng mga
oportunidad sa trabaho sa bayan,

presyur na magtrabaho sa ibayong
dagat, at naiiskandalo sa katiwalian
ng naghaharing pangkatin at mata-
taas na burukrata sa pangkalaha-

tan. Matagal nang disgustado
ang panggitnang burgesya
sa pagkontra ng rehi-
meng US-Aquino sa in-
dustriyalisasyon at
ang pagkamanhid nito
sa mga kahilingan na
suportahan ang mali-
liit at katamta-
mang-laking mga
empresa.

Lubha nang
nahihiwalay ngayon ang rehimeng
US-Aquino. Gayunpaman, naglaho
ang posibilidad ng pagpapatalsik
kay Aquino sa pamamagitan ng
isang pag-aalsang bayan dahil nag-
simula na ang tunggaliang elektoral
para sa pagkapangulo sa 2016. Na-
walan ng interes ang mga burge-
syang alyado ng mga anakpawis at
ang dominanteng Simbahan na pa-
talsikin siya sa isang aklasang ba-
yan liban na lang kung makagawa
siya ng panibagong seryosong kri-
men o kamalian.

Gayunpaman, nananatiling hi-
walay si Aquino bunga ng pagkaka-
lantad sa napakaraming mga iskan-
dalo kabilang na ang katiwalian sa
pork barrel sa ilalim ng iba’t ibang
katawagan tulad ng PDAF, DAP, off
budget accounts, espesyal na mga
pondo, at iba pa; ang kakulangan ng
pagbigay ng napapanahon at sapat
na rekurso para sa tulong, rehabili-
tasyon at rekonstruksyon ng mga
komunidad na nasalanta ng bag-
yong Yolanda; ang pagtalaga kay
Gen. Alan Purisma (habang suspen-
dido sa mga kasong katiwalian) bi-
lang pangkalahatang pinuno ng na-
bulilyasong operasyong Mamasapa-
no; ang paghirang sa mga tiwaling
upisyal sa matataas na mga pusisyon
batay lamang sa pagkakaibigang
personal; ang espesyal na paggawad
ng mga kontrata ng estado sa mga
kroni sa negosyo, at iba pa.

Nahaharap din siya ngayon sa
higit na malalaki at higit na seryo-
song mga pananagutan, tulad ng

panatikong implementasyon ng pa-
takarang neoliberal sa ekonomya,
malawakan at sistematikong pagla-
bag sa karapatang-tao, at ang pag-
lala ng kawalan ng pagkakapantay-
pantay at katarungang panlipunan,
disempleyo at kahirapan.

Ganap na nabigo ang rehimeng
US-Aquino na wasakin o ipawa-
langsaysay ang Bagong Hukbong
Bayan sa pamamagitan ng Oplan
Bayanihan at kaugnay na mga ma-
niobrang pulitikal. Bigo itong ipakita
ang mabuting pamahalaan. Sa halip,
lubos itong nailantad bilang tiwali
at inutil. Wala itong nagawa kundi
ang palalain at palalimin ang mala-
kolonyal at malapyudal na mga ka-
lagayan ng kawalang-kaunlaran at
kahirapan.

Mula 2010, gumawa ng mga
hungkag na pangako ang rehimeng
Aquino sa Moro Islamic Liberation
Front (MILF) para itali ito sa wa-
lang-taning na tigil-putukan at
magkaroon ng dagdag na pwersang
militar na ipapakat laban sa BHB.
Ngunit hindi napagtibay ng rehimen
ang Bangsamoro Basic Law (BBL) at
inilantad ang sarili na pinasasakay
lamang ang MILF.

Sa kabila ng tigil-putukan ng
pamahalaang Maynila sa MILF, na-
pangibabawan ng BHB at iba pang
rebolusyonaryong pwersa sa Sila-
ngang Mindanao ang lumaking pa-
kat ng mga pwersa ng kaaway sa
kanilang mga lugar. Samantala, ang
mga pagkasiphayo ng Bangsamoro
sa tumitinding armadong panlulupig
sa Mamasapano at iba pang mga
lugar ng Moro, bukod pa sa pagka-
tay at hindi pagpasa ng BBL, ay
nagbubukas sa posibilidad ng higit
na malawakan at malalim na arma-
dong paglaban ng Bangsamoro.

Inakala ng rehimeng US-Aquino
na mabubuklod nito ang buong
bansa sa kanilang panig sa pag-
kontra sa panghihimasok ng China
sa West Philippine Sea at maaku-
sahan at maihihiwalay ang mga
pwersang pinamumunuan ng PKP
bilang maka-China sa kabila ng ma-
tagal nang puna nila sa Dengistang
pagpapanumbalik ng kapitalismo sa
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China. Ngunit nanindigan ang Parti-
do at ang mga rebolusyonaryong
pwersa at mamamayang pinamumu-
nuan nito para sa pambansang so-
beranya at teritoryal na integridad.

Kinundena ng PKP ang di-maka-
tarungang pag-angkin ng China sa
di-mapasusubaliang soberanya sa
mahigit 90% ng South China Sea at
sa partikular ang pag-agaw sa Pa-
natag Shoal at ang reklamasyon sa
Spratlys – pawang paglabag sa so-
beranong karapatan ng mamama-
yang Pilipino sa exclusive economic
zone at extended continental shelf
alinsunod sa UN Convention on the
Law of the Sea. Kinundena rin nito
ang rehimeng Aquino sa pagpapa-
hintulot sa mga korporasyong pam-
publiko at pribado ng China na
magmantini at magpalaki ng kani-
lang negosyong interes sa Pilipinas
sa anyo ng 40% sosyo sa national
power grid, malalaking operasyong
minahan, mga plantasyon, mga
empresang pinansyal, mga otel,
mga shopping mall at iba pa.

Habang sinusuportahan ang ka-
so ng Pilipinas laban sa China sa
International Tribunal on the Law
of the Sea at ang Arbitral Tribunal,
kinundena ng Partido ang rehimeng
Aquino sa paggamit ng alitang pan-
dagat para pahintulutan ang US na
muling magtayo ng mga base militar
sa loob ng “napagkasunduang mga
lokasyon” sa ilalim ng EDCA at sa
paghihikayat sa Japan na makialam
sa Pilipinas sa paraang pangmilitar.

Kung magdesisyon ang interna-
syunal na tribuna pabor sa Pilipinas,
obligadong bitiwan ng China ang
walang-batayang pag-aangkin nito
ng 90% ng South China Sea at ba-
guhin ang pakikitungo nito sa inter-
nasyunal na komunidad at sa mga
bansa sa ASEAN. Mawawalan rin ng
katwiran ang US sa pagtatayo ng
mga base militar sa Pilipinas sa
pagkukunwang ipagtatanggol ang
Pilipinas mula sa China. Samakat-
wid, maaaring mapaunlad ng mga
pwersang makabayan at progresibo
at ng buong sambayanang Pilipino
ang relasyong pang-ekonomya sa
China para sa pagsulong ng pam-

bansang industriyalisasyon sa halip
na panatilihin at palalain ang kawa-
lang-kaunlaran ng Pilipinas.

Nagsimula na ang perya ng
kampanyang halalan para sa pag-
kapresidente kasama ang kaliwa't
kanang mga kaso ng diskwalipika-
syon, pagsasampa ng mga kasong
kriminal at pagkakalat ng tsismis.
Sinasalamin nito sa kongkretong
paraan ang mga tunggalian ng mga
paksyong pampulitika sa hanay ng
mga reaksyunaryo.

Kilala ang kandidato ng nagha-
haring Liberal Party na si Mar
Roxas bilang tagapagtaguyod ng
patakarang neoliberal sa ekonomya,
isang batang Wharton, isang masu-
gid na kinatawan ng malalaking
kumprador at panginoong maylupa
na masunurin sa US. Hindi siya in-
teresadong makuha ang tiwala ng
masang anakpawis, liban sa maba-
baw na pagpapanggap sa mga kuha
sa litrato na nagbabanat rin siya ng
buto. Naihihiwalay siya ng mas ma-
lalaki at seryosong pananagutan,
tulad ng masugid na pagpapatupad
ng patakarang neoliberal sa eko-
nomya, ang malawakan at sistema-
tikong paglabag sa karapatang-tao,
at ang pagpapalala ng di-pagkaka-
pantay-pantay at kawalang kataru-
ngang panlipunan, disempleyo at
pagdarahop.

Sa kabila ng malaking
halaga ng pon-
dong pampub-
liko at pribado
na ibinuhos
na para su-
portahan ang
kanyang
kampanya,
mababa pa rin
si Roxas sa
mga sarbey
dahil masyado
siyang dikit kay Aquino at dahil ki-
lalang-kilala siya sa pagiging inutil.
Tinutuya siya, sa aktwal, dahil sa
panatang ipagpapatuloy ang pata-
karang Daang Matuwid ni Aquino.

