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Introduksyon 
Inilabas ang dokumentong ito upang palalimin 

ang mga talakayan ng mga napapanahong isyung 
pambayan, katulad ng pagtaas ng presyo ng langis, VAT, 
pagtaas ng presyo ng kuryente at pagpasa sa Anti- 
Terrorism Bill, papalalang korupsyon at mga 
kontrobersiyang sabit ang gobyerno at marami pang iba, sa 
pagsusuri at linya ng pambansang demokrasya. 

Ang pangkalahatang sitwasyong pang-ekonomiya 
at pampulitika ng lipunang Pilipino ay kinakatangian ng 
tumitinding krisis dulot ng patuloy na pag-iral ng 
imperyalismo at pyudalismo.  Sagad-sagarin din ang 
pagpapakasasa ng mga burukrata kapitalistang 
nagpapanatili sa pag-iral ng ganitong sistema. 

May pangangailangang baguhin ang sistema ng 
lipunang Pilipino upang mawakasan ang krisis at 
kahirapang dinaranas ng mamamayan. Tanging sa 
pagsusulong lamang ng pambansang demokrasya 
makakawala ang lipunang Pilipino sa krisis na dinaranas 
nito. 

Ang pag-aaral na ito ay kagyat na ibibigay 
pagkatapos ng mga pag-aaral/talakayan ng mga praymer 
sa iba’t ibang isyu: lokal, sektoral at pambansa.  Ito ay 
tatalakayin sa pamamaraang malaganap na umaabot sa 
lahat ng kasapian ng mga organisasyong masa, alyansa at 
masang inoorganisa sa mga komunidad at  eskwelahan. 

Layunin 
a.  Maiugnay ang samu’t saring isyung kinakaharap ng 
mamamayan at mapalalaim ang mga ito sa pagsusuri at 
linya ng pambansang demokrasya. 
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Mga Sanggunian: 
Lipunan at Rebolusyong Pilipino,  Amado Guerrero 
Krisis at Rebolusyong Pilipino, Jose Ma. Sison 

Isulong  ang pakikibaka para sa 
pambansang demokrasya! 

Wakasan ang imperyalistang kontrol! 

Ibagsak  ang imperyalismo, pyudalismo 
at  burukrata kapitalismo! 
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b. Mabigyan ng panimulang pang-unawa ang malawak na 
masa sa solusyon sa krisis ng lipunan sa pamamagitan ng 
pakikibaka para sa pagkakamit ng tunay na kalayaan at 
demokrasya. 
k.  Magsilbi para sa pagpapasigla ng PADEPA  sa kabuuan 
at edukasyong pampulitika sa partikular. 

1. Ano ang krisis ng malakolonyal at malapyudal na 
sistemang panlipunan sa pangkalahatan 

Ang lipunang Pilipino ay nasasadlak sa matinding 
krisis dulot ng kontrol ng dayuhang monopolyo sa lokal na 
ekonomya at pyudal na pang-aapi sa loob ng nakaraang 
siglo, o ang malakolonyal at malapyudal na sistemang 
pang-ekonomya’t panlipunan.  Ito ay nagbunga ng kawalan 
ng pagsulong sa ekonomiya, walang-kapantay na krisis, 
kawalan ng batayang industriya, matinding depisito sa 
kalakalan, pagkakautang, kahirapan at kaapihang 
kinalulubugan  ng masang  anakpawis. 

Dinodomina ng imperyalistang US  ang 
ekonomya, pulitika, militar at kultura ng lipunang 
Pilipino. Ang mga patakarang ipinapatupad ng 
kasalukuyan at mga nagdaang rehimen ay iniaayon sa 
interes ng mga dayuhang nagpapakasasa sa yaman ng 
bansa. 

Simula nang matali ang lokal na ekonomya sa 
pandaigdigang sistemang monopolyong kapitalismo, hindi 
na nagkaroon ng tunay  na paglago ang lokal na ekonomya. 
Pinigilan ng imperyalismong US ang pag-unlad ng 
pambansang kapitalismo sa bayan.  Pinanatili nito ang 
pyudal na pagkaalipin ng malawak na masa upang lumikha 
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papaigting sa 
kasalukuyan ang 
pagsusulong ng 
pambansa- 
demokratikong 
rebolusyon sa 
pamamagitan ng 
matagalang 
digmang bayang 
inilulunsad sa 
kanayunan. 

Ang sentral na tungkulin ng rebolusyong Pilipino 
sa kasalukuyang yugto ay ang pagbabagsak sa 
imperyalismong EU, pyudalismo at burukratang 
kapitalismo, at ang pag-agaw at pagkonsolida sa 
kapangyarihang pampulitika.  Ang layunin nito ay 
palayain ang bansang Pilipino sa pang-aapi ng mga 
dayuhan, at palayain din sa pyudal na pang-aapi ang 
malawak na masa ng mamamayang Pilipino, laluna ang 
uring magsasaka. 

Sa panahong hawak na ng inaapi’t 
pinagsasamantalahang mga uri ang kapangyarihang 
pampulitika, saka lamang maipapatupad ang mga 
patakarang mangangalaga sa soberanyang pang- 
ekonomiya at pambansang patrimonya, ganap na wawasak 
sa pangingibabaw ng imperyalismo, pyudalismo at 
burukrata-kapitalismo, magpapaunlad sa ekonomiyang 
nakakasapat-sa-sarili sa pamamagitan ng sentralisadong 
pagpaplano at may nagsasariling patakarang panlabas na 
nagsusulong ng international solidarity, kaunlaran, pantay na 
relasyong pang-ekonomiya sa lahat ng bansa at nagnanais 
ng pandaigdigang kapayapaan. 
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ng dagat ng reserbang hukbo ng paggawa para sa murang 
presyo ng lakas-paggawa. 

