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ANG IKALAWANG KILUSANG PROPAGANDA

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

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

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

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

Kailangan sa gayon na maging mas malakas at matatag ang Ikalawang
Kilusang Propaganda. Dapat itong maging isang bagong tipong kilusang
propaganda na may bagong makauring pamumuno at bagong pagkakahanay
ng mga pwersa at bagong oryentasyong pang-ideolohiya at pampulitika na mas
abante at mas progresibo para makasabay tayo sa takbo ng mas mataas na
yugto ng istorikong pag-unlad at maipagtagumpay natin ang pakikibaka laban sa
isang kaaway na di hamak na mas malakas at mas tuso kaysa lumang tipo ng
kolonyalismo. Sa madaling sabi, dapat lampasan ng Ikalawang Kilusang
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people to wage armed revolution.

In representation of the revolutionary forces and the people, the National Demo-
cratic Front of the Philippines is engaged in peace negotiations with the Govern-
ment of the Republic of the Philippines.  This is a form of struggle in which the
revolutionary forces can clarify the issues and proclaim the demands of the
people even if it does not lead to any amount of basic reforms or to a truce and
alliance of the GRP and NDFP against a common enemy.

Patriotic and progressive parties vie for elective positions in the reactionary gov-
ernment. But they can manage to get only a few seats because the cards are
stacked against them. The reactionaries control the rules, the coercive appara-
tuses, the media, finance and other aspects of the electoral process. With further
effort and popular support, the patriotic and progressive parties can gain more
seats. But they will never get enough seats to enable them to change the ruling
system because the ruling reactionaries are ever ready to react violently against
any threat to their political power.

Violence comes not only from the local reactionaries but also from their US
imperialist master, which is now on a rampage. The US is sabotaging the GRP-
NDFP peace negotiations and is escalating its military intervention under the
pretext of anti-terrorism. It intends to superimpose a war of aggression against
the Filipino people on the current civil war between the revolutionary and coun-
terrevolutionary forces.

So long as US imperialism continues to dominate the world and the Philippines,
the Filipino youth and the rest of the people have no choice but to prepare against
the worst, like a US war of aggression. Only thus can we hope for the best, which
is winning the new democratic stage and proceeding to the socialist stage of the
Philippine revolution. So long as the imperialists and the local reactionaries
continue to exploit and oppress them, the people have no choice but to perse-
vere in revolutionary struggle for national liberation, democracy and socialism.



Propaganda ang una dahil nasa mas mataas na yugto ito ng istorikong pag-
unlad at dahil ang kaaway na kaharap natin, kasama ang lokal nitong mga
alyado, ay mas malakas at mas abante kaysa lumang kolonyalismong pinalitan
nito.

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

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

MATUTO SA MASA

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

Hindi kailanman dapat kalimutan ang prinsipyong matuto sa masa kahit
na sa puntong ito’y napapakinabangan na natin ang kabangyaman ng
pangkalahatang kaalamang naipon mula sa nakaraang karanasan.

Ang pangkalahatang kaalaman o kaalaman mula sa iba’y mahalaga
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you can start socialist revolution and construction. The people’s democratic
government of the workers and peasants is the direct replacement of the anti-
national and anti-democratic government of the big compradors and landlords
servile to US imperialism. It is the gateway to socialism.

In considering the current strength and future of the revolutionary forces of the
Filipino people, you must recognize that they have been able to defeat major
types of opportunism and win victory in a rectification movement.  They have
been able to counter the imperialist ideological and political offensive following
the disintegration of the revisionist regimes. They have been able to criticize and
condemn revisionist betrayal and neocolonial cooptation.  They stand resolutely
and militantly against “free market” globalization and the global terrorist cam-
paign of the US.

I am aware that an increasing number of young people have gone to the country-
side in order to join the people’s army and work among the peasant masses.
They participate in various lines of work within the people’s army, including edu-
cational and cultural work, production and military training and combat, They
conduct social investigation and mass work. They help to build organs of politi-
cal power and mass organizations and undertake land reform and other mass
campaigns.

They take part in the wave upon wave advance of the armed revolution. They are
currently building a new democratic system in various parts of the country. Thus,
it is correct to say that a people’s democratic government now exists in the
countryside even as the reactionary government is still operating from Manila
and other cities. The people are preparing the ultimate nationwide victory of the
revolution.

The revolution does not take solely the form of armed struggle even as this is the
principal and decisive form of struggle for smashing the political power of the
oppressors and establishing the new democratic power of the workers and peas-
ants. The interplay of the armed and legal forms of struggle advances the revolu-
tionary cause in an all-round way.

The daily legal mass struggles on basic long-running issues as well as on the
burning issues of the day serve to educate and temper the broad masses of the
people.  The issues become clarified and the demands are raised.  It is good if
the actions of the patriotic and progressive legal forces result in pushing the
reactionary state to adopt certain reforms. It is as well fine if the reactionaries
move to frustrate the people’s demands for basic reforms and in effect incite the



ngunit laging mas mahalaga ang sariling pagkilala o pagkakatuto sa masa dahil
nangangahulugan ito na lagi tayong kapiling at kaisa nila. Sa pagkakatuto sa
masa
at pakikisalamuha sa kanila, nagiging mas tumpak at dinamiko ang ating mga
pangkalahatang gabay sa pagkilos at mga pormulasyon ng solusyon. Kaagad ay
nakikiisa tayo sa masa sa kanilang pagkilos.

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

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

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

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

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

Sa palagay ng burgesya at mga panginoong maylupa, tanging ang mga
taong may mataas na pormal na pinag-aralan lamang ang nababagay na
mamuno sa mamamayan. Buong panghahamak nilang sinasabing mangmang
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ganized masses that they would be able to draw for mass campaigns and mobi-
lizations to protest against bad policies and practices and make demands for the
benefit of the youth and the people.

You have witnessed how the organized youth numbering a few thousands were
able to rally tens of thousands in the mass uprising to overthrow Estrada in 2001.
If you wish to accomplish something even bigger, like overthrowing or changing
the basic character of the ruling system, you need a bigger number of organized
youth that can rally millions of the Filipino youth.

It is not enough for youth organizations to thrive and grow bigger. You must link up
with the organizations of the workers, peasants, fishermen, urban poor, women,
professionals and the religious. The youth are an important and effective factor in
the struggle for national liberation and democracy.  But they cannot win the
struggle all by themselves.