Sa pagtatangkang makakuha ng
mga boto, nagsisikap ang lahat ng
pangunahing mga kandidatong

pampangulo na itaguyod ang ilang
kahilingan ng ordinaryong mama-
mayan, tulad ng pagwakas sa kati-
walian sa matataas na antas ng pa-
mahalaan, gayundin sa lumalaganap
na krimen, pag-industriyalisa para
lumikha ng mga trabaho at iba pa.

Nalulugod ang Partido at ang
National Democratic Front of the
Philippines (NDFP) na nangangako,
sa iba’t ibang antas, ang lahat ng
limang pangunahing kandidato sa
pagkapangulo sa halalang 2016 pa-
ra sa muling pagpapatuloy ng ne-
gosasyong pangkapayapaan ng
NDFP at GHP.

Pinakamaingay at pinakadirekta
ang alkalde ng Davao na si Rodrigo
Duterte sa pagpapahayag ng kan-
yang panukala sa NDFP para sa pa-
mahalaang koalisyon at ang pag-a-
lok ng ilang pusisyon sa gabinete, at
sa pagtukoy ng makabayan at
progresibong batayan para sa ka-
payapaang makatarungan. Gayun-
paman, naunahan siya ni Sen. Grace
Poe sa komprehensibong pagtukoy
ng mga batayan para sa alyansang
panghalalan sa Blokeng Makabayan
kabilang na ang pagtataguyod ng
pambansang soberanya at panteri-
toryong integridad, paggalang sa
karapatang-tao, pambansang in-
dustriyalisasyon at tunay na repor-
ma sa lupa.

Matindi ang kalalabasan
kung mayroong
mayor na kan-

didatong
pampresidente na
madiskwalipika o
makulong kasabay
na si Roxas ay
nakikitang labis na
pinapaboran ng
kanyang mga
among dayuhan at
lokal.

Sinasabi ng pinakamatalas na
mga tagapagmasid na kahit ano pa
ang lumabas sa mga sarbey sa ha-
lalan at sa mismong aktwal na bo-
tohan, ang magpapasya sa halalang
pampresidente ay ang kontrol ng
CIA at ni Aquino sa automated
electoral system na patatakbuhin ng
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Smartmatic-TIM na maaaring ipro-
grama para “ihalal” ang mga upi-
syal tulad noong halalang 2010 at
2013. Garapal at walang-pakunda-
ngang pagyurak sa soberanya ng
mamamayan ang pagbigay sa isang
kahina-hinalang korporasyong da-
yuhan ng napakahalagang papel sa
pambansang halalan.

Hindi nag-eendorso ang Partido
at ang NDFP ng sinumang kandida-
to, partido o koalisyon sa prosesong
elektoral ng sistemang reaksyunar-
yo. Nasa labas sila ng sistemang ito.
Ngunit pinag-aaralan at sinusuri ni-
la kung paano kikilalanin at pakiki-
tunguhan ang mga kandidato, par-
tido at koalisyon sa loob ng nagha-
haring sistema, bago, habang at
pagkatapos ng halalan, kaugnay ng
gera sibil, para makinabang ang
mamamayan at ang usapang pang-
kapayapaan.

Mabuti at mayroong Blokeng
Makabayan na nagpupunyaging
magtaguyod ng linyang patriyotiko
at progresibo sa pagdadala ng paki-
kibakang elektoral at sa paghaha-
nap ng dagdag na mga alyansa sa
loob ng naghaharing sistema. Higit
na malaki ang kakayahan sa boto-
han ng Blokeng Makabayan kumpa-
ra sa Iglesia ni Cristo sa pamban-

sang saklaw at may kakayahan
itong maghalal ng makabayan at
progresibong mga kandidato sa
iba’t ibang antas.

Habang nakatuon ang Blokeng
Makabayan at ang mga progresi-
bong grupong partylist sa pakikiba-
kang elektoral, dapat isulong ng
iba’t ibang organisasyong masa ng
mga manggagawa, magsasaka, ka-
babaihan, kabataan, mag-aaral, gu-
ro, manggagawang pangkalusugan,
abugado, artista, manunulat, akti-
bista para sa karapatang-tao at iba
pang sektor, ang kani-kanilang mga
kampanya kaugnay ng maiinit na
usapin at pangmatagalang mga isyu
ng pambansa-demokratikong kilu-
sang masa. Tutal, saklaw lamang ng
pakikibakang elektoral ang ilang
buwan sa loob ng tatlong taon sa-
mantalang ang kilusang masa ay
gumagalaw araw-araw buong taon
para pukawin, organisahin at paki-
lusin ang masa sa iba’t ibang anyo
ng pakikibaka.

Nililikha ng krisis ng malakolon-
yal at malapyudal na naghaharing
sistema ang paborableng obheti-
bong kundisyon para sa pag-unlad
ng suhetibong mga pwersa ng ar-
madong rebolusyon. Pinamumunuan
ng Partido ang proletaryado at ang

malawak na masa ng sambayanan
alinsunod sa pangkalahatang linya
ng demokratikong rebolusyon ng
bayan sa pamamagitan ng pangma-
tagalang digmang bayan. Pinamu-
munuan nito ang Bagong Hukbong
Bayan para ilunsad ang armadong
pakikibaka at isanib ito sa rebolu-
syong agraryo at pagtatayo ng ba-
seng masa.

Napatatatag ang alyansang
manggagawa-magsasaka habang
isinusulong ang matagalang dig-
mang bayan. Itinatayo sa kanayu-
nan ang mga organo ng kapangya-
rihang pampulitika na bumubuo ng
demokratikong gubyernong bayan.
Itinatayo at pinakikilos ang rebolu-
syonaryong mga organisasyong
masa para suportahan ang mga or-
gano ng kapangyarihang pampuliti-
ka at para mag-ambag ng kanilang
lakas sa pagtatayo ng pambansang
nagkakaisang prente sa ilalim ng
NDFP. Pinauunlad ang suhetibong
mga pwersa ng rebolusyon at ang
kanilang mga alyansa sa pamama-
gitan ng mga pakikibaka sa araw-a-
raw habang may ilusyon ang mga
reaksyunaryo na tatagal habambu-
hay ang kanilang sistema hangga't
pana-panahon silang mag-eelek-
syon.

III. Matatag at mabisang pinamumunuan ng Partido Komunista

ng Pilipinas ang rebolusyong Pilipino

MATATAG at mabisang pinamumunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas ang
rebolusyong Pilipino dahil wasto nitong pinanghawakan ang linyang pang-i-
deolohiya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, ang pangkalahatang linyang
pampulitika ng demokratikong rebolusyon ng bayan at ang linyang pang-or-
ganisasyon ng demokratiko sentralismo at alinsunod dito’y nagsasagawa ng
gawaing pang-ideolohiya, pampulitika at pang-organisasyon.

Sa pagbubuo sa ideolohiya, bi-
nuo ng Partido ang malawak na ko-
leksyon ng mga klasiko at kasaluku-
yang Marxista-Leninista-Maoistang
mga araling materyal para sa mga
kadre at kasapi ng Partido. Nagsisil-
bi ang mga ito bilang teksto at
sanggunian para sa batayan, inter-
medya at abanteng kurso ng Parti-
do. Laging idinidiin na ang paggagap
sa rebolusyonaryong teorya at mga

prinsipyo ang lumilikha ng isang
Partidong nagkakaisa at disiplinado.
Higit pang idinidiin na ang teorya at
mga prinsipyo ay dapat ilapat sa
kasaysayan at kasalukuyang mga
sirkunstansya ng mamamayang Pi-
lipino at ng Partido.

Tuluy-tuloy na ginamit ng Par-
tido ang kanyang Saligang Batas at
Programa at ang Lipunan at Rebo-
lusyong Pilipino ni Amado Guerrero

para sa batayang kurso ng Partido.
Pinauunlad at dinaragdagan ang
mga ito ng bagong mga batayang
dokumento, pagsusuri ng kasaluku-
yang mga pangyayari at susteni-
dong mga akda na inilalabas ng Ko-
mite Sentral ng Partido sa pama-
magitan ng Ang Bayan. Naglabas rin
ito ng mga akdang nagsisilbi sa in-
termedya at abanteng kurso. Kabi-
lang dito ang mga dokumento ng
Una at Ikalawang Dakilang Kilusang
Pagwawasto at ang Manindigan sa
Sosyalismo Laban sa Modernong
Rebisyunismo ni Armando Liwanag.