Iniayon ang agrikultura sa produksyon ng ilang 
pananim   na nakatuon sa pag-eksport na kailangan ng mga 
imperyalistang bayan.  Pinalala pa ito ng pananalasa ng 
patakarang “globalisasyon” ng US.  Higit na sinalanta ang 
agrikultura dahil sa pagtanggal sa mga taripa at 
subsidyong nagbibigay proteksyon dito.  Sa pagbaha ng 
mas murang inaangkat na produktong agrikultural sa 
pamilihan, lalo pang namamatay ang natitirang lokal na 
produksyon. 

Dahil sa pagkubabaw ng imperyalismo, walang 
naitayong batayang industriya sa bansa.  Bagkus, ginawang 
export-oriented at import-dependent ito.  Dito mauugat  ang 
palagiang krisis sa balance of trade ng bansa.  Mga hilaw na 
materyales at semi-processed na produkto at kalakal ang 
tanging iniluluwas ng bansa samantalang nag-aangkat ito 
ng mga esensyal na kalakal katulad ng langis at mga yaring 
produkto sa mga imperyalistang bayan.  Kapos ang kinikita 
nito kaysa sa kailangan nitong bayaran sa kanyang 
importasyon. 

Dahil sa kawalan ng kita sa di-pantay na kalakalan, 
nagumon ang naghaharing-uri sa dayuhan at lokal na 
pangungutang para magkaroon ito ng gastusin.  Ang 
kasalukuyang rehimen ang may pinakamalaking 
pagkakautang sa buong kasaysayan ng bansa. 

Pinapasok rin ang mga dayuhang pamumuhunan 
sa paniniwalang maglilikha ito ng bagong trabaho, pabrika 
at magluluwal ng kapital para maisalba ang bansa.  Hindi 
ito nagdulot ng pag-unlad bagkus ay higit pang de- 
industriyalisasyon.  Hindi nakatuon ang paglalagak ng 
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sambayanan at malawak na mga pampulitikang pwersa. 
Magiging kasangkapan ito upang matugunan ang mga 
kahilingan ng mamamayan para sa pambansang 
pagpapalaya, demokrasya, kaunlaran, hustisyang 
panlipunan at kapayapaan. 

Sa pagkakataon ng pag-aalsang mamamamayan, 
maaaring magsama-sama ang mga patriyotiko at 
progresibong pwersa upang mabuo ang isang 
nagkakaisang prenteng gobyerno.  Ang gobyernong ito ay 
bubuuin ng mga kinatawan ng uring anakpawis- 
manggagawa, magsasaka at panggitnang saray ng lipunan- 
kasama ang ilang sibilyang burukrata at military personnel 
na nais baguhin ang pagiging sunud-sunuran ng 
gobyernong pupet sa imperyalismong US. 

Kapag nabuo ito, maaari nang harapin ang mga 
patakaran sa ekonomiya at pampinansya sa gabay ng anti- 
imperyalista at anti-pyudal na linya.  Maaari nang tumungo 
sa pagpapatupad ng tunay na repormang agraryo, 
pambansang industriyalisasyon, pagbura sa mga fraudulent 
na utang-panlabas, pagpapalakas ng relasyong diplomatiko 
at pang-ekonomiya sa ibang bansa laban sa hegemonyang 
US. 

Armadong Pakikibaka 

Kasabay ng pagsusulong ng parlamentaryong 
pakikibaka ng ligal at demokratikong kilusan ng 
mamamayan, ang mga rebolusyonaryong pwersa ay 
naglulunsad ng armadong pakikibaka sa kanayunan. 
Simula 1969, sa pagtatayo ng Bagong Hukbong Bayan na 
pinamumunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas, 
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kapital ng US at iba pang imperyalistang bansa sa 
pagpapaunlad ng lokal na ekonomya ng mga kolonya at 
malakolonya nito kundi para kumita ng higanteng tubo 
mula sa pagkuha ng murang hilaw na materyales at 
murang lakas-paggawa. 

2. Bakit malakolonyal at malapyudal ang lipunang 
Pilipino? 

Malakolonyal at malapyudal ang lipunang 
Pilipino. Ito ay nasa pangmalagiang krisis dulot ng 
dalawang naghihingalong pwersa: ang dayuhang 
monopolyo kapitalismo at katutubong pyudalismo. Ang 
mga ito ay naglilimita sa pagsulong ng mga pwersa sa 
produksyon at relasyon sa produksyon sa lipunang 
Pilipino. 

Malakolonyal ang lipunang Pilipino sapagkat di- 
tuwirang pinaghaharian ito ng imperyalistang US. 
Dominante at nasa kontrol pa rin ng imperyalistang US ang 
ekonomya, pulitika at 
kultura ng lipunan. 
Pagkaraan ng mahigit 300 
daan taong pananakop ng 
kolonyalistang Espanyol, 
pumalit ang imperyalistang 
US sa pananakop sa bansa. 
Inagaw nito ang tagumpay 
ng Rebolusyong Pilipino ng 
1896 sa pamamagitan ng dahas at panlilinlang.  Sa matagal 
na panahon ay tuwirang nanakop ang imperyalistang US. 