At any rate, history has shown that the Filipino youth excel in legal protests and
armed revolution.  This was true in the time of the Philippine revolution of 1896
and this is still true currently in the new democratic revolution. The youth have the
advantage of being receptive to revolutionary ideas, sensitive to injustices, ener-
getic in the mass movement and ready to do what needs to be done not only for
the benefit of the youth but also for the entire people.

Prospects of the Filipino Youth

Together with the rest of the people under the leadership of the working class
and with the peasantry as the main force, the Filipino youth can forge their own
future through the revolutionary struggle for national liberation and democracy
against US imperialism and the local exploiting classes of the big comprador
and landlords.

You must aim for the completion of the new democratic stage of the Philippine
revolution. You must fight for the establishment of a people’s democratic
government in which power is held by the workers and peasants. You must
participate in nationalizing the economy and in carrying out national
industrialization and genuine land reform. You must contribute to the development
of a national, scientific and mass culture. Consistent with national liberation, the
Philippines must have an independent, development-oriented and peace-loving
foreign policy.

Upon the basic completion of this stage through the seizure of political power,



at walang pinag-aralan ang mamamayan. Sa paggigiit na tanging ang mga
nakapag-aral sa burges at konserbatibong paraan lamang ang nababagay na
mamuno, gusto nilang palalimin ang pagkakabaon ng masa sa loob ng sistema
ng pagsasamantala.

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

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

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

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

ANG SYENTIPIKO’T DEMOKRATIKONG PANANAW SA DAIGDIG

Ang pagtitiwala sa masa at pagtatakwil sa burges at makasariling
edukasyon ay mauunawaan lamang kung ang isang tao ay may syentipiko’t
demokratikong pananaw sa daigdig.
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We have enough Philippine reading materials to start with in studying the history,
basic problems and national democratic struggle of the Filipino people. But as
soon as possible you should try to comprehend modern imperialism.  We must
fight this scourge on humanity and extirpate it through the struggle for national
liberation, democracy and socialism.

Further on, you need to study and learn how neocolonialism has co-opted natio-
nal independence and how revisionism has betrayed socialism to be able to
combat both evils. You cannot stand firm for the national democratic and social-
ist stages of the Philippine revolution if you cannot criticize and repudiate neoco-
lonial cooptation and revisionist betrayal.

Those who wish to attain the highest level of anti-imperialist political education
must undertake theoretical education in dialectical materialism, historical ma-
terialism, political economy of capitalism and socialism and revolutionary strat-
egy and tactics through a review of the revolutionary struggle of the world prole-
tariat. But of course, in your mass organization, it suffices that your mass mem-
bership grows rapidly on an adequate understanding of the national democratic
line.

There is no point at all in having political education if you do not organize among
the masses of Filipino youth. Having political education is not a form of conceit
for merely proving yourselves above the ordinary. It is the guide for arousing,
organizing and mobilizing the youth in ever increasing numbers.

I appreciate Anakbayan as a comprehensive youth organization pursuing the
national democratic line of struggle in the tradition of Kabataang Makabayan.
You must have members that come from the working class, the peasantry and
the urban petty bourgeois ranks of students, professionals and businessmen.
Anakbayan must have chapters in the schools, factories, urban poor communi-
ties, farms, offices, transport lines and elsewhere appropriate and possible.

The League of Filipino Students and other student organizations taking the na-
tional democratic line have been relatively small although very influential among
the students. But I am glad to hear that the LFS is already meeting some success
in increasing the number of its chapters and expanding its membership in col-
leges and departments. I am also happy to hear that LFS chapters are now being
organized among high school students.

It is absolutely necessary to have solid youth organizations that keep on expand-
ing.  The bigger these organizations are, so many times bigger will be the unor-



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

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

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

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

ANG PAGIGING ESTRANGHERO NA DULOT NG KASALUKUYANG
KULTURA
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government spending for education, health and other social services and allows
private monopolies in water, electricity, transport and other public utilities to charge
exorbitant fees.

Because of its servility to US imperialism, the Macapagal-Arroyo regime can
offer nothing to the Filipino people but further political and moral humiliation,
social and economic hardship, bureaucratic corruption and repression. Both the
US and the puppet regime collaborate in using the slogan of anti-terrorism in
order to continue their reign of unbridled greed and terror.

The Tasks of the Filipino Youth

To get your bearings, know what to do and find your way from one victory to
another in this crisis-ridden world and country, you must first of  all undertake
political education along the general line of completing the Filipino people’s
struggle for national liberation and democracy against US imperialism and the
local exploiting classes of big compradors and landlords.

The minimum requirement is that you understand the national democratic pro-
gram of action and the preamble in the constitution of the youth organization to
which you belong, such as the comprehensive Anakbayan or the more specific
League of Filipino Students.  The basic line that you must grasp is the need of the
Filipino people and youth to uphold and realize national sovereignty and the
substance of democracy, especially for the working people—the peasants and
the workers.

You can always widen and deepen your political education. You can have studies
on Philippine society and revolution in a concentrated way in two or three days or
in a weekly series of study meetings in your organizational unit. But the textbook
or study manual that you use will always be limited by its conciseness and date of
publication.

You must go beyond the textbook or study manual and try to read and study
reference materials on Philippine history and circumstances done by patriotic
and progressive authors. Not everyone of us can be so scholarly as to read so
many books or write one. But we must be able to ask questions from more
knowledgeable comrades, discuss with them and learn how to explain issues.

All of us must take seriously the social investigations we need to conduct in order
to know the needs and demands of people in our line of work and thereby learn to
organize the people.



Kailangang magkaroon ng ganap na pagbabago ng buong sistema ng
edukasyon. Pero ang unang hakbang na kinakailangang gawin ay isulong ang
isang pambansa-demokratikong kultura na bagong tipo. Ang pambansa-
demokratikong kulturang ito ay bahagi ng ating pampulitikang pakikibaka para
makamit ang pambansang demokrasya.

Ang edukasyon ay dapat magsilbi sa ating pambansang pakikibaka
para makamit ang kalayaan at pagsasarili sa bawat larangan ng pagsisikap, ito
ma’y sa pulitika, ekonomya, lipunan, kultura, militar at diplomasya.