Ang edukasyong pang-ideolohi-
ya ng mga kadre at kasapi ng Parti-
do ay patuloy na lumalawak dahil
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hinihimok at tinatagubilinan silang
kunin ang kursong intermedya ng
Partido at matuto sa mga rebolu-
syon ng ibang mamamayan sa diwa
ng anti-imperyalistang solidaridad
at proletaryong internasyunalismo
at sa huli’y ang abanteng kurso ng
Partido na nagsisikap magbigay sa
kanila ng sapat na kaalaman sa
Marxista-Leninistang pilosopiya,
ekonomyang pampulitika, syen-
syang panlipunan, rebolusyonar-
yong estratehiya at taktika at ka-
saysayan ng internasyunal na kilu-
sang komunista.

Yaong mayroong mataas na
pormal na edukasyon ay hinihimok
na magbasa ng mga akdang pag-aa-
ralan bago at lampas pa sa mga
kursong pag-aaral ng Partido. Ngu-
nit kinikilala ng Partido ang kahira-
pan ng mga manggagawa at magsa-
sakang may mas mababang antas
ng pormal na edukasyon sa pagba-
basa ng mga akdang pag-aaralan.
May mga pinasimple at isinalara-
wang mga sanggunian na inilimbag
at nakabidyo. Ang mga kadreng
nagtuturo ay ginaganyak at sinasa-
nay sa pagpapaliwanag ng mga sali-
ta at isyu sa wikang nauunawaan ng
mga manggagawa at magsasaka.
Tutal, ang paksa sa esensya ay ang
pang-aapi at pagsasamantala sa
kanila at ang kanilang pakikibaka
para lumaya.

Kapag nagagawa nang mahusay
at maagap ang pang-ideolohiyang
edukasyon, ibinubunga nito ang mas
maalam at determinadong mga kad-
re at kasapi ng Partido na puspu-
san, militante
at mabi-
sang

gumagampan sa kanilang gawaing
pampulitika at pang-organisasyon.
Kung hindi, napipinsala ang lahat
ng uri ng gawain. Ang edukasyong
pang-ideolohiya ay nakaliligtaan
kung minsan dahil sa pagkaabala sa
praktikal na gawain. Sa ibang pag-
kakataon, may pagkiling naman sa
masyadong mahabang mga pulong-
pag-aaral ng malalaking grupo ng
mag-aaral, na hindi madaling mau-
lit. Maaaring magkaroon ng maliliit
o malalaking pulong pag-aaral, ba-
tay sa kalagayang panseguridad.
Ang mga pulong pag-aaral ay
maaaring matamang maitakda
upang maiwasan ang napakahabang
mga pulong.

Napansin natin na ang mga
sentral na organong istap at panre-
hiyong organo ng Partido at mga
organisasyong maagap at mahusay
na nagsasagawa ng edukasyong
pang-ideolohiya ay mahusay rin sa
lahat ng uri ng gawain. Walang mga
di-kinakailangang pagkabalam sa
edukasyon ng mga kadre at kasapi
ng Partido na mula rito’y nagrere-
krut ng dagdag na mga kandidatong
kasapi ng Partido. Maagap na nagi-
ging mga ganap na kasapi ang mga
kandidatong kasapi sa panahon ng
kandidatura at hinihimok na itaas
ang kanilang antas ng kaalaman sa
pamamagitan ng mga pampartidong
kurso sa pag-aaral. Sa gayon, patu-
loy na dumarami ang mga kadre at
kasapi ng Partido na mayorya ay
kabataan.

Naging matagumpay ang Parti-
do sa pagsasakatuparan ng pangka-
lahatang linyang pampulitika ng de-

mokratikong rebolusyon ng ba-
yan sa pamama-

gitan ng
estratehi-
kong linya
ng mata-
galang
digmang
bayan
laban
sa ma-
lako-
lonyal
at ma-

lapyudal na sistema. Ang uring
manggagawa ay nagsisilbing namu-
munong rebolusyonaryong uri sa
kasalukuyang antas ng rebolusyong
Pilipino at ang iluluwal nitong antas
ng sosyalistang rebolusyon. Upang
maipagtagumpay ang rebolusyon,
tatlong sandata ang ginagamit nito
upang imulat, organisahin at paki-
lusin ang mamamayan at gapiin ang
kaaway.

Ang Partido Komunista ng Pili-
pinas ang unang sandata. Ito ang
sulong na destakamento ng uring
manggagawa, na pumapatnubay sa
rebolusyonaryong kilusang masa at
nagkokoordina ng iba’t ibang anyo
ng pakikibaka. Ang ikalawang san-
data ay ang rebolusyonaryong ar-
madong pakikibaka, na siyang pina-
kamataas na anyo ng pakikibaka
dahil para ito sa pagpapabagsak ng
reaksyunaryong naghaharing estado
at pagtatayo ng demokratikong
gubyernong bayan. Ang ikatlong
sandata ay ang nagkakaisang pren-
te na nagbubunsod ng iba’t ibang
tipo ng alyansa upang hikayatin ang
milyun-milyong mamamayan at pa-
hinain, ihiwalay at wasakin ang
kaaway sa isang rebolusyonaryong
digmaang sibil o sa isang patriyoti-
kong digma laban sa dayuhang ag-
resyon.

Nakatayo na ngayon ang Parti-
do sa pambansang saklaw kapwa sa
kalunsuran at kanayunan. Sa ka-
lunsuran, nakabase ito sa mga
manggagawa sa mga pagawaan,
linya ng transportasyon at komuni-
dad ng maralitang lunsod. Nakabase
rin ito sa petiburgesyang lunsod,
laluna sa mga kabataang nakapag-
aral, mababang-kitang mga prope-
syunal at kawani sa gubyerno.
Noong una, nagmula sa kalunsuran
ang mga proletaryong rebolusyo-
naryo. Nang umunlad ang rebolu-
syonaryong armadong pakikibaka sa
kanayunan, lumitaw ang dagdag na
mga proletaryong rebolusyonaryo
mula sa mga manggagawa sa mina-
han, trosohan at plantasyon, tradi-
syunal na mga manggagawang bukid
at maralitang magsasaka at mga
aktibistang kabataang estudyante
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mula sa kalunsuran.
Isinasakatuparan ng Partido

ang estratehikong linya ng digmang
bayan na kubkubin ang kalunsuran
mula sa kanayunan at mag-ipon ng
armado at pampulitikang lakas sa
kanayunan hanggang maabot ang
kakayahang agawin ang mga lunsod
sa pambansang saklaw. Sa layuning
ito, nagtalaga ang Partido ng mga
kadre at kasapi ng Partido para sa
gawain sa Bagong Hukbong Bayan
at sa mga komunidad sa kanayunan,
noong simula’y sa ilang rehiyon at
sa lalong madaling panahon ay sa
pambansang saklaw. Pagsapit ng
1977, sinaklaw na ng mga larangang
gerilya ng Partido at ng BHB ang
Luzon, Visayas at Mindanao.

Mabisa ang digmang bayan kung
saan ang rebolusyonaryong arma-
dong pakikibaka, rebolusyong ag-
raryo at pagtatayo ng baseng masa
ay integral na sangkap sa ilalim ng
pamumuno ng Partido sa pamama-
gitan ng iba’t ibang antas ng ku-
mand ng BHB. Binibigyan ng Partido
ang lahat ng Pulang ku-
mander at mandirigma
ng edukasyong puli-
tiko-militar at hi-
nihimok silang
magtamo ng
mga tagumpay
upang maka-
pagtayo ng
dagdag na
mga yunit ng
BHB mula sa
mga armas na
sinamsam sa
kaaway.

Isinasagawa ang
rebolusyong agraryo sa
pamamagitan ng dalawang antas ng
minimum at maksimum na reporma
sa lupa. Ang minimum na programa
ay malawakang isinasagawa sa mga
larangang gerilya, na naglalaman ng
pagpapababa ng upa sa lupa, pag-
papababa kundi man pagpawi ng
usura, pagpapababa sa arkila ng
mga kasangkapan at kagamitan,
pagpapaunlad ng produksyon at
mga presyo ng produktong magsa-
saka, pagtatayo ng mga kooperatiba

at grupong pagtutulungan, atbp.
Ang maksimum na programa ay
naglalaman ng libreng pamamahagi
ng lupa sa mga nagbubungkal. Ma-
higit isang milyong pamilyang mag-
sasaka ang nakikinabang na ngayon
kapwa sa maksimum at minimum na
programa sa reporma sa lupa, kung
saan puu-puong libong ektarya ang
ipinamahagi sa mga benepisyaryong
pamilya sa buong bansa sa nakara-
ang mga taon.