Noong Hulyo 4, 1946 ibigay ng imperyalistang US 
ang huwad na kalayaan sa Pilipinas. Nakumpleto na nito 
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demokratikong pwersang pampulitika.  Sinasamantala ang 
tunggalian sa hanay ng mga reaksyunaryo para maihiwalay 
ang pinakasagadsarin sa kanila. 

Elektoral na pakikibaka upang mamaksimisa ang 
larangang ito para ipalaganap ang linya ng ND at 
maipwesto ang ilang progresibo sa reaksyunaryong 
gobyerno.  Makakapagtulak sila ng pang-ekonomiya, 
pinansyal at iba pang reporma habang nasa posisyon.  Sa 
pamamagitan nito, nalalantad ang kabulukan at pagkapapet 
ng mga humaharang sa mga repormang ito at ang buong 
naghaharing sistema.  Ngunit, batid nila na kontrolado ng 
imperyalismong US at lokal na naghaharing uri ang 
sistemang pampulitika at madaling maniobrahin ang mga 
pagsisikap na baguhin ang sistema. 

Usapang pangkapayapaan at negosasyon upang 
ipalaganap ang linyang ND bilang tanging landas sa 
pagkakamit ng makataru-ngan at pangmatagalang 
kapayapaan at makamit ang internasyunal na pagkilala sa 
status of belligerency.  Naibubudyong ng NDFP, sa 

pamamagitan ng mga 
usapang 
pangkapayapaan ang 
mga reporma. 
Naririyan rin ang 
posibilidad ng 
panibagong pag-aalsang 
mamamayang katulad 
noong 1986 

(pagpapatalsik kay Marcos) at 2001 (Erap ouster) upang 
ilagay ang patriyotiko at demokratikong konseho ng 
mamamayan na sinusuportahan ng malawak na masa ng 
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ang pagsasanay sa mga magiging papet nito para sa 
pagpapatakbo ng estado. 

Mula noong 1946 hanggang sa kasalukuyan, di- 
tuwirang nakakapaghari ang imperyalistang US sa 
lipunang Pilipino. Sa pamamagitan ng estadong 
neokolonyal, tiniyak nitong maipagpapatuloy ang mga 
patakarang nagtataguyod sa mga interes nito. 

Malapyudal ang lipunang Pilipino dulot ng 
pagkubabaw ng monopolyong kapitalismo ng US sa 
katutubong pyudalismo ng lipunang Pilipino na 
ipinalaganap ng kolonyalistang Espanyol. Sa pagsakop ng 
imperyalistang US sa bansa, ginamit nito ang pyudalismo 
bilang lahatang-panig na batayang panlipunan nito. 

Pinalawak ng US ang di -pantay na palitan ng mga 
agrikultural na pang-eksport at namamanupakturang 
iniimport na nagsimula noong huling bahagi ng kolonyal 
na paghahari ng Espanya.  Ang US ay namuhunan para sa 
pagtatayo ng mga asukarera at pasilidad sa bahagyang 
pagpoproseso ng ilang produktong agrikultural.  Pinaunlad 
din nito ang iba pang produksyon para sa pag-eeksport ng 
mga hilaw na materyales nang hindi inilalatag ang mga 
saligang industriyang kakailanganin ng bansa. 

Hanggang sa kasalukuyan, mahigpit pa rin ang 
kontrol ng US sa lipunang Pilipino. Itinutulak nito ang mga 
patakarang lalong nagpapahigpit  sa  kontrol nito sa bansa. 

3. Ano ang krisis ng malakolonyal at malapyudal  na 
lipunan sa larangan ng ekonomya? 

Ang malakolonyal at malapyudal na lipunang 
Pilipino ay nakakaranas ng pangmalagiang krisis sa 
ekonomya. Sa katunayan, hindi na bago ang inanunsyong 
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dalawang tipo ng pakikibakang inilulunsad sa ngayon ng 
mamamayan — ang parlamentaryong pakikibakang 
inilulunsad ng ligal at demokratikong kilusan at ang 
armadong pakikibaka ng mga rebolusyonaryong pwersa. 

Parlamentaryong Pakikibaka 
Mahalaga ang parlyamentaryong pakikibaka para 

sa pagbubuo ng pinakamalawak na pagkakaisa ng 
mamamayan para sa pagsusulong ng pambansang 
demokrasya. Sa pamamagitan ng ligal at demokratikong 
kilusan ng mamamayan, naisisiwalat ang kabulukan ng 
sistemang malapyudal at malakolonyal. Samantala, ang 
aktibong paglahok ng mamamayan sa kilusang masa ay 
nagpapatatag sa kanilang kamulatan at paninindigang 
makibaka. 

May iba’t ibang anyo ng ligal na pakikibakang 
isinusulong ang ligal-demokratikong kilusan.  Pangunahin 

dito ay ang masaklaw at 
malalim na pangmasang 
edukasyon upang pukawin 
ang malawak na 
mamamayan, pagpapakilos 
at pag-oorganisa sa kanila 
para sa pambansang 
demokrasya. 