Sa kabuuan, ang kasalukuyang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay
hawak ng mga pwersang salungat sa mga prinsipyo ng pambansang demokrasya.
Kontrolado ito ng mga ahente ng isang imperyalistang kultura at atrasadong
kulturang pyudal-sektaryo,

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

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

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

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

ANG PILIPINISASYON NG SISTEMA NG EDUKASYON

Ang isang kagyat na hakbang na maaaring gawin sa kasalukuyang
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The armed revolutionary movement and the legal democratic movement can
succeed only when they attract the young men and women in great numbers
along the national democratic line and avail of their resoluteness, their fearless
dedication, their militancy and their irrepressible vigor.

Right now, a severe crisis of the world capitalist system confronts the Filipino
youth. The accelerated over concentration of capital in the US under “free mar-
ket” globalization has resulted in the current economic and financial crisis.  This
drives the foreign monopoly capitalists to intensify oppression and exploitation of
the people. The US and other imperialist powers devise all kinds of measures to
extract super profits, to grab the natural and social wealth of the Filipino people
and to keep the Philippines captive with growing trade deficits and mounting debt
burden.

Worst of all, US imperialism practices grand scale terrorism.  This includes wars
of aggression, the use weapons of mass destruction for blackmail, military block-
ades and military intervention and the repression of the people in the US and
abroad.

The US policy of global terrorism is related to the Bush policy of seeking to
stimulate the US economy through military production and wars, to control of the
sources and supply routes of oil and gas and to expand US sources of cheap raw
materials, markets, fields of investment and spheres of influence.

The semi-colonial and semi-feudal ruling system of big compradors and land-
lords is in an unprecedented grave crisis due to its internal weaknesses and the
impositions of imperialism. Philippine raw material and semi-manufacture ex-
ports are all in oversupply in the global market.  Foreign manufactures and agri-
cultural products from abroad are dumped on our country under the policy of
“free market” globalization.

All forms of foreign and local borrowing have been abused and exhausted. The
Macapagal-Arroyo regime itself is forced to admit that an economic and finan-
cial crisis besets the country. It offers as solution the imposition of a heavier tax
burden and austerity measures on the common people in order to collect money
to pay for debt-service, provide spoils for the corrupt high bureaucrats and satisfy
the military and police forces.

Unemployment is massive and the incomes of the toiling masses of workers and
peasants and the middle social strata are pressed down.  And yet the regime
allows the rapid depreciation of the peso, increases the tax burden, cuts back on



sistema ng edukasyon ay ang Pilipinisasyon nito. Dapat itong gawin upang ilipat
ang pagmamay-ari, kontrol at impluwensya sa mga eskwelahan mula sa mga
dayuhan tungo sa mga Pilipinong lipos ng diwa ng pambansang demokrasya.

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

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

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

Kapag nagawa ng iyong kaaway na mapag-isip ka nang katulad niya,
paimbabaw mo siyang nagiging kaibigan kahit nilalapastangan niya ang iyong
inreres at pinagsasamantalahan ka. Tulad ng sinabi ni Senador Recto sa kanyang
mensahe sa kabataan, sinundan ang pagkatalong militar ng rebolusyong Pilipino
ng isang indoktrinadong henerasyon. Ang resulta’y ang pagtalikod sa mga
pambansa-demokratikong tungkulin.

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

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

Dahil naniniwala tayo sa kalayaan sa relihiyon, malaya silang mangaral
sa kanilang mga simbahan, pero hindi sila dapat sumalungat sa pakikibaka para
sa pambansang demokrasya at magtangkang siraan tayo bilang umano’y mga
erehe at pilibustero, sa pamamagitan ng pang-aabuso sa kanilang kredibilidad
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Introduction

The Filipino youth have always played a crucial role in the Filipino people’s
struggle for national liberation and democracy.  They are in the forefront, when-
ever the national and social crisis becomes intolerably acute and the revolution-
ary mass movement surges. They are the spearhead and cutting edge of the
broad masses of the people.

The historical record shows that young men and women in their late teens,
twenties and thirties predominate in the leadership and membership of the revo-
lutionary army and other patriotic forces against Spanish colonialism, against
US imperialism, against Japanese fascism  and against the US and puppet
regimes in the Philippines.

They are also predominant among the marchers and rallyists at the peaks of the
legal democratic mass movement, such as the First Quarter Storm of 1970, the
mass uprising that toppled the Marcos fascist dictatorship in 1986 and once
again in a similar uprising that toppled the corrupt Estrada regime in 2001.

at nakapaghihiwalay na mga paniniwala kundi naglilimita rin sa ating mga
pagsisikap na paunlarin ang mga pwersa ng pambansa at panlipunang progreso
at ang materyal na mga kundisyong kinakailangan para sa mas demokratiko at
mas marangal na pamumuhay at kultura sa lahat.

Naninindigan ang pambansa-demokratikong kilusan para sa paglaya
ng ating bansa at gayundin sa paglaya ng aping masang Pilipino. Nagbibigay
daan ang pagsasamantala ng isang bansa sa isa pang bansa, at ng tao sa tao o
ng isang uri sa isa pang uri sa isang serye ng kawalang katarungan na kailanma’y
hindi dapat ilahad nang hiwalay sa kanilang mga ugat na dahilan kung tunay
tayong naninindigan para sa kalayaan, pagkamapanlikha at dignidad ng tao.
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sa hanay ng kanilang mananampalataya. Hindi dapat gamitin ang relihiyon para
itago ang mga kaaway ng mamamayan. Kapwa ang simbahan at ang mga
nagpupunyagi para baguhin ang lipunan ay dapat umiwas na gawing pakikibaka
sa relihiyon ang pambansa’t panlipunang pakikibaka. Kung hindi, iyong mga
nagsasabing pinangangalagaan nila ang ispiritwal na kapakanan ng kanilang
mananampalataya ay malalantad lamang bilang kasangkapan ng mga gustong
magpanatili sa pam-
pulitikang kapangyarihan ng mga mapagsamantalang uri. Ang laganap na
imperyalistang kultura at dekadenteng pyudal na paniniwala ng mga
mapagsamantalang uri ang lumilikha ng mga halimaw at demonyo sa lipunang
ito.

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

ANG PAMBANSA-DEMOKRATIKONG ISKOLARSYIP

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

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

Umabot pa nga ang ating mga istoryan at syentipiko na isip-kolonyal at
burges sa punto ng pagsasantabi sa pinakaimportanteng mga dokumento ng
kasaysayan ng rebolusyong Pilipino sa kanilang pagsisikap na patampukin ang
kanilang mga bayaning kolonyal at intelektwal na pagkaalipin.