Ang pagtatayo ng baseng masa
ay nagagampanan sa pamamagitan
ng pagtatatag ng mga organo ng
kapangyarihang pampulitika (sa si-
mula’y mga komiteng pang-organisa
sa baryo at mga rebolusyonaryong
komite sa baryo) at sa mga organi-
sasyong masa ng manggagawa,
magsasaka, kababaihan, kabataan,
bata at aktibistang pangkultura.
Ang mga munisipal at sub-munisipal
na antas ng mga organo ng ka-
pangyarihang pampulitika ay lumi-

litaw sa
ilang
mga re-

hiyon. Nai-
tayo na ang

mga balangay ng
Pambansang Katipunan

ng Magbubukid sa antas
sub-munisipal, munisipal at
hanggang sa distrito. Naisa-
sabuhay ng mamamayan ang
kanilang soberanya sa pa-
mamagitan ng eleksyon na
malayang isinasagawa, kung

saan sikreto ang botohan. Nabubuo
ang mga platung gerilya sa hanay
ng may mahuhusay na pangangata-
wan at para sa pagpapanatili ng
kapayapaan at kaayusan.

Ang pangkalahatang kakayahan
ng BHB ay nasa malaganap at ma-
sinsing pakikidigmang gerilya batay
sa patuloy na lumalawak at lumala-
lim na baseng masa. Ang mga
opensibang operasyon ay inilulun-
sad ng maliliit na tim, iskwad, pla-
tun at pinalaking platun. Sa mga
rehiyong pinakasulong ang digmang
bayan, nakamit ng BHB ang kaka-
yahang magtipon ng mga kumpanya
o maging ng batalyon para ilunsad

ang pinakadramatikong mga open-
sibang operasyon laban sa mga
empresang minahan, trosohan at
plantasyon at laban sa mga field
command o himpilan sa larangan ng
kaaway.

Hanggang ngayon, hindi natin
natupad ang lubos na hinahangad
na pambansang pagsulong ng BHB
mula sa antas ng estratehikong de-
pensiba tungo sa estratehikong
pagkakapatas. Ang pagkabalam ng
pagkamit sa estratehikong pagka-
kapatas ay maipaliliwanag sa hindi
pantay na pag-unlad ng suhetibong
mga pwersa sa buong bansa at sa
tindi ng reaksyon ng kaaway sa pa-
paraming mga taktikal na opensiba
ng hukbong bayan. Sa mga pagpuna
at pagpuna-sa-sarili at sa tuluy-tu-
loy na mga kampanyang pagwa-
wasto, dapat nating suriin kung ano
ang humahadlang sa hukbong bayan
sa pagsasakatuparan ng panguna-
hing tungkulin nitong ipagtagumpay
ang mga labanan kontra sa kaaway
sa pamamagitan ng mga reyd at
ambus. Ang unang dapat tignan ay
kung ang Partido ba ay maagap na
gumagampan ng kinakailangang
gawaing pang-ideolohiya, pampuli-
tika at pang-organisasyon, kung
may pagtigil o pagbawas ng mga
kadre at kasapi ng Partido at kung
tagibang ang gawain.

Gayunpaman, lahat ng naunang
panawagan sa pag-aabot sa bungad
ng estratehikong pagkakapatas ay
nagsilbing inspirasyon sa ating Par-
tido at sa mga Pulang kumander at
mandirigma na ibuhos ang kanilang
pagsisikap na magkamit ng mga ta-
gumpay sa digmang bayan. Sa ka-
tunayan, sa ilang rehiyon, naabot ng
BHB ang isang antas ng lakas at
kapasidad na nagpapahintulot ng
mas malaking pagtutulungan ng
inisyatiba, pleksibilidad at pagpa-
plano, paglulunsad ng mas maigting
at malaganap na pakikidigmang ge-
rilya, pagsustine ng mga taktikal na
opensiba at pagbigo sa matagalang
mga kampanya ng kaaway.

Dapat purihin ang mga pwersa
ng Partido at ng BHB sa Eastern
Mindanao sa kanilang dakila, maa-
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lam at matagumpay na halimbawa.
Ipinakita nila na kaya nilang mas
lumakas sa pamamagitan ng pagla-
ban sa pinakakonsentradong mga
atake ng kaaway. Sa mahigit sam-
pung taon, pinangibabawan nila ang
napakalupit na mga planong kam-
panya ng kaaway tulad ng Bantay
Laya at Bayanihan. Sunud-sunod na
napahiya ang bawat chief-of-staff
ng kaaway sa adelantadong dekla-
rasyon ng tagumpay. Sa pinakahu-
ling kampanya ng kaaway laban sa
BHB sa Eastern Mindanao, inaka-
lang ang deployment ng 24% (27 sa
113 batalyon) ng kabuuang arma-
dong lakas ng reaksyunaryong san-
datahang pwersa ay magdudulot ng
pagkatalo ng 40% ng kabuuang la-
kas ng BHB.

Taliwas sa inaasahan ng kaa-
way, napangibabawan ng BHB sa
Eastern Mindanao ang mga kam-
panya sa pamamagitan ng pagsasa-
mantala sa malalawak na puwang
sa pakat ng kaaway sa mahirap na
kalupaan at nagbigay ng inspira-
syon sa mga pwersa ng BHB sa iba
pang rehiyon ng Mindanao at sa Vi-
sayas at Luzon upang paigtingin
ang kanilang mga taktikal na open-
siba.

Karamihan sa mga panrehiyong
kumand ay tumugon sa panawagan
ng Partido na pasiglahin ang mga
taktikal na opensiba batay sa sarili
nilang kakayahan at lakas at mata-
pos resolbahin ang mga problema sa
pamamagitan ng mga paglalagom at
pagpuna at pagpuna-sa-sarili. Na-
kinabang ang mga rehiyon sa labas
ng Eastern Mindanao sa relatibong
pagnipis ng mga pwersang militar
dulot ng konsentrasyon ng huli sa
Mindanao. Sa kabilang banda, sig-
nipikanteng nadiskaril ng pagpapa-
igting ng taktikal na opensiba sa
buong bansa ang balak ng
kaaway na higit pang
magpokus at wa-
sakin ang
mga re-

bolusyonaryong pwersa sa Eastern
Mindanao. Sa gayon, sa pamban-
sang saklaw, nabigo ng BHB ang la-
yunin ng Oplan Bayanihan na ito'y
wasakin o ipawalangsaysay.

Sa desperasyon, nagbuo ang
kaaway ng mga paramilitar na yunit
upang salakayin ang mga katutu-
bong Lumad at paslangin ang kani-
lang mga lider. Inilantad nito ang
brutal na katangian ng Oplan Baya-
nihan at ng rehimeng US-Aquino na
nagsisilbi sa mga interes ng dayu-
hang mga kumpanya at mga empre-
sang malalaking kumprador sa pa-
ngangamkam at pandarambong sa
mayamang natural na rekurso ng
Mindanao.

Napaunlad ng Partido ang pina-
kamahigpit na alyansa sa pagitan
ng uring manggagawa at magsasaka
sa pamamagitan ng pagsusulong ng
pinakamataas na anyo ng pakikiba-
ka sa kanayunan. Ang batayang al-
yansang ito ng dalawang pinakama-
lalaking uri, ang pinakaapi at pina-
kapinagsasamantalahan sa lipunang
Pilipino, ang pundasyon ng bagong
demokratikong rebolusyon, pam-
bansang pagkakaisa at lahat ng po-
sibleng alyansa. Upang mabuo ang
alyansa ng mga batayang rebolu-
syonaryong pwersa, ang masang
anakpawis ng mga manggagawa at
magsasaka ay nakikipagkaisa sa pe-
tiburgesyang lunsod. Ang panggit-
nang burgesya ay maaari ring mahi-
kayat sa isang patriyotikong alyan-
sa. Maging ang ilang seksyon ng
reaksyunaryong mga uri ay mahihi-
kayat bilang pansamantala at hindi
maaasahang mga alyado upang
maihiwalay at mawasak ang ka-
pangyarihan ng kaaway.

Habang pinalalawak ng Partido
ang nagkakaisang prente, ipinatu-
tupad nito ang katatagan sa prin-
sipyo at pleksibilidad sa patakaran
at pinananatili ang kasarinlan at
inisyatiba. Ang punto ay hikayatin
ang milyun-milyong masa, palakihin
ang lakas ng rebolusyonaryong ki-
lusan at ihiwalay, pahinain, at wa-
sakin ang kaaway. Ang nagkakai-
sang prente ay isang sandatang
maaaring ilapat sa iba’t ibang anyo
ng ligal na pakikibaka gayundin sa
rebolusyonaryong mga anyo ng pa-
kikibaka. Mas mabisa itong naga-
gamit dahil ang Partido at ang ma-
mamayan ay may sariling hukbong
bayan na malalim na nakaugat sa
hanay ng masang anakpawis ng mga
manggagawa at magsasaka.