Pagkabig sa mga 
indibidwal at bahagi ng mga 

konserbatibong organisasyon at institusyon para gumawa 
ng progresibong paninindigan sa mga isyu.  Bahagi nito 
ang pagpapaunlad sa iba’t ibang antas ng alyansa, 
pakikipagtulungan at ugnayan sa iba’t ibang 
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krisis piskal ni rehimeng Macapagal-Arroyo noong 
nakaraang taon. Ito ay hindi maiaalis na bahagi ng 
papatinding krisis ng malapyudal na ekonomya ng 
lipunang Pilipino. 

Sa taglay na likas na kayamanan ng bansa, kaya 
nitong buhayin ang buong populasyon ng bansa na aabot sa 
mahigit 80 milyon. May sapat na lawak ang lupain ng bansa 
para sa pagsasaka ng mga batayang produktong 
agrikultural. Malawak din ang mga kagubatan at karagatan 
ng bansa para sa pagmimina, pagtotroso at pangingisda. 
Ngunit ayon sa talaaan, aabot sa mahigit 80% ng 
mamamayan ang nakakaranas ng kagutuman at kahirapan. 
Malawak na mamamayan ang walang  ikinabubuhay. 

Sanhi ito ng kawalan ng sariling batayang 
industriya ng bansa at pagiging atrasado ng agrikultura. 

Pinalalala pa ito ng 
mga patakaran ng 
pribatisasyon, 
deregulasyon at 
liberalisasyon na 
idinidikta ng mga 
imperyalistang bansa 
gamit ang 
ibinabandilang 
“globalisasyon ng 
malayang pamilihan”. 

Sa pamamagitan ng mga multilateral na mga institusyong 
tulad ng International Monetary Fund  (IMF), World Bank 
(WB),  at World Trade Organization (WTO), mas lalong 
pinapahigpit ng mga imperyalistang bayan ang monopolyo 
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Papalaganapin ang isang rebolusyonaryong 
kulturang pambansa para malabanan ang imperyalistang 
pang-aapi at maitaguyod ang dignidad at independensya ng 
bansang Pilipino.  Dapat itakwil ng kulturang ito ang 
dekadenteng kultura ng kolonyalismo, imperyalismo at 
neo-kolonyalismo. 

Papalaganapin ang siyentipikong kultura para 
malabanan ang reaksyonaryong ideyalismong inilalako ng 
imperyalismo’t pyudalismo at pati ang mga pamahiing 
umiiral pa. 

SA LARANGAN NG UGNAYANG PANLABAS 
Unang-una sa mga patakaran, ipapawalang-bisa ng 

demokratikong estado ng mamamayan ang mga hindi 
pantay na tratado, kasunduan at mga kaayusan sa mga 
imperyalistang bansa.  Ipoproklama nito ang isang aktibo 
at malayang patakarang panlabas na nakabatay sa 
pambansang soberanya ng mamamayang Pilipino at 
umaalinsunod sa prinsipyo ng mapayapang 
pakikipamumuhay sa lahat ng bayan.  Ibig sabihin nito, ang 
mga batayan ay ang mga sumusunod: mutwal na paggalang 
sa integridad at soberanya sa teritoryo, mutwal na walang 
salakayan, walang panghihimasok sa panloob na mga 
usapin ng bawat isa, pagkakapantay at mutwal na 
pagsuporta at mapayapang pakikipamuhay. 

9.  Paano makakamit ang pambansang demokrasya? 
Makakamit lamang ang  pambansang demokrasya 

sa pagwawakas ng mala-kolonyal at mala-pyudal na 
sistema ng lipunan. Sa ganito lamang magkaroon ng tunay 
na solusyon sa krisis ng kasalukuyang sistema.  May 
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at kontrol  nito sa ekonomya ng maliliit na bansa tulad ng 
Pilipinas. 

Napakaatrasado ng agrikultura ng bansa. Halos 75 
% ng ekonomya ng bansa ay nakasalalay sa agrikultura 

habang 70% ng 
populasyon ang may 
kaugnayan sa produk- 
syon sa agrikultura. 
Ngunit sa malawak na 
kanayunan, 8.2milyong 
mamamayang bumubuo 
sa lakas-paggawa sa 
agrikultura ang hindi 
nagmamay-ari ng lupa. 
6% ng nagmamay-ari ng 
lupa ang kumokontrol sa 

mahigit 60% ng lupaing pang-agrikultura. 
Laganap pa rin ang maliitang pagsasakang ang 

pangunahing kagamitan sa pagsasaka ay araro at kalabaw. 
Mayroong lamang 11,500 traktora at 700 harvester-thesher 
na ginagamit sa mahigit 11.3 milyong ektarya ng lupang 
agrikultural (2000). Sa kabuuang laki ng lupang ito, 608,000 
ektarya lamang ang may irigasyon (2003). 

Walang plano ang US na paunlarin ang ekonomya 
ng bansa. Hindi gusto ng US na ipatupad ng Pilipinas ang 
pambansang industriyalisasyon at tunay na reporma sa 
lupa, dahil gusto nitong panatilihin ang di-pantay na 
palitan ng sarplas na namanupakturang produkto nito at 
murang hilaw na materyales ng Pilipinas.  Gusto rin nitong 
panatilihing tambakan ang Pilipinas ng mga sarplas na 
produktong agrikultural at iba pang kalakal. 
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Nangangahulugan ito ng pambansang kalayaan ng buong 
sambayanan.  Igagalang at puspusan ring itataguyod ang 
kalayaan ng indibidwal at mga demokratikong karapatan. 
Magkakaroon ng pagkakataong makapagpahayag ang 
mamamayan ng kanilang mga interes at pananaw sa 
anumang oras.  Magkakaroon rin sila ng kapangyarihang 
pumuna at  mag-alis sa panunungkulan ng mga upisyal ng 
pamahalaang mayroong pagkakamali, pagkukulang, at 
paglabag sa mga karapatan at interes ng mamamayan. 