Ang hakbang ng paparaming iskolar sa pagsusulat sa kasaysayan ng
Pilipinas na maka-Pilipino ay isang positibong hakbang na kumikilala sa
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sa pamamagitan ng espesyal na mga pribilehiyo sa gubyerno, ang pagpapanatili
ng mga pugad sa bisyo at kontrol sa mga baybay dagat para sa ismagling, kung
magbabanggit tayo ng ilan sa mga krimen ng mayayaman. Ito ang
pagkadelingkweteng pangmatanda ng ating tinataguriang mga statesmen.
Nagmumukhang napakaliit at lampa ang pagkadelmgkwenteng pangkabataan
ng kanilang mga anak kung ihahambing sa laki at pagkamapaminsala ng
pagkadelingkwenteng ito.

Wastong inilalarawan ang prostitusyon, pagkadelingkwente ng kabataan

sa mga islam, panloloob, pagnanakaw, pagpatay dahil sa kawalan ng pag-asa
sa, o kawalan ng kakayahang gamitin ang kasalukuyang daluyan ng hustisya
bilang mga krimen ng karalitaan. Makagagawa tayo ng pinakaistriktong mga
batas para pigilan ang mga ito, pero hanggat waiang pagbabago satnateryal na
batayan ng pag-iral ng mga ito, patuloy nating daranasin ang mga krimeng ito ng
karalitaan.

Ang mga batang kababaihan mula sa mga islam sa kanayunan at
kalunsuran ay napapariwara dahil sa hungkag na pangako ng disenteng trabaho
o sa kawalan mismo ng pagkakataong mabuhay nang disente. Ang prostitusyon
ay kinahahalingan ng alinmang mapagsamantalang lipunan. Pinabababa ang
katayuan ng kababaihan sa pagiging kakkal lamang, sa gayon ding paraang
itinuturing ang paggawa sa mapagsamantalang lipunang ito.

Ang malawak na mayorya ng ating mamamayan ay naiipit sa pagitan ng
istagnasyon ng mga kalagayang pyudal at ng kawalang kasapatan ng modernong
mga oportunidad para sa empleyo sa ating neokolonyal na sitwasyon. Ang
panloloob at pagnanakaw sa kalahatan ay mga anyo ng ispontanyong pagbawi
ng mga binawian ng pag-aari laban sa-mga may labis-labis na pag-aari.

Ang patayan sa iba’t ibang dahilan sa mas nakabababang baytang ng
ating lipunan ay kaugnay ng mga krimeng sumasangkot sa propyedad o
pagkakahiwalay ng napakaraming tao sa mga paniniwalang moral na
ipinapangaral ng mga naghaharing uri na gumagawa naman ng paraang ligal o
iligal para labagin ang mga ito. Pag-aralan ang mga rekord ng ating mga kapatid
sa mga bilangguan at piitan para kumpirmahin kung ano ang pangkalahatang
mga dahilan ng kanilang mga krimen na sa una’y nagmumukhang personal sa
katangian.

Mangyari pa, kalokohan ang pagpapalampas sa mga krimen ng
karalitaan. Pero mapagkunwari lamang ang pagkokondena nang waiang pag-
uunawa sa obhetibong mga dahilan na mas malaki at mas mapwersa kaysa
indibidwal na salarin. Nabubuhay tayo sa isang lipunang Hindi lamang nagdudulot
ang dayuhan at pyudal na mapagsamantala sa atin ng atrasado, magkakasalungat
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pambansa-demokratikong pagsisikap ng ating mamamayan. Ang
pinakaprogresibong hakbang na maaaring gawin ng ating mga Pilipinong iskolar
ngayon ay obhetibong ilahad ang pakikibaka ng bansa at ng iba’t ibang
makabayang uri sa ating lipunan para sa demokrasya at pag-unlad.

ISANG PAMBANSANG WIKA AT REBOLUSYONARYONG SINING AT
LITERATURA

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

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

Sa Espanyol at Ingles pa rin nakasulat ang mga batas: ito’y isang tanda
ng tindi ng pagkakahiwalay ng mga batas ng naghaharing uri mula sa masa.

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

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

Napakakitid naman ng isip ng mga mapanlikhang manunulat at artista
na hindi makakapaglarawan sa buhay ng mahigit 90 porsyento ng ating
mamamayan. O kaya, labis silang naliligaw at nalululong sa paghahabol ng
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dayuhang pananalapi para sa wastong alokasyon at mga prayoridad ng industriya.
Dahil libreng nasa mga kamay ng pribadong mga entidad ang mga dolyar,
maisasagawa ang maling paggamit sa mga ito para sa mga operasyong madaling
tumubo tulad ng ismagling at ispekulasyon sa real es¬tate. Pinagtibay ang
patakarang dekontrol dahil sa presyur ng imperyalismong US nang sa gayon ay
mahadlangan ng dayuhang mga monopolyo ang mga pagsulong ng ating lokal
na industriya, maiuwi ang kanilang mga superganansya at mapanatili ang mataas
na tantos ng tubo para sa mga industriya sa sarili nilang bayan o ng kanilang
mga lokal na subsidyaryo. Sa balatkayo ng pagltitas sa katiwalian at korapsyon
sa mga alokasyon ng dolyar sa Central Bank, itinulak ng mga imperyalistang US
at lokal na mga ahente nila ang dekontrol, pero lumipat lamang ang katiwalian at
korapsyon sa Bureau of Customs at sa mga ahensya ng pulisya nang mas
maramihan. Mangyari pa, ang pinakamasasahol na epekto nito ay ang
pagsabotahe sa ating ekonomya at ang malawakang paglabas ng kailangang-
kailangang kapital sa anyo ng malalaking pag-uuwi ng tubo ng mga empresang
US at paggastos sa luho ng kanilang mga ahenteng panginoong maylupa at
kumprador.