Papel ng nagkakaisang prente
na paunlarin ang pakikipagtulungan
sa pambansa at lokal na mga upisyal
ng reaksyunaryong gubyerno sa
pagsasalungat sa mga patakaran at
aksyon ng pambansang pagkakanulo
ng reaksyunaryong naghaharing
pangkatin at sa garapal at sistema-
tikong paglabag sa karapatang-tao
ng marahas na mga instrumento ng
estado. Gawain rin sa nagkakaisang
prente ang paghimok ng Partido at
iba pang rebolusyonaryong pwersa
sa mga ligal na patriyotiko at prog-
resibong pwersa na kritikal na lu-
mahok sa prosesong elektoral ng
naghaharing sistema. Dagdag na
papel ng nagkakaisang prente na
paunlarin ang malapit na relasyon
sa mga armadong kilusan ng ma-
mamayang Moro laban sa reaksyu-
naryong estado. Kahit ang usapang
pangkapayapaan ay may potensyal
na magtaguyod ng isang alyansa
laban sa dayuhan at pyudal na do-
minasyon at paglalatag ng batayan
para sa makatarungan at pangma-
tagalang kapayapaan.

Mahusay na nagsilbi sa Partido
ang pang-organisasyong prinsipyo
at linya ng demokratikong sentra-
lismo sa pagpapanatili at paglaki ng
Partido. Ang esensya ng demokra-
tikong sentralismo ay ang pagkuha
ng mga impormasyon at panukala
mula sa lahat ng kadre at kasapi ng
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Partido sa pamamagitan ng kani-
lang namumunong mga komite at
kolektibong yunit at pagtitipon ng
kanilang determinasyon at lakas
para sa pagsasagawa ng mga kag-
yat at pangmatagalang tungkulin sa
rebolusyon. Ang sentralismo ay na-
kabatay sa demokrasya at gumaga-
bay sa demokrasya. Ang minorya ay
napaiilalim sa mayorya. Ang naka-
bababang mga organo ay napaiila-
lim sa nakatataas na organo. Ang
Komite Sentral, na may mga kasapi
sa iba’t ibang bahagi ng bayan, ay
may Kawanihang Pampulitika at Ko-
miteng Tagapagpaganap para buuin
ang kinakailangan at napapanahong
mga pasya. Ayon sa kahalagahan at
saklaw ng mga pasyang kailangang
buuin, ginaganap ng Partido ang
Kongreso nito at ang mga nauukol
na pulong ng Komite Sentral, Kawa-
nihang Pampulitika at Komiteng Ta-
gapagpaganap.

Patuloy na pinananatili at pina-
lalakas ng Partido ang pambansang
organisasyon, na mahigpit na na-
kaugat sa masa. Sa ilang rehiyon,
ang karagdagang laki at lakas ng
organisasyon ng Partido ay salamin
ng lahatang-panig na pagsulong ng
rebolusyonaryong kilusan. Sa ibang
mga rehiyon, maaaring may mga
mayor na pagkakamali at pagkuku-
lang na may mapaminsalang epekto
sa pang-organisasyong lakas ng
Partido, kabilang na ang mga paglu-
wag sa seguridad na hindi maagap
at mabisang naiwasto at nag-
bunga ng pagkawala ng mga
kadre.

Sa anumang antas at dalas
na ang namumunong mga kadre
ng Partido sa
anumang antas
ay patayin o
dakpin ng kaa-
way, napunuan
at napalakas ng
namumunong
mga organo ang
kanilang hanay
mula sa mga
kadre at kasapi ng
Partido sa sariling rehi-
yon o erya. Dagdag pa, naili-

pat ang mga kadre ng Partido mula
sa isang rehiyon tungo sa isa pa
upang magpalaganap ng mga aral
mula sa matagumpay na mga rebo-
lusyonaryong pakikibaka o magpa-
lakas o magpuno sa isang namumu-
nong organo ng Partido na nagtamo
ng mga dislokasyon at seryosong
mga pinsala.

Ang rebolusyonaryong kilusang
masa ng iba’t ibang patriyotiko at
progresibong mga uri at sektor ay
nagluwal ng mga aktibistang ma-
sang may mataas na kamulatan at
militante na maaaring agad na irek-
rut bilang mga kandidatong kasapi
at pasumpain bilang mga ganap na
kasapi ng Partido sa panahon ng
kandidatura na itinakda ng Saligang
Batas ng Partido. Ang bakgrawn,
talambuhay at personalidad ng mga
kandidatong kasapi ng Partido ma-
ging ang kanilang batayang pag-u-
nawa sa Saligang Batas at Progra-
ma ng Partido ay kagyat na sinisi-
yasat at bineberipika. Sa panahon
ng kanilang kandidatura, tinatapos
nila ang batayang kurso ng Partido
at gumagampan ng mga gawaing
naitakda sa kanila sa isang yunit ng
Partido.

Isinabalikat ng Partido ang
isang dibdibang pagsisikap na pala-
kihin ang kasapian, na nagtala ng
33% pangkalahatang paglaki. Baga-
mat signipikante ito, kailangan ang
labis pang pagsisikap upang umani
mula sa relatibong mas malapad na
baseng masa. Bumagal ang paglaki

dahil sa mga pagkagambala sa
baseng masa bunga ng ma-
bibigat na pagkakamali
at mga atake ng kaa-
way.

Ang kinauuku-
lang mga orga-
no ng Partido
at ang sa-
ngay o gru-
po ng Par-
tido na res-

ponsable sa
pagpapaunlad ng
mga kandidatong
kasapi tungo sa
pagiging ganap na

kasapi minsan o kadalasan ay nag-
papabaya sa kanilang tungkuling
tiyakin ang pag-aangat sa mga
kandidatong kasapi tungo sa ganap
na kasapi sa loob o sa katapusan ng
takdang panahon ng kandidatura.
Ang hindi paggampan sa naturang
tungkulin ay pumipigil sa tuluy-tuloy
na pang-organisasyong paglaki ng
Partido. Makapagbibigay liwanag
kung pag-aaralan ang ugnayan ng
tigil o papaliit na kasapian ng Par-
tido sa pagliit ng kilusang masa at
kakulangan ng lahatang-panig na
pag-unlad ng rebolusyonaryong ga-
wain.

Umaasa nang malaki ang Komite
Sentral ng Partido sa mga panrehi-
yong komite ng Partido para sa
paglawak ng organisasyon ng Par-
tido, at sa mga grupo ng Partido sa
loob ng mga pambansang organisa-
syong masa para sa pagpapalakas
ng mga sentral na organong istap.
Problematiko kapag ang isang pan-
rehiyong komite ng Partido ay hindi
makagalaw sa anupamang dahilan
at hindi gumagawa o nagpapatupad
ng pana-panahong plano sa eduka-
syon, pagtalaga at maagap na pag-
papasumpa ng mga bagong kasapi
ng Partido. Problematiko rin kapag
ang isang panrehiyong komite ng
Partido ay hindi nakapagpapaunlad
ng papalaking bilang ng mga kasapi
ng Partido kapwa para sa gawain sa
kalunsuran at kanayunan at hindi
tumutugon sa tuluy-tuloy na pa-
ngangailangan ng kanayunan sa
mga kadre at kasapi ng Partido mu-
la sa mga manggagawa at kabata-
ang nakapag-aral.

Ang mga organisasyon ng Par-
tido sa kalunsuran, laluna sa Na-
tional Capital Region, ay dapat
magpaunlad ng kanilang gawain
ayon sa kanilang dalawang pangu-
nahing responsibilidad. Kailangang
lalong pasiglahin ang kilusang masa
sa kalunsuran, organisahin at paki-
lusin ang mas maraming mga
manggagawa, kabataan at estud-
yante, kababaihan, propesyunal,
maralitang lunsod at iba pa, ilunsad
ang mas marami at mas malalaking
aksyong protesta, patindihin ang
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mga bitak sa loob ng naghaharing
uri at higit na ihiwalay ang nagha-
haring rehimeng US-Aquino. Ang
mga kadre at aktibistang lumilitaw
at napapanday sa kilusang masa ay
dapat tuluy-tuloy at mas marami-
hang italaga sa kanayunan.