SA LARANGAN NG KULTURA 
Walang magagawang kahit anong pagsulong ng 

rebolusyong Pilipino kung hindi magkakaroon ng 
pangkalahatang pagkamulat ang malawak na masa ng 
mamamayan.  Ang konsepto ng demokrasyang bayan o 
bagong tipo ng pambansang 
demokrasya ang dapat 
maging buod ng 
pangkulturang aktibidad ng 
kilusang masa.  Dapat 
pangibabawan at ibagsak ng 
isang pambansa, siyentipiko 
at pangmasang kultura ang 
kolonyal, pyudal at 
antipopular na kulturang 
umiiral ngayon. Ang sistema 
sa edukasyon, mula pinaka- 
mababa hanggang pinaka-mataas na antas, ay magiging 
napakademo-kratiko kaya walang anumang sisingilin sa 
mga estudyante. 
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Laging iginigiit ng US ang malayang pagdaloy ng 
direktang pamumuhunan ng dayuhan sa bayan, at sobra- 
sobrang pribilehiyo para sa mga ito, kabilang ang 
pinakalantarang paglabag sa pang-ekonomyang soberanya, 
eksemsyon sa buwis, accelerated depreciation allowances, 
walang limitasyong pagbabalik ng kapital sa sariling bayan 
at paglalabas ng ganasya, at iba pa. 

Ang Pilipinas ay natambakan ng mga dayuhang 
pautang na hindi kailanman mababayaran ng Pilipinas 
batay sa ekonomyang agraryo nito.  Mga dalawampu’t 
anim hanggang tatlumpung bilyong dolyar ngayon ang 
natipong utang sa dayuhan.  Ang Pilipinas ay patuloy na 
nalulubog sa utang. 

Bilang pang-agapay  sa  pambayad-utang kahit 
man lamang sa prinsipal na interes sa pautang na mga 
tatlong milyong dolyar  kada taon, ang Pilipinas ay 
kailangang magkaroon ng mga bagong dayuhang pautang. 
Ang krisis ng Pilipinas sa dayuhang pautang ay lalo pang 
palalalain ng  pagliit ng kinikitang pera mula sa pag- 
eeksport ng lakas-paggawa. 

4.  Ano ang krisis ng malakolonyal at malapyudal  na 
lipunan sa larangan ng pulitika? 

Ang neokolonyal na estado ng Pilipinas ang 
magkasamang makauring diktadura ng malaking burgesya 
kumprador at malaking panginoong maylupa. Hanggang 
ang estadong ito’y sumusunod sa mga kahilingan ng US, 
ginagamit ng mga nagsasamantalang uri ang estadong ito 
para maprotektahan at maitaguyod ang kanilang interes sa 
sistema ng produksyon at superistruktura ng malakolonyal 
at malapyudal na lipunan. 
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industriyalisasyong rural, at pagtitiyak sa sustena-bleng 
agrikultura.  Mahigpit itong nakaugnay sa pag-unlad ng 
industriya. 

Sa pagtaas ng produksyong agrikultural, tumataas 
ang kakayanang bumili ng mga magsasaka na 
magbubunsod sa pagsigla ng lokal na pamilihan na 
nagsisilbi para sa pambansang industriya.  Mapapawi na 
ang panghuhuthot ng panginoong maylupa sa sarplas na 
produksyon sa agrikultura na ipinapasa sa malalaking 
burgesya kumprador at sa mga imperyalista.  Bagkus, 
magsisilbi ito para sa pambansang industriya. Kaya’t 
mahigpit na magkaugnay ang pambansang 
industriyalisasyon at tunay na reporma sa lupa.  Hindi 
makakamit ang tunay na pag-unlad ng ekonomiya kung 
wala ang isa. 

SA LARANGAN NG PULITIKA 
Ninanais ng pakikibakang ito ang pagtatatag ng 

demokratikong estadong bayan, ang tunay na estado ng 
mamamayang inaapi’t pinagsasamantalahan.  Ito ay 
bubuuin ng mga uring manggagawa at magsasaka at iba 
pang mga demokratikong uri sa pamamagitan ng isang 
pamahalaang koalisyon o nagkakaisang prente ng lahat ng 
mga demokratikong uri at pwersa.  Mamumuno ang 
pamahalaang ito sa batayan ng mga pangangailangan, 
kahilingan at  mithiin ng malawak  na masa ng 
sambayanan. 

Sa ilalim ng demokratikong estadong bayan, 
matatamasa ng mamamayan ang mga karapatan sa pulitika, 
ekonomya, kultura at iba pa na pilit na tinatapakan ng 
imperyalismong US at lokal na naghaharing-uri. 



10 

Noong 1946, mula sa direktang kolonyal na 
paghahari, ang US ay tumungo sa hindi direktang kolonyal 
na paghahari, o malakolonyal o neokolonyal.  Tiniyak ng 
imperyalismong  US ang tatayong papet na rehimen upang 
maghari sa bayan sa pamamagitan ng mga 
nagsasamantalang uri.  Ang lahat ng nagdaang rehimen ay 
pawang papet ng imperyalismong US. 