Sa mas matataas na baytang ng ating lipunan, nakikita natin ang
korapsyon at pagkabulok batay sa labis na yaman sa gitna ng laganap na
karalitaan. Para maipalipas nila ang kanilang pagkabagot sa karagatan ng
pangmasang karalitaan, at para matugunan ang kanilang tagibang na mga
paniniwala, ang ating mayayamang negosyante, mga pulitiko at buktot na mga
panginoong maylupa ay nagkekerida, nagsusugal, at nagbibigay ng
mararangyang piging. Dahil dito, nangyayari ang pagkadelikwente maging sa
hanay ng, kanilang pinalalayaw na mga anak bunga ng pagkasira ng moralidad
sa tahanan at ng kanilang pangkalahatang pagkabantad sa dekadenteng mga
paniniwala ng kulturang imperyalista na nagpapatampok sa seks at karahasan,
na inyong mapapansin sa kasalukuyang mga pelikulang Amerikano at iba pang
mga daluyang pangkultura, na kinahahalingan ng mayayaman. Sa kabila ng
pagiging mapansermon ng kanilang relihiyosong mga pagkukunwari at ng
kanilang edukasyon sa eskwelahang Katoliko, bagsak sila sa moralidad;
lumalabas na sila ay may isplit na personalidad ng pinakamasahol na
pangkulturang kompleks, ang kabulukang imperyalista at pyudal sa ating
malakolonyal at malapyudal na lipunan.

Ang marder at mga pamamaraan ng pandaraya at terorismo ay mga
katangian rin ng ating buhay pampulitika. Ang nakataya para sa ating tiwaling
mga pulitiko ay ang kontrol at pribadong pag-aangkin sa pondong publiko, ang
pagpapanatili ng mga kerida at kamag-anak sa mga pwesto sa gubyernong
waiang masyadong ginagawa, ang pagpapalawak ng pribadong mga negosyo
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mga grant sa pagbibyahe at iba pang konsesyon mula sa Rockefeller Foundation,
USIS at iba pang imperyalistang institusyon na kalkuladong nagplano na gawing
mapangarapin at eskapista ang ating mga manunulat at artista.

Panahon na para kilalanin ng petiburges na manunulat o artista na
walang bagay na walang uri, angat sa uri, walang pulitika o hiwalay sa pulitika.
Maipapakita ng isang tapat na pagsusuri ng obra ng mga taong may ganyang
palagay ang kanilang obhetibong pagpanig sa mga naghaharing uri na
nagbibigay sa kanila ng mga mumo at gantimpala. Sa katunayan, sagad sa buto
ang kanilang pagkareaksyunaryo, pinupuri ang mga atrasadong panuring ng
primitibo o pyudal na buhay o kaya’y itinatanghal ang indibidwal na walang
kalaban-laban at mapagpalayaw sa sarili, na bihag ng isang sistemang ayaw
naman niyang unawain o sinasadyang gawing mahiwaga.

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

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

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

SYENSYA AT TEKNOLOHIYA PARA SA PAMBANSANG
INDUSTRIYALISASYON

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

Noon, gustong ilimita ng mga pyudalista ang syensya at teknolohiya
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mga empresang US sa mga larangang madaling tumubo, kadalasa’y mula sa
ating mga pasilidad sa pautang, at sa loob ng panahong mayroong kasing-iksi
ng isang taon, ang superganansyang pinipiga mula sa paggawang Pilipino at
mula sa masa ng mga konsyumer ay umaagos nang palabas sa Pilipinas. Laging
taglay ng pamumuhunang US ang sumpa ng pag-uuwi ng superganansya na
sumaklot sa, at pumigil sa paglago ng, ekonomya ng Pilipinas. Tingnan na
lamang ang malaking halaga ng kapital na inilalabas sa Pilipinas ng mga empresa
sa langis, ang Caltex at Esso; tingnan na lamang ang panganib ng pagbibigay ng
kontrol sa napakahalagang kalakal gaya ng langis sa mga kamay ng mga dayuhan.
Sa pamamagitan ng kalakal na ito, kinokontrol ng US ang pagkilos at ang mga
presyo ng lahat ng bilihin sa Pilipinas.

KRIMEN AT KARAHASAN

Pag-aralan natin ang isyu at proMema ng krimen at karahasan. Laganap ngayon
ang ismagling, pagsusugal, pagkadelingkwente ng kabataan at prostitusyon,
panloloob, nakawan atpatayan. Kasumpa-sumpa ang pagiging laganap ng mga
ito. Pero walang saysay ang pangangaral tungkol sa mga ito kung hindi tayo
sistematikong magsusuri at pagkatapos ay gagawa ng kritikal at konstruktibong
aksyon. Wala ring saysay na gumawa lamang ng aksyong pulis laban sa mga
salarin. Kailangan nating labanan ang mga ugat sa loob ng sistema na nagbibigay
daan sa lahat ng kasamaang ito.

Nangyayari ang ismagling sa pinakatuwirang anyo nito sa ating mga
baybay dagat. Sa maraming pagkakataon, nakukuha ng mga ismagler ang
kanilang mga epektos sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan sa PC at ibang
armadong galamay ng estado. Sa tinaguriang teknikal na anyo nito, ipinalalabas
na mas mababa ang halaga ng imported na mga kalakal kaysa aktwal o kaya’y di
wastong idinedeklara sa customs para maiwasan ang pagbabayad ng buwis.
Subersyon ito sa ekonomya na sistematikong isinasagawa nang may
pakikipagsabwatan sa pinakamatataas na upisyal. Ayaw cumalima ng
imperyalistang suplayer ng inismagel na mga produkto, kabilang ang mga
negosyante at ang kanilang gubyerno, sa rekisito ng deklarasyon ng
nagpakargada sa bapor para maitsek ang halaga at tipo ng mga produktong
iniimport sa Pilipinas; ayaw rin nilang itsek sa kanilang panig ang paggamit sa
mga bapor para sa “purong” ismagling. Sa katunayan, nakikipagsabwatan ang
imperyalistang suplayer sa litaw na mga ismagler na nag-aayos sa pagkargo ng
mga produkto sa bawal na mga paraan.

Tumindi ang ismagling dahil sa ganap at kagyat na dekontrol noong
1962 na nagpawi sa karapatan ng reaksyunaryong gubyerno na kontrolin ang
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dahil ayaw nilang mahamon at malantad ang kanilang mga dogma sa relihiyon.
Ngayon, ginagamit ng mga imperyalista ang syensya at teknolohiya para lumikha
ng mapangwasak na mga armas para sa kanilang mga gera ng pananalakay at
nililimita rin nila ang produksyon para mamaksimisa ang kanilang tantos ng
tubo.