Ang mga panrehiyong komite ng
Partido ay nagbabase na sa kanayu-
nan. Kung minsan ang ilan sa kanila
ay bigong magbigay ng napapana-
hon at matamang pansin sa pagpa-
paunlad sa organisasyon ng Partido
sa kalunsuran at sa paghugot mula
sa kalunsuran ng mga manggagawa

at kabataang nakapag-aral upang
maging mga kadre at kasapi ng Par-
tido. Ang mga kadre at kasapi mula
sa uring magsasaka ay laging na-
ngangailangang tulungan ng dagdag
na mga kadre mula sa manggagawa
at kabataang nakapag-aral para sa
mga tungkuling pampulitika na mas
mataas sa antas baryo at para sa
kumand at teknikal na mga gawaing
mas mataas sa antas platun.

May mga namumunong organo
ng Partido sa antas ng sentro, rehi-
yon, prubinsya at larangang gerilya
na ang mga kagawad ay may edad

na't sakitin. Muling mapasisigla ang
ganitong mga organo sa pagdarag-
dag ng mga kagawad na nasa kaba-
taan o panggitnang edad. Ang isang
malusog at masiglang kumbinasyon
ng mga kabataan, panggitnang edad
at matatandang kadre ng Partido ay
dapat matamo sa nabanggit na mga
namumunong organo. Habang kaya
pa, maaaring magpatuloy ang ma-
tatandang kagawad sa mayor na
mga tungkulin. Ang mga sakitin o
may mahinang pangangatawan ay
dapat alagaan at maayos na ipwes-
to para sa kanilang kaligtasan.

IV. Ang rebolusyonaryong mga tungkulin ng Partido Komunista

ng Pilipinas

NAKAPANINDIGAN ang Partido Komunista ng Pilipinas at ang rebolusyong
Pilipino sa lahat ng atake ng imperyalismong US at ng lokal na mga uring ma-
pagsamantala. Ito ay dahil malinaw na itinakda at ipinatupad ng Partido ang
kanyang mga tungkulin sa ideolohiya, pulitika at organisasyon. Dapat mahu-
say na gampanan ng Partido ang nasabing mga tungkulin upang isulong ang
rebolusyong Pilpino habang lumalala at nagluluwal ng paborableng mga kun-
disyon ang krisis ng pandaigdigang kapitalismo at ng malakolonyal at malap-
yudal na naghaharing sistema.

Sa lahat ng paraan, dapat pa-
munuan at isulong ng Partido ang
demokratikong rebolusyon ng bayan
sa pamamagitan ng matagalang dig-
mang bayan. Gaanuman katagal,
ang estratehikong depensiba ay da-
pat sumulong tungo sa estratehi-
kong pagkakapatas. Ang antas na
ito'y dapat paunlarin sa tagal na ka-
kailangan para maitayo ang mga re-
gular na pwersang makilos, supor-
tado ng mga pwersang gerilya, mili-
syang bayan, mga yunit sa panang-
gol-sa-sarili o ng mga pangmasang
organisasyon at kilusang masa at
upang ihanda ang lahat ng rebolu-
syonaryong pwersa para sa estrate-
hikong opensiba sa hinaharap.

Dapat itayo ng Partido ang sarili
sa ideolohiya. Ito ang unang tung-
kulin at laging unang rekisito sa
pagbubuo ng Partido. Ang pabayaan
ito'y pagbibigay-daan sa paglitaw
ng lahat ng klase ng suhetibismo,
maging empirisismo man ito, dog-
matismo o lantarang rebisyunismo.

Kapag wala ang tuluy-tuloy na pag-
aaral at paglalapat ng teoryang
Marxista-Leninista-Maoista na pi-
napatnubayan ng diyalektikong ma-
teryalismo at batay sa matagumpay
na rebolusyonaryong praktika, ang
suhetibismo ay maaaring mag-anyo
ng empirisismo o ang pagbatay ng
sarili sa karanasan na walang teo-
retikal na gabay o direksyon; at
maaari ring mag-anyo ng dogmatis-
mo o pangungunyapit sa tigil na
mga ideya na walang kongkretong
pagsusuri ng kongkretong kalaga-
yan at mga pagbabago.

Kapag wala ang tuluy-tuloy na
pag-aaral at paglapat ng teoryang
Marxista-Leninista-Maoista, na-
nganganib tayong iligaw ang sarili o
pumailalim sa impluwensya ng pi-
nakakrudong ideolohiya ng burge-
sya, na araw-araw at pinakamala-
wak na pinalalaganap ng masmidya,
o ng pinakatusong ideolohiya ng
burgesya, na nililikha ng mga aka-
demikong pilosopo na sadyang

nambabaluktot sa teorya at prakti-
ka ng dakilang mga lider komunista.

Dapat patuloy nating pag-ara-
lan at pagyamanin ang teorya at
pratikang nilikha ng Partido sa ga-
bay ng Marxismo-Leninismo-
Maoismo. Kabilang dito ang mga
batayang dokumento ng Una at
Ikalawang Dakilang Kilusang Pag-
wawasto, ang programa sa pagta-
tatag ng Partido, Lipunan at Rebo-
lusyong Pilipino, Manindigan sa So-
syalismo Laban sa Modernong Re-
bisyunismo at mga artikulo laban sa
neoliberalismo, Gorbachovismo,
Dengismo, Trotskyismo at iba’t
ibang grupo ng paniniwala at kulay
ng anti-Marxismo.

Nagawa ng Partido na lumikha
ng kabang-yaman ng Marxistang
panulat sa proseso ng matagumpay
na rebolusyonaryong pakikibaka at
pagbaka sa maling mga ideya at
pangunahing mga kamalian sa loob
at labas ng Partido. Patuloy nitong
inilalapat ang teorya sa praktika at
iniaangat ang praktika sa antas ng
teorya sa regular na pagsasagawa
ng mga pagtatasa, paglalagom ng
rebolusyonaryong pratika, pagpuna
at pagpuna-sa-sarili, panlipunang
pagsisiyasat at pagsusuri ng mga
uri at mga pagbabalak. Mula nang
lubos na mapanumbalik ang kapita-
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lismo sa mga bayang pinaghaharian
ng rebisyunismo noong mga taong
1989-91, nanguna ang Partido Ko-
munista ng Pilipinas bilang rebolu-
syonaryong Partido ng proletaryado
na tapat sa teorya ng Marxismo-Le-
ninismo-Maoismo at walang-hum-
pay na naglunsad ng demokratikong
rebolusyon ng bayan na may sosya-
listang perspektiba. May Partido ta-
yong may mayamang teorya at
praktika na pag-aaralan sa bata-
yang kurso ng Partido, ihahambing
sa nakaraan at kasalukuyang rebo-
lusyonaryong mga pakikibaka sa in-
termedyang kurso ng Partido at
iuugnay sa mga batayang prinsipyo
ng Marxismo-Leninismo-Maoismo
sa abanteng kurso ng Partido.

Dapat may plano tayo para sa
sistematikong pagpapatupad sa
tatlong antas ng kursong pag-aaral
ng Partido upang palakasin ang
ating sarili sa ideolohiya. Mas ma-
raming kasapi ng Partido na maka-
pagtapos sa batayang kurso ng Par-
tido sa panahon ng kandidatura,
mas maraming tauhan ng Partido
ang maaasahang gumampan ng re-
bolusyonaryong mga tungkulin sa
kilusang masa. Mas maraming ma-
kapagtapos ng intermedyang kurso
ng Partido at ng abanteng kurso sa
lalong madaling panahon, mas ma-
rami tayong mga kadre na maaaring
ilagay sa namumunong mga organo
ng Partido at iba pang rebolusyo-
naryong organi-
sasyon.

Dapat epi-
syente nating
maibigay ang
batayang kurso
ng Partido sa
lahat ng kandi-
datong kasapi ng
Partido. Ang mga
kurso ay maaa-
ring ibigay sa
maliliit na grupo
ng lima hanggang
sampung mag-aa-
ral saan man, sa alin
mang kwarto o sa ilalim
ng langit at sa mas malaking mga
grupo na may mas mabuting kober

at mas may pangangalaga sa segu-
ridad sa mga lugar na may arma-
dong tunggalian. Lahat ng kasapi ng
Partido ay dapat himuking magbasa
at mag-aral ng mga materyales
nang nagsasarili bago pa man kunin
ang kurso. Ang mga materyales pa-
ra sa pag-aaral ay dapat pasimple-
hin at lakipan ng mga larawan o tu-
long audio-visual sa iba’t ibang wi-
kang Pilipino para sa mga mag-aa-
ral na mas mababa ang antas ng
pormal na edukasyon. Dagdag sa
regular na mga kurso ng Partido,
ang mga yunit ng Partido sa lahat
ng antas ay dapat masigasig na
maglunsad ng mga pag-aaral sa
mga paksa at artikulong mahalaga
para sa paggampan ng kanilang re-
bolusyonaryong mga tungkulin, la-
luna ang mga balita at pagsusuri ng
Partido sa Ang Bayan at iba pang
publikasyon ng Partido.