Ang estadong ito ang pinakamataas at 
pinakamalaking pampulitika’t panlipunang organisasyon 
sa bayan na sumasaklaw sa buong lipunang Pilipino.  Ito ay 
isang instrumento ng kapangyarihang imperyalista.  Ang 
estadong ito ay grupo ng mga makinaryang mapamwersa 
tulad ng hukbo, pulisya, mga korte at bilangguan na 
nagsisilbi sa imperyalismong US at lokal na mga 
naghaharing uri. 

Gayunman, walang ganap na pagkakaisa sa hanay 
ng mga reaksyonaryong uring malaking kumprador at 
panginoong maylupa.  Matitindi ang paglalabanan ng mga 
paksyon ng reaksyonaryong uri para sa pampulitikang 
kapangyarihan at pagkontrol sa estado. 

Sa kundisyon ng mas malalang krisis sa 
ekonomya, lumalala rin ang pampulitikang krisis ng 
naghaharing sistema hanggang sa puntong armadong 
pagbabanggaan ng mga paksyon ng mga naghaharing uri. 
Ang pagliit ng pang-ekonomyang nadarambong ng mga 
paksyon ang nagpapatindi sa kanilang pampulitikang 
paglalabanan. 

Bulok sa kaibuturan ang naghaharing estado ng 
malaking burgesya komprador at malaking panginoong 
maylupa. 
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ekonomya.  Ipatutupad ang sistema ng progresibong 
pagbubuwis sa pribadong empresa. 

Gagamit lamang ng mga dayuhang puhunan at 
pautang kung iyon ang pinakamurang paraan ng 
pagkakamit ng kailangang teknolohiya, produkto at 
pamilihan, alinsunod sa mga partikular na plano sa 
ekonomya. 

Ipatutupad ng estado ng mamamayan ang 
mahigpit na patakaran laban sa paglahok sa mga 
proyektong di kailangan at di produktibo, at maglulunsad 
ng kampanya laban sa korupsyon. 

Tunay na Reporma sa Lupa 
Binubura ng tunay na repormang agraryo ang 

pyudal na relasyon na pagmamay-ari ng lupa at lahat ng 
pyudal at malapyudal na pagsasamantala sa kasalukuyang 
sistema.  Esensyal ito sa pagtitiyak ng agrikulturang base 
para sa pambansang industriyalisasyon at paglago ng 
ekonomya. 

Ang nilalaman ng tunay na repormang agraryo ay 
ang pagsasabansa ng mga lupaing ngayon ay hawak ng 

mga panginoong maylupa at 
pamamahagi sa mga 
magsasakang walang lupa o 
kulang sa lupa.  Tinataguyod 
nito ang kooperasyong 
agrikultural at 
mekanisasyon, pagtataas ng 
produksyon sa 
pagmomodernisa ng 
agrikul-tura at 
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Ginagamit ng kasalukuyang estadong  US-Arroyo 
ang islogan ng “Matatag na Republika” upang pagtakpan 
ang krisis ng naghihingalong 
sistema at ang kawalang- 
katatagan, kahinaan at 
pagkakahiwalay ng rehimen. 

Labis na nakasandig 
ang papet na rehimen sa 
imperyalis-mong US sa pag- 
aakalang maiibsan ang krisis 
pang-ekonomiya at ang sariling 
mga kahinaan nito.  Nakasandig 
ito sa interbensyong militar ng 
US upang supilin ang 
lumalabang mamamayan sa 
ngalan ng “gera laban sa 
terorismo”.  Sinasang-kalan nito 
ang magkasanib na mga 
pagsasanay-militar, aksyong 
sibiko, relief  operations at iba pa.  Nakapakat ang mga 
tropang US sa mga eryang hawak ng BHB. 

Pinapatindi rin ng estado ang paggamit sa 
pamwersang makinarya nitong militar, pulis at paramilitar 
upang supilin ang masang anakpawis.  Walang patlang ang 
pamamaslang sa mga progresibong lider at aktibistang 
masa sa iba’t ibang bahagi ng bansa.  Walang kaabug-abog 
ang pagmasaker nito sa ilang probinsya upang atakehin 
ang mapapayapang welgang manggagawa at mga kilos- 
protesta. 

Higit pang pinapabilis ang pagkakahiwalay ng 
rehimeng ito sa labis na pagbibigay sa mga kahilingan ng 
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loob ng bayan ang mga hilaw na sangkap para lumikha ng 
mga pangunahing produkto. 

Papaunlarin ang mabibigat na industriya bilang 
nangungunang salik ng ekonomya tulad ng industriya sa 
langis, bakal, atbp.  Magsisilbing tulay ang magagaan na 
industriya na lilikha ng mga produktong pangkonsumo 
para sa mamamayan at gamit sa produksyon ng 
agrikultura.  Titiyakin ng estado ang pagbabalanse sa mga 
salik na ito sa pamamagitan ng pagpaplano. 

Papawiin ng pambansang industriyalisasyon ang 
katangiang export-oriented at import-dependent ng 
kasalukuyang ekonomya.  Patataasin ang produktibidad ng 
agrikultura para lumikha ng sobrang produksyon, hindi 
upang kamkamin at pagkakitaan ng panginoong maylupa, 
kundi upang itaguyod ang pangangailangan ng 
mamamayan at ng industriya. 