Sa Pilipinas, gusto nating gamitin ang syensya at teknolohiya para sa
ating pagsulong na industriyal at para makalikha ng mas maraming produkto
para sa ating mamamayan. Sa intelektwal na pananw, malayo na ang ating
isinulong mula sa panahon nang tutulan ng mga prayle ang syentipikong
kaalaman bilang “erehe” at paglaruan ang “A Class in Physics” para pigilin ang
ating intelektwal na pag-unlad. Nang sakupin ng imperyalismong US ang
Pilipinas, kumpara sa mga prayle ay nagpakita ito sa simula ng kagustuhang
bahaginan tayo ng syensya at teknolohiya; pero ngayong gusto nating gamitin
ang syensya at teknolohiya para kamtin ang pambansang industriyalisasyon at
kalayaan sa ekonomya, tutol sa ating pag-unlad ang kapitalistang lipunang
Amerikano na may sariling syentipiko at teknolohikal na kaunlaran.

Hindi pinahihintulot ng pulitika ng imperyalistang US na gamitin natin
nang husto ang syensya at teknolohiyang kayang abutin ng ating mga syentipiko,
teknolohista at mamamayan dahil ang malilikha nating kaunlaran sa ekonomya
ay magpapalaya sa atin at magpapaliit sa pamilihan at tubo ng mga industriya ng
US.

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

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

Sa Pilipinas, dapat nating itaguyod ang isang puspusang programa na
magpapalalim sa ating kaalamang syentipiko at teknolohikal para sa mga
layuning pampulitika’t pang-ekonomya; ibig sabihin, para sa ating paglayang
pampulitika at kapakanan sa ekonomya. Gusto nating magkaroon ng kasanayan
para sa pambansang industriyalisasyon at pag-unlad sa agrikultura. Para matiyak
ang partisipasyon sa produksyon at mabilis na panlipunang pag-unlad ng masa
ng ating sambayanan, dapat nating ipopularisa ang pinakaabanteng mga
kasanayan; pero bago natin ito magawa, kailangan munang armasan ng masa
ang sarili sa pulitika, palayain ang bansa at sarili mula sa mga pampulitikang
pwersang nag- lilimita sa ating pang-ekonomyang pag-unlad at syentipiko’t
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mga bahay dito ay tataas; tataas rin ang upa sa mga apartment gaya ng pagtaas
nito ngayon. Ang paggastos rin ng P35 milyon at higit pa para sa papet na
ekspedisyunaryong pwersa ng Pilipinas sa Byetnam dahil sa sunud-sunuran sa
mga patakaran ng US ay nagpapahina sa internal na kapasidad ng
reaksyunaryong gubyerno na pangalagaan ang kagalingan at seguridad ng ating
mamamayan. Kitang-kita natin na ang mga patakaran ng imperyalismong US
ang responsable sa saligan sa partikular na suliranin ng matataas na presyo ng
bilihin.

Kaugnay naman ng saligang suliranin ng pyudalismo, ang pananatili
nito’y nangangahulugan ng patuloy na pagpapababa sa kakayahang bumili ng
masang magsasaka. Dahil sa makauring pang-aapi at atrasadong mga
pamamaraan, hindi nakalilikha ang agrikultura ng Pilipinas ng sapat na pagkain
para sa mamamayan. Dahil sa imperyalismo, hindi nakalilikha ang agrikultura
ng Pilipinas ng hilaw na materyales para sa lokal na industriya. Laging
gumagastos sa luho ang mga panginoong maylupa, at may tendensya itong
itulak pataas ang mga presyo ng bilihin. Sinusustini ng imperyalistang dominasyon
ang buong problemang pyudal.

Mahigpit ang pangangailangan na masiglang isulong ang pambansang
industriyalisasyon para makapagbigay ng trabaho sa masa ng ating mamamayan.
Sa pamamagitan nito, makapagbibigay tayo ng trabaho sa ating mamamayan at
maipagkakaloob sa kanila ang pagkakataong mabili ang mga produkto ng sarili
nilang paggawa. Sa kalauna’y mapapababa ang presyo ng mga kalakal ng walang
hadlang na pag-unlad ng industriya. Kung gagamitin ang reporma sa lupa para
suportahan ang pambansang industriyalisasyon, makakayanan ng ating masang
magsasaka, na bumubuo sa pitumpung porsyento ng ating populasyon, na bilhin
ang mga produkto ng ating mga industriya dahil sa lumaki nilang kakayahang
bumili. Makapagbibigay ang ating masang magsasaka ng sapat na pagkain at
hilaw na materyales na magsisilbing batayan para sa pambansang
industriyalisasyon. Ang pambansang industriyalisasyon at saligang reporma sa
lupa ang mga pangunahing hinihingi sa ekonomya ng pambansa-demokratikong
kilusan.

Tanging ang sektor publiko, na suportado at itinatakda ng organisadong
mga manggagawa, magsasaka, estudyante at ibang patriyotikong bahagi ng
ating populasyon, ang makakapanguna sa pagkakamit sa pambansang
industriyalisasyon at reporma sa lupa. Hindi tayo makakasalig sa dayuhang
pamumuhunan para sa mga ito; walang saysay ang gayon tulad ng ipinapakita
sa atin ng karanasan natin sa nakaraang anim na dekada—apat na dekada ng
tuwirang paghaharing imperyalista at dalawang dekada ng di tuwirang
paghaharing imperyalista. Ipinamumuhunan ang maliit na halaga ng kapital ng
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teknolohikal na pagsulong.

PlLIPINISASYON NG MASMIDYA

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

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

Sa kabuuan, ang dayuhang kontrol sa masmidya at nilalaman nito (mula
sa lokal na sensasyunalismo hanggang sa may kinikilingang mga ulat ng mga
ahensya sa pamamahayag ng US tulad ng AP at UP1) ay isang panghihimasok
sa ating buhay pampulitika; at sa pinakatusong paraan, kinokondisyon nito ang
isip ng sambayanan para tanggapin hindi lamang ang mga produktong komersyal
kundi pati na rin ang mga produktong pampulitika sa anyo ng mga kasunduang
pampulitika at patabaing mga tuta ng imperyalismong US.

Sa larangan ng masmidya, balikan natin ang maringal na tradisyon ng
Kalayaan at La Independencia na mga tunay na instrumento sa pamamahayag
ng pambansa-demokratikong kilusan. Sa diwa ng mga publikasyong ito,
kumbinsihin natin ang ating mga mamamahayag na ang katotohanan ay hindi
lamang matatagpuan sa loob ng balangkas ng kapangyarihang pampulitika ng
imperyalista’t panginoong maylupa. Marami sa kanila ang nakakaunawa na nito
at tiyak na paulit-ulit nilang palalawakin ang kanilang kalayaan sa pamamahayag.