Ang edukasyong teoretikal ay
naglalayong ikintal ang rebolusyo-
naryong mga prinsipyo at diyalekti-
kal na materyalistang mga paraan
ng pag-iisip at paggawa. Walang
saysay ang pag-aaral ng teor ya
kung hindi ito tutungo sa mas
kumprehensibo at mas malalim na
pag-unawa sa pangkalahatang linya
ng demokratikong rebolusyon ng
bayan sa pamamagitan ng mataga-
lang digmang bayan; sa pagkilala ng
mga kaibigan at kaaway ng rebolu-
syon sa hanay ng mga uri sa lipu-

nang Pilipino; sa
paggamit ng rebo-
lusyonaryong mga
sandata tulad ng
Partido, ng huk-
bong bayan at
ng nagkakai-
sang prente; at
sa pagmumulat,
pag-oorganisa
at pagpapakilos
ng masa para
sa pag-agaw ng
kapangyarihang
pampulitika.

Dapat tiya-
kin ng Partido

na ang malawak na masa ng mama-
mayan ay milyun-milyong namumu-

lat, naoorganisa at napakikilos sa
pamamagitan ng mga organisasyong
masa ng iba’t ibang uri at sektor
ayon sa pangkalahatang linya ng
demokratikong rebolusyon ng bayan
gayundin batay sa mga ispesipikong
makauri at sektoral na mga interes.
Dapat masusing isinasagawa sa la-
hat ng antas ang pana-panahong
mga panlipunang pagsisiyasat at
pagsusuri sa uri upang maitakda at
mapanghawakan ang kongkretong
mga kundisyon na pagbabatayan ng
wastong pagharap, mga taktika at
pamamaraan ng pagmumulat, pag-
oorganisa at pagpapakilos sa masa.
Isang pangunahing salik sa matagal
nang mga pagkukulang sa pagmu-
mulat, pag-oorganisa, at pagpapa-
kilos sa mga manggagawa at ang
kabiguang maramihan silang ma-
rekrut sa talibang Partido ay ang
kabiguang matalas na unawain kung
paano pinalala ng patakarang neo-
liberal sa ekonomya ang krisis ng
malapyudalismo at kongkretong
epekto sa mga unyon at sa kilusang
manggagawa. Bunga nito, hindi
mahigpit na nagagagap at naipatu-
tupad ang wasto at mabisang mga
taktika at paraan ng paggawa para
salungatin ang atake neoliberal at
mapangibabawan ang mga hadlang
na itinayo ng mga kapitalista at ng
estado.

Bilang Partido ng uring mang-
gagawa, malalim ang interes ng
Partido sa kilusang unyon at sa
pagpapaunlad dito ng malakas na
bag-as ng mga proletaryong rebo-
lusyonaryo. Kailangang pangibaba-
wan ang ekonomismo at ligalismo at
magpaunlad ng bagong mga taktika
para sa kilusang welga ng mga
manggagawa at iba’t ibang anyo ng
pagmumulat at pag-oorganisa sa
mga manggagawa at pagsasagawa
ng malakihan at malawakang mga
welgang manggagawa na may ma-
lapad na suporta mula sa ibang mga
sektor at mula sa ibayong-dagat.
Ang mga unyon ay dapat itranspor-
ma bilang mga rebolusyonaryong
unyon na naglulunsad ng sosyalis-
tang edukasyon, nagpapaunlad ng
mga proletaryong mulat sa kanilang
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makauri at makasaysayang misyon,
nag-aangat ng mga pakikibakang
pang-ekonomya tungo sa pakikiba-
kang pampulitika, at matalas at
hindi natatakot sa mga pakana at
atake ng kanilang mga kaaway sa
uri sa ilalim ng rehimeng neoliberal.

Sinisikap ng Partido na magbuo
ng malakas na alyansa sa masang
magsasaka at tuparin ang rebolu-
syong agraryo bilang pangunahing
nilalaman ng demokratikong rebolu-
syon. Sa pamamagitan ng mataga-
lang digmang bayan, dapat pagsa-
nibin ng Partido ang rebolusyonar-
yong armadong pakikibaka, rebolu-
syong agraryo at pagtatayo ng ba-
seng masa. Dapat itayo ang Bagong
Hukbong Bayan bilang pangunahing
sandata sa pagsasakatuparan ng
pinakamataas na anyo ng pakikiba-
ka para sa pag-agaw ng kapangya-
rihang pampulitika. Ang lahat ng
Pulang kumander at mandirigma ay
dapat dumaan sa pulitiko-militar na
pagsasanay at matutong lumaban
sa pamamagitan ng pakikidigma.
Upang makamit ang suporta ng ma-
sang magsasaka, dapat ipatupad ng
Partido at ng hukbong bayan ang
minimum at pagkatapos ay ang
maksimum na reporma sa lupa. Da-
pat nilang itayo ang mga organo ng
kapangyarihang pampulitika at ang
mga organisasyong masa ng mga
manggagawa, magsasaka, kabata-
an, bata at mga aktibistang pang-
kultura.

Dapat itayo ng Partido ang re-
bolusyonaryong nagkakaisang pren-
te para sa armadong pakikibaka.
Dapat isandig ito sa alyansang
manggagawa-magsasaka na pina-
kamahusay na itinatayong kaakibat
ng digmang bayan. Dapat palaparin
ang alyansang ito tungo sa isang al-
yansa ng batayang mga rebolusyo-
naryong pwersa na kabilang ang pe-
tiburgesyang lunsod. Ang panlipu-
nang saray na ito ay may malakas
na impluwensya sa lipunang Pilipino
at maaaring magpabaling ng upin-
yong publiko pabor sa rebolusyon.
Ang batayang rebolusyonaryong
mga pwersa ay dapat palawakin tu-
ngo sa isang pambansang nagkakai-

sang prente na kabilang ang pam-
bansang burgesya.

Maliban sa pagbubuo ng alyan-
sa ng lahat ng pwersang patriyoti-
ko, dapat pakinabangan ng Partido
ang mga bitak sa hanay ng mga
reaksyunaryo. Dapat itong magka-
roon ng mga pansamantala kahit
hindi matatag na mga alyansa sa
hindi kasing reaksyunaryo upang
mapahina, ihiwalay at wasakin ang
pinakasagadsaring reaksyunaryo
bilang mga kaaway. Sa pakikipag-
alyansa sa mga pambansang burge-
sya at ilang mga reaksyunaryo, da-
pat panatilihin ng Partido ang inde-
pendensya at inisyatiba upang
maunahan ang kanilang pagkakanu-
lo at sorpresang atake laban sa re-
bolusyonaryong layunin.

Ang mga pakikipag-alyansa sa
pambansang burgesya at ilang sek-
syon ng mga reaksyunaryo ay pina-
kamahusay na mabubuo kapag ang
Partido ay may mabisang armadong
pwersa at malakas na baseng masa.
Kinikilala ang mga ito ng gayong
mga alyado at nagbubunga ng mga
relasyong nagtutulungan at kapaki-
pakinabang sa interes ng mamama-
yan at ng rebolusyonaryong layu-
nin.

May sapat na pleksibilidad ang
Partido upang ilapat ang patakaran
ng nagkakaisang prente sa pakiki-
bakang elektoral sa loob ng reak-
syunaryong sistema. Umabot rin ito
sa pakikipag-usapang pangkapaya-
paan sa naghaharing pangkatin ng
kaaway sa pagpapalagay na posible
ang pansamantalang pagtigil ng la-
banan at pakikipag-alyansa laban
sa dayuhan at pyudal na domina-
syon. Ngunit hanggang ngayon, hin-
di pa naitutulak ng krisis ng nagha-
haring sistema ang alinmang nag-
haharing pangkatin upang makipag-
kaisa sa pansamantalang pagtigil ng
labanan at sa pakikipag-alyansa sa
rebolusyonaryong kilusan. Hang-
gang ngayon, ang bawat naghaha-
ring pangkatin mula nang magpir-
mahan ng The Hague Joint Declara-
tion of 1992 ay piniling gamitin ang
usapang pangkapayapaan upang bi-
yakin ang rebolusyonaryong kilusan

at pasukuin ito. Kaugnay nito, dapat
patuloy na sarhan ng Partido ang
anumang kalituhan o pagsuko sa
pamamagitan ng palagiang pagpa-
paalala sa mga rebolusyonaryong
pwersa at sa mamamayan na ang
adhikain para sa makatarungan at
pangmatagalang kapayapaan ay
makakamit lamang sa pagtupad sa
sigaw ng mamamayan para sa pam-
bansang kalayaan at tunay na de-
mokrasya. Tunay ngang hindi ma-
kakamit ang kasunduang pangka-
payapaan nang hindi hinaharap ang
mga ugat ng digmaang sibil sa pa-
mamagitan ng batayang mga re-
pormang panlipunan, pang-eko-
nomya at pampulitika.