Matapos matugunan ang mga pangangailangan ng 
bayan at ekonomiya, iluluwas ang sarplas sa produksyon 
para ipalit sa mga produktong kailangan sa produksyon at 
mga produktong pangkonsumong di pa nalilikha o di 
malilikha sa bansa.  Itataguyod ang kalakalan at iba pang 
anyo ng mga ugnayang pangkabuhayan sa lahat ng bansa, 
batay sa prinsipyong pagkakapantay-pantay at parehong 
pakinabang ng bawat isa.  Nakabukas ang estado sa 
pakikipagbarter sa mga interesadong bansa. 

Pagtitibayin ang mga patakaran sa pananalapi at 
pinansyang pampubliko. Hindi pahihintulutan na 
makapagdikta sa ekonomya ang mga institusyong hawak 
ng mga imperyalista.  Hindi uutang sa dayuhan kung 
makakasama sa pambansang interes at sa pag-unlad ng 
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mga dayuhang monopolyo at nag-aalok  ng mga konsesyon 
sa mga karibal sa pulitika sa hangaring nyutralisahin sila at 
hatiin ang oposisyon.  Samantala, pilit nitong pinasusuko 
ang rebolusyonaryong kilusan sa pamamagitan ng 
pagpaparalisa sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan 
ng GRP at NDFP. 

 5. Ano ang krisis ng malakolonyal at malapyudal  na 
lipunan sa larangan ng militar? 

Pangunahing sangkap ng neokolonyal na estado 
ng Pilipinas ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas (Armed 
Forces of the Philippines o AFP) at ang buong pamwersang 
makinarya nito. 

Ang AFP ang pinakamaaasahang papet na 
organisasyon ng US sa Pilipinas at pinaka-antagonistiko sa 
pambansa at demokratikong mga mithiin ng mamamayang 
Pilipino.  Nakaasa ang AFP sa US para sa indoktrinasyong 
anti-mamamayan at anti-terorismo, istratehikong 
pagpaplano, istratehikong paniniktik, pagtetreyning ng 
upisyal at pagbibigay ng suplay militar. 

17 

pag-iral ng soberanya ng mamamayang Pilipino sa halip na 
pagkubabaw ng imperyalistang kontrol sa pulitika at 
ekonomya ng bansa.  Sa ganitong kalagayan, hindi ang mga 
ahensya ng mga imperyalistang bayan, katulad ng IMF-WB 
at iba pang unilateral at multilateral na katulad nito, ang 
magdidikta sa pagtakbo ng ekonomya kundi ang 
mamamayan mismo. 

Titiyakin ang pangangalaga sa pambansang 
patrimonya ng bansa.  Nangangahulugan ito ng 
pagpapawalang-bisa sa mga kasunduan at batas na 
pumapabor sa imperyalistang US at iba pang 
imperyalistang bayan.  Hindi hahayaan ang mga bangko at 
iba pang pampinansyang institusyon ng mga imperyalista 
na magkaroon ng kapangyarihan  sa ekonomiya. 

Hawak ng mamamayan sa pamamagitan ng 
totoong estadong bayan ang kontrol sa mga estratehikong 
industriya, pinagkukunan ng hilaw na materyales at 
mahahalagang aspeto ng ekonomya katulad ng 
distribusyon.  Susuportahan at bibigyan ng insentibo ang 
mga negosyanteng Pilipino na umusbong sa mga tukoy na 
linya kung saan sila ay produktibo. 

Isasabansa ang mga pagmamay-ari ng mga 
dayuhan at lokal na naghaharing-uri samantalang ang pag- 
aari na lupa ng mga panginoong maylupa ay isasabansa at 
ipapamahagi sa mga magsasaka. 

Pambansang Industriyalisasyon 
Sa pagtatayo ng ekonomya, ang agrikultura ang 

magsisilbing base nito.  Maglilikha ito ng pangangailangan 
para sa pagkain at sangkap ng industriya.  Ipoproseso sa 
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Dahil nasa balangkas ng AFP ang pagkontrol ng 
US dito at pagkumporme sa interes ng US, sinisigurado ng 
mga nagsasamantalang uri, sa pamamagitan ng kanilang 
mga representante sa pulitika, na kanilang instrumento ang 
AFP sa pamamagitan ng pagpapatibay  ng sarili nilang mga 
patakaran at pagsisigurado na umaayon sa ganyang mga 
patakaran ang mga pagnonombra at promosyon ng mga 
upisyal. 

Ang militar, pulisya at mga handler na 
imperyalistang US ay pinagkakautangan ng loob at 
nakahawak sa leeg ng rehimeng  US-Arroyo kaya 
hinahayaan nito hanggang ang pinakamatataas na upisyal 
na masangkot sa walang rendang korapsyon kapwa sa 
paghawak sa pondo ng gubyerno para sa militar  at pulisya 
at pagpapatakbo ng mga kriminal na sindikato at raket. 
Nabubulok at rumurupok ang pamwersang makinarya ng 
estado sanhi ng madugong ribalan ng mga paksyong 
militar at pulis sa korapsyon at gawaing kriminal. 

Kabilang ang PNP at  AFP sa mga pinakatiwali sa 
buong mundo. Buu-buong mga kumand ang sangkot sa 
mga protection racket at mga sindikatong kriminal na 
sangkot sa iligal na pagtotroso, ismagling, droga, pasugal, 
kidnapping, carnapping at mga katulad nito. Higit sa ginawa 
ng mga naunang rehimen, pinagkakalooban ng rehimeng 
US-Arroyo ang pinagkakautangang mga heneral ng 
matataas na pusisyon sa burukrasya, para lalo pa silang 
makapangurakot ng yaman. 