Hindi kailanman maaaring maging abstrakto ang kalayaan sa
pamamahayag. Tanging ang taong sinungaling o bobo ang maggigiit nito. Ang
mga reporter ay nakatali sa patakarang editoryal; ang patakarang editoryal naman
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Sa agrikultura, nangyari na ang kapuna-punang kabalintunaan. Isa tayong
bayang agrikultural pero hindi natin malikha ang sapat na pagkain para sa ating
mamamayan. Minantini ng Kasunduang Laurel-Langley ang kolonyal na
katangian ng ekonomya sa mga kundisyon ng preperensyal na kalakalan na
pumapabor sa relasyong pag-eeksport ng hilaw na materyales at pag-iimport ng
yaring prodvikto. Ito’y dahil naakit ang mga panginoong maylupa sa atin ng kaakit-
akit na presyo ng asukal na inialok ng United States kaya’t bumaling sila mula sa
produksyon ng mga pangunahing pangangailangan tungo sa produksyon ng
asukal. Sa loob mismo ng lokal na pamilihan, tumaas maging ang presyo ng
asukal para sa lokal na konsyumer dahil ang bulto ng asukal ay ineksport nang
walang pagsasaalang-alang sa lokal na pangangailangan.

Sunud-sunuran ang ating gubyerno sa imperyalismong US kaya’t
pinahintulutan nito ang mga agro-korporasyon ng US na sakupin ang libu-libong
ektarya ng magagandang lupaing pang-agrikultura sa Cotabato at sa iba pang
lugar para sa produksyon ng pinya, saging at iba pang prutas. Nagresulta rin ito
sa pagliit ng mga lupang natatamnan ng palay sa ikalawang pinakamahalagang
eryang pinagtatamnan ng palay sa Pilipinas.

Sa US, umiiral ang implasyon dahil sa malakihang gastos militar sa
digmaang Byetnam at iba pang anyo ng labis na paggastos ng gubyernong US.
At dahil labis tayong umaasa sa mga manupaktura mula sa US bunga ng
kakulangan ng mga industriya sa ating sariling bayan, awtomatikong iniimport
natin ang implasyon mula sa US. Kailangan nating magbayad nang mas malaki
para sa mga produkto ng US. Kailangan ring kumuha ng pautang sa US ang
reaksyunaryong gubyerno nang may mas mabibigat na kundisyon para lamang
punuan ang kronik na depisit sa kolonyal na palitan ng hilaw na materyales ng
Pilipinas at yaring mga manupaktura ng US.

Idinulot ng digmaan sa Byetnam ang pataas na ikid ng mga presyo sa
United States. Pinilit magsundalo ang kalalakihan sa di produktibong gawain ng
paglaban sa digma at pagtanggap ng bayad para rito. Ibinabaling ang batayang
mga materyales mula sa mga produktong pangkonsumo tungo sa produksyon
ng materyales pandigma tulad ng mga bomba, kemikal, sasakyang militar,
materyales pangkonstruksyon, panggatong at mga tulad nito. Naging mas mahal
ang mga materyales na ito dahil sa malaking demand mula sa industriyang
pandigma. Sa gayon, naging mahal sa Pilipinas ang mga kalakal mula sa United
States.

Nakikita natin na sa Pilipinas mismo, gaya ng sa maraming iba pang
mga kliyenteng-estado ng United States, itinutulak ang tao at materyales ng mas
matataas na presyo tungo sa digmaan sa Byetnam. Halimbawa, kung
maramihang ieeksport ang semento sa Byetnam, ang gastos sa pagtatayo ng
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ay nakatali sa patakaran ng publisista o ng lupon ng mga direktor ng kumpanya;
ang publisista o lupon naman ay nakatali sa patakaran ng mga adbertayser.
Kahangalang igiit ang argumentong burges-liberal na sa pagkakaroon ng iba’t
iba o ilang adbertayser, wala kahit isa sa kanila ang makakakontrol sa pahayagan.
Organisadong-organisado ang mga adbertayser sa kanilang mga chamber of
commerce at pambansang asosasyon ng mga adbertayser at sa marami pang
grupo sa negosyo. Kung sa kanila aasa ang pahayagan para mabuhay, hinding-
hindi nito lalabagin ang mga batayang makauring “katotohanan” ng kanilang
interes.

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

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

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

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

Sa loob at labas ng larangan ng pamamahayag, maaaring buong-tapang
na ipanawagan ng Ikalawang Kilusang Propaganda ang pagsasabansa ng
ekonomya at pambansang industriyalisasyon para sa kalaunan ay mawala sa
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demokratikong pulitika. Ang organisadong masa sa pamumuno ng uring
manggagawa ay kabahagi at nagtatamasa ng kapangyarihan, at nagmamatyag
sa epektibong paraan sa integridad at perpormans ng mga lingkod bayan.

MATAAS NA PRESYO NG MGA BILIHIN

Pag-aralan natin ang isyu at problema ng matataas na presyo ng mga
bilihin. Hindi seryosong matatalakay ang paksa kung hindi isasaalang-alang ang
katangiang kolonyal at agraryo ng ating ekonomya at ang pagpapailalim nito sa
imperyalismong US. Ang kasaiukuyang pagtaas sa presyo ng mga bilihin ay
mauunawaan sa ganitong konteksto.

Tunay na walang katapatan ang ating isip-kolonyal na mga lider kung
hindi nila aaminin ang nakapipinsalang resulta ng ganap at biglang dekontrol
noong 1962. Dinoble ng dekontrol ang katumbas na piso ng dolyar sa bukas na
pamilihan, kaya’t awtomatikong pinababa ang halaga ng piso. Isa itong
imperyalistang paglapastangan sa ating ekonomya.

Kailangan ngayong magbayad nang mas malaki ang ating mga
pambansang industriyalista para sa imported na kagamitang kapital, panggatong,
hilaw na materyales, at mga kapalit na spare parts. Dahil sa inianak na pagtaas
sa gastos sa produksyon, napakatindi ng hagupit sa ilang empresa kung kaya’t
napilitan silang magsara, habang ang iba naman ay napilitang magtaas ng
kanilang mga presyo para makapanatili. Sa proseso ng paghina ng piso, madaling
nalamon ng dayuhang mga empresa ang mga empresang Pilipino. Kung hindi
man, dinudurog na lamang sila ng dayuhang mga monopolyo.