Dapat patuloy na panghawakan
ng Partido ang pang-organisasyong
prinsipyo ng demokratikong
sentralismo. Ito ay demokrasyang
ginagabayan ng sentralismo at
sentralismong nakabatay sa de-
mokrasya. Ang rebolusyonaryong
kapasyahan at kakayahan ng kasa-
pian ng Partido ay nakakonsentra sa
mga kongreso ng Partido at inihalal
na mga namumunong organo na
kumikilos sa ilalim ng prinsipyo ng
demokratikong sentralismo.

Ang Partidong may pambansang
saklaw ay dapat na malalim na na-
kaugat sa masa. Dapat palawakin at
patatagin nito ang sarili upang ma-
kamit ang mas malalaking tagumpay
sa rebolusyonaryong pakikibaka. Sa
iba’t ibang antas, dapat tayong
magkaroon ng plano sa rekrutment
para sa pagpapalawak ng Partido at
ng plano sa edukasyon sa hangaring
pagpapatatag ng Partido.

Ang pagpapalawak ng Partido
ay ang pagrerekrut ng mas mara-
ming kandidatong kasapi mula sa
mga organisasyong masa at sa huk-
bong bayan. Ang pagpapatatag ng
Partido ay ang maagap na pag-aa-
ngat ng mga kandidatong kasapi
tungo sa pagiging ganap na kasapi
ng Partido sa pamamagitan ng pag-
tatapos ng batayang kurso ng Par-
tido sa loob ng panahon ng kandi-
datura at lalong pakilusin sila sa
mga yunit ng Partidong kanilang ki-
nabibilangan. Ang mga dati nang
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kasapi ng Partido ay hinihikayat na
kumuha ng intermedya at mas ma-
taas pang mga kurso ng Partido.
Ang pagdagdag ng mga kasapi ng
Partido ay dapat magresulta sa
paglawak ng rebolusyonaryong kilu-
sang masa at ng pagrekrut ng mas
marami pang kandidatong kasapi
kaysa rati.

Ang mga kasapi ng Partido ay
dapat lumitaw o maitalaga sa iba’t
ibang anyo ng organisasyong masa
at iba’t ibang anyo ng pakikibaka.
Dapat tugunan ng Partido ang ma-
taas na pangangailangan ng huk-
bong bayan para sa mga kasapi ng
Partido at aktibistang masa na nag-
mula sa mga manggagawa o kaba-
taang nakapag-aral. Ang nakabase
sa lunsod na mga aktibistang masa
ay makapipiling gumampan sa mga
rekisito ng kandidatura sa Partido
maging sa kalunsuran o sa kanayu-
nan. Dapat dumarami ang bilang ng
mga kasapi ng Partido na nagmula o
naitatalaga sa hanay ng mga mang-
gagawa, magsasaka at Pulang man-
dirigma.

Dapat tiyakin ng mga namumu-
nong organo o istap ng Partido mula
sa antas sentral hanggang distrito
na ang organisasyon ng Partido ay
umuunlad kapwa sa kalunsuran at
kanayunan at tuluy-tuloy ang daloy
ng nakababatang mga kadre at ka-
sapi ng Partido mula sa kalunsuran
tungo sa kanayunan upang mailipat
ang ilang natatanging kasanayang
pulitikal, propesyunal at teknikal.
Kapag ang Partido sa kanayunan ay
nahihiwalay sa kalunsuran sa ma-
habang panahon, nagiging nakara-
rami sa antas rehiyon ang mga na-
katatandang kadre ng Partido na
mahigit nang 60 taon.

Dapat bagu-
hin ang haba at
estilo ng pagga-
wa o pulong pag-
aaral ng mga
namumunong
organo ng Parti-
do. Dapat na-
paghahandaan
nang mabuti ang
mga pulong. Bago

pa man ay ihinahanda na ang mga
borador at tinitipon rin ang mga pa-
nukala. Dapat tiyakin ng presidyum
na ang lahat ng mahahalagang usa-
pin ay tinatalakay at pinagpapasya-
han sa pinagkaisahang haba ng pa-
nahon. Hindi mabuting pamumuno
ang pagpapahintulot na humaba ng
mga linggo at buwan ang mga pu-
long at pagkaitan ang mga dumada-
long kadre ng napakahalagang pa-
nahon para sa pagtrabaho sa kau-
kulan nilang mga lugar. Masama rin
ito sa seguridad dahil ang bulto ng
pagkain at iba pang suplay at ang
dami ng tauhan sa seguridad ay
madaling mahalata ng kaaway.

Ang mga namumunong komite
ng Partido mula sa Komite Sentral
hanggang sa mga komiteng prubin-
syal ay dapat magkaroon ng sang-
katlong komposisyon ng nakatatan-
da, panggitnang-edad, at nakaba-
batang kadre. Mapananatili ang ba-
lanse sa pamamagitan ng patuloy
na pag-aangat ng mga kadre upang
palawakin ang bilang ng mga kaga-
wad ng komite at paramihin ang bi-
lang ng mga namumunong komite
kaakibat ng paglawak ng Partido at
gawain ng Partido. Ang nakatatan-
dang mga kadre ay maaaring piliing
magretiro at, kung ipahihintulot ng
kalusugan, ay italaga bilang mga
tagapayo sa mga komite na dati ni-
lang kinabilangan. Dapat bigyang-
pugay ng Partido ang mga kasa-
mang nagreretiro at ibigay sa kanila
ang sapat na seguridad at panga-
ngalagang pangkalusugan.

Mayroong malaking bilang ng
mga Pilipino sa ibayong-dagat. Ka-
ramihan sa kanila ay mga migran-
teng manggagawa na dumaan sa
segundaryo o tersyaryong eduka-

syon. Mga
prope-
syunal
rin si-
lang
nagtat-
rabaho
para sa
mga in-
terna-
syunal

na institusyon at empresa. Mga
imigrante rin sila at permanenteng
residente o mga mamamayan pa nga
sa ibayong dagat, laluna sa North
America, na nananatiling tapat sa
kanilang inangbayan, at nais sumu-
porta sa rebolusyonaryong pakiki-
baka ng mamamayang Pilipino. Da-
pat silang mahatak sa mga patriyo-
tiko at progresibong pangmasang
organisasyong Pilipino. At dapat
mag-organisa ang Partido sa loob
ng mga organisasyong masa na ito.
Kasabay nito, ang mga Pilipino sa
ibayong dagat ay maaaring sumapi
sa mga institusyon at organisasyong
di-Pilipino sa bayang kinalalagyan.

Dapat magpaunlad ang Partido
ng mga relasyon ng proletaryong
internasyunalismo sa mga partido
Komunista at mga organisasyong
manggagawa sa ibayong dagat. Ang
NDFP ay dapat magpanday ng mga
relasyon ng anti-imperyalistang so-
lidaridad sa mga kilusan sa pam-
bansang pagpapalaya at sa mga
gubyernong anti-imperyalista. Ang
mga progresibong organisasyong
masa na nakabase sa loob at labas
ng Pilipinas ay dapat magpaunlad
ng mga relasyong solidaridad sa la-
hat ng anti-imperyalista at demok-
ratikong pwersa sa ibayong dagat.

Dapat hikayatin at buklurin ng
Partido, NDFP at mga progresibong
organisasyong masa ang mamama-
yang Pilipino sa bayan at sa ibayong
dagat na tumindig kasama ang ma-
mamayan ng daigdig sa pakikibaka
para sa pambansang kalayaan, de-
mokrasya at sosyalismo laban sa im-
peryalismo at reaksyon. Ang rebolu-
syong Pilipino ay para sa pakinabang
ng mamamayang Pilipino ngunit nag-
aambag din ito sa pagsusulong ng
pakikibaka ng sangkatauhan para sa
mas malawak na kalayaan, demo-
krasya, kaunlaran, katarungang
panlipunan, pag-aangat ng kultura
at internasyunal na solidaridad at
kapayapaan. Kasabay nito, ang ma-
mamayang Pilipino ay laging nagpa-
pasalamat sa tuwiran at di-tuwirang
suportang natatanggap mula sa re-
bolusyonaryong pakikibaka ng ibang
mga mamamayan.