6. Ano ang krisis ng malakolonyal at malapyudal  na 
lipunan sa larangan ng kultura? 
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rebolusyonaryong estado sa sambayanan sa ngalan ng mga 
imperyalista at pyudal na amo ng estado. 

Dahil prinsipal na layunin ng kasalukuyang yugto 
ng rebolusyong Pilipino na palayain ang sambayanang 
Pilipino sa pang-aapi’t pagsasamantalang dayuhan at 
pyudal, masasabing karugtong at pagpapatuloy ang 
rebolusyong ito  ng Rebolusyong Pilipino ng 1896 at ng 
Digmaang Pilipino-Amerikano, na parehong nabigo sa 
pamumuno ng lokal na burgesya, laluna sa pamumuno ng 
liderationg liberal-burges ng gobyernong Aguinaldo. 

8. Ano ang nilalayong mga patakaran at programa sa iba’t 
ibang larangan ng pambansa-demokratikong pakikibaka? 

SA LARANGAN NG EKONOMYA 
Imposible ang pag-unlad ng ekonomya hangga’t 

nananatili ang dominasyon sa bansa ng imperyalismong 
Estados Unidos at lokal na naghaharing-uri.  Para sa tunay 
na pag-unlad ng ekonomiya, mahalaga ang salalayan ng 
industriya at agrikultura. Ang pambansang 
industriyalisasyon ang pangunahing salik nito at 

agrikulturang dumaan sa tunay na 
reporma sa lupa ang batayan nito 
sa pag-unlad.  Sa pamamagitan 
nito maitatayo ang isang tunay na 
ekonomyang nakasasapat at 
umaasa-sa-sarili. 

Pagsasabansa ng Ekonomya 
Nangangahulugan ang 

pagsasabansa ng ekonomiya ng 
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Sa kasalukuyan, ang namamayaning kultura sa 
Pilipinas ay pyudal, elitista at kolonyal. Ito ang kulturang 
sinusuhayan ng paghaharing imperyalista at lokal na 
naghaharing-uri.  Ito ay sumasalamin sa umiiral na 
sistemang pang-ekonomya at pampulitika na nasa 
dominasyon ng imperyalismong US, malalaking burgesya- 
kumprador at uring panginoong maylupa. 

Ang mga uring nagtataguyod nito ay ang 
magkasanib na paghahari ng imperyalismong US at 
malalaking komprador-asendero na ginagamit ang iba’t 
ibang daluyang kultural at pampulitika para itaguyod ang 
reaksyunaryong kulturang ito at panatilihin ang kanilang 
makauring paghahari.  Ang kulturang ibinabandila ng 
imperyalismong US ang pinakadominanteng pwersa sa 
kultura ngayon, o ang tinatawag na hegemonyang kultural 
ng US. 

Pinapanatili ang sistema ng edukasyon sa kolonyal 
nitong oryentasyon at lalo pa itong pinahihigpit sa ilalim 

ng “globalisasyon”. 
Ang mga kabataang 
Pilipino ay nag-aaral 
upang pagsilbihan ang 
interes ng dayuhan. 
Ang edukasyon 
mismo ay itinuturing 
na kalakal sa ilalim ng 
“globalisasyon”. 

Ginagamit ring 
makinarya ng mga dominanteng pwersa ang masmidya 
upang magbudyong ng maka-imperyalistang mga ideya, 
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produkto, sining at kultura at iba pa. Itinataguyod din nito 
ang konsumerismo. 

Layon ng kulturang ito na ilayo ang mamamayan 
at kabataan sa tunay na kalagayan ng lipunan at sa landas 
ng rebolusyon. Itinutulak nito ang mamamayan sa 
repormismo at pasipismo habang pinalalala ang 
indibidwalismo, liberalismo at pagiging dekadente. 

7.  Pagsusulong ng pambansa-demokratikong pakikibaka 
Ang pangmatagalang solusyon sa krisis ng 

malakolonyal at malapyudal na lipunan ay ang tuluy-tuloy 
na pagsusulong at pagwawagi sa pambansa-demokratikong 
pakikibaka ng mamamayang Pilipino-pakikibakang 
naghahangad ng paglaya ng sambayanang Pilipino sa pang- 
aapi’t pagsasamantala ng dayuhan at pyudal. 

Bakit pambansa at demokratikong pakikibaka ito? 
Pambansa dahil hinahangad nitong igiit ang 

pambansang soberanya laban sa imperyalismong US at 
mga lokal na tuta nito.  Demokratikong pakikibaka ito 
dahil layon nitong isulong ang pakikibaka ng magsasaka 
para magkaroon ng lupa, pakikibaka sa katutubong 
pyudalismo, at hinahangad nitong itaguyod ang mga 
demokratikong karapatan ng malawak na masa ng 
mamamayan laban sa pasismo ng estado. 

Ang mga saligang kontradiksyon sa lipunang 
Pilipino ay ang kontradiksyon sa pagitan ng sambayanang 
Pilipino at ng imperyalismo, at ang kontradiksyon sa 
pagitan ng   malawak na masa ng mamamayan at ng 
pyudalismo.  Sa saligan, ang pasismong tumitindi ngayon 
ay ang militar na panunupil ng kasalukuyang kontra- 