Dahil sa pagtaas ng mga presyo ng binibili nilang mga kalakal, at dahil
sa ibinungang pagliit ng tunay na halaga ng kanilang sahod, kailangang hingiin
ng mga manggagawa ang adyasment ng kanilang sahod. Pinalalaki naman ng
pagtataas ng sahod ang gastos sa produksyon, at sa bisyosong ikid ng kapitalismo,
kailangang ipasa ng mga kapitalista ang itinaas sa gastos sa masa ng konsyumer,
at nauuwi sa pareho o mas mababa pa ngang sahod para sa mga manggagawa.
Hinahagupit ng problema sa matataas na presyo ng mga bilihin ang malawak na
mayorya ng ating mamamayan na may mababang pabagu-bagong kita o
mababang pirmihang kita.

Ang implasyon sa Pilipinas ay bunga ng tuluy-tuloy na pagbagsak ng
lokal na produksyon kapwa sa pambansang industriya at agrikultura. Sa
katunayan, hindi ito umaayon sa ideyang Keynesian na sinasalamin ng mas
matataas na presyo ang mas malaking produksyon. Ito ang kabalintunaan ng
isang neokolonya na dapat mapailalim sa mga pangyayari sa imperyalistang
metropolis.
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pagkakasakal ng mga dayuhang adbertayser ang pamamahayag.
Ang maaaring gawin mismo ng Ikalawang Kilusang Propaganda ngayon sa
pagpapalawak ng kalayaan sa pamamahayag ay magtayo ng isang publikasyon
kung saan may ganap na kalayaang magpahayag at magtaguyod ng mga
pambansa-demokratikong pananaw.

Tulad ng pinapangarap ni Sen. Claro Mayo Recto, dapat isaboses at
organisahin ng publikasyong ito ang muling bumabangong mga pwersa ng
rebolusyong Pilipino. Sa gayon, dapat itong magabayan ng makabayang estilo
ng ating mga rebolusyonaryong ninuno at ng mga tunay na rebolusyonaryo ng
kasalukuyan.

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

Ang Ikalawang Kilusang Propaganda ay dapat maging isang puspusang
rebolusyon sa kultura. Dapat nitong wasakin ang kasalukuyang malakolonyal at
malapyudal na superistruktura. Naghuhumiyaw na mailuwal ang isang bagong
pambansa at demokratikong kultura. Ang mga organisasyong masa, laluna ng
kabataan ay may malaking papel sa pagtataguyod ng nasabing bagong kultura
sa ilalim ng pamumuno ng proletaryado.
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Ang Pambansa Demokrasya ay isang pampulitikang adhikain. Isa itong
masiglang kilusan ng mga pwersang pantao at materyal na humahamon sa
lumang Establisimyento. Iniluwal ito ng istorikong pakikibaka ng ating
sambayanan laban sa kolonyalismong Espanyol at imperyalismong US. Maaaring
maging makabayan ang isang tao kung mapupuspos lamang siya ng diwa ng
pambansang demokrasya at kikilos nang naaayon sa interes ng pwersang
pampakilos sa likod nito. Dahil mas malaki at mas makapangyarihan kaysa
sinumang indibidwal ang mga pwersa sa panig natin at sa mga nasa kabilang
panig, ang tunay na makabayan ay kailangang may pinapanigan; pumapanig
siya sa pambansang kalayaan at demokrasya.

Ang pambansang demokrasya ay isang kalipunan ng pampulitikang
mga ideyang nakamit sa kongkretong istorikal na karanasan at sa malalim na
pagsusuri ng mga tunay na problemang nagpapahirap sa buong sambayanan,
gaya ng sambayanang Pilipino, sa yugtong ito ng kasaysayan. Nilalagom ng

gaya ng ipinapakita ng mga halimbawa ni Kapitan Tiago, Quiroga at Don Timoteo
Pelaez sa mga obra maestrang nobela ni Rizal—mga tauhang sumasagisag sa
lumilitaw na relasyong salapi sa sinapupunan ng pyudal na lipunan. Habang
maaaring mangyari ang katiwalian at korapsyon kapwa sa pagitan ng isang
publikong entidad at pribadong entidad, at sa pagitan ng isang pribadong entidad
at isa pang pribadong entidad, hindi ito maaaring mangyari sa puwang sa pagitan
ng isang publikong entidad at isa pang publikong entidad kung saan madaling
matukoy at masiyasat ang mga dokumentong publiko at propyedad publiko hindi
lamang ng mga upisyal ng gubyerno mismo kundi ng isang partidong pampulitika
na bagong tipo at tunay na kumakatawan sa interes ng masa at, pinakamahalaga
sa lahat, ng masa mismo na may mataas na rebolusyonaryong kamulatan.

Kung gayon, ang ating panukala ay baguhin ang buong sistema at gawing
nangungunang salik na nasa kumand at nangungunang salik sa pagpapaunlad
ng ating mga rekursong kapital ang sektor publiko upang alisin ang mga
kasamaan na kaakibat ng apropriyasyon ng mga pondong publiko at upang
konsolidahin at idirihe ang ating mga rekurso sa pinakaepektibong paraan para
sa pagpapabilis sa paglago ng ekonomya. Dagdag pa, ipinapanukala natin na
para garantiyahan ang publikong kontrol sa sektor publiko, dapat mangibabaw
ang isang bagong tipo ng pulitika, isang bagong tipo ng pambansang demokrasya
sa ilalim ng pamumuno ng uring manggagawa.

Iyong mga mangunguna sa pagtutol sa rebolusyonaryong
transpormasyon ng ating lipunan at sa pagpapalakas ng ating sektor publiko
bilang nangungunang salik na nasa kumand at nangungunang salik sa
pagpapaunlad ng ating mga rekursong kapital ay tiyak na iyong mga interesado
sa pagpapanatili sa isang kolonyal na tipo ng ekonomya at kolonyal na tipo ng
lipunan. Natatakot sila na kung lalakas ang sektor publiko at kung aayusin nito
ang kanyang mga pamumuhunan tungo sa industriyalisasyon, nang may
kinakailangang suporta ng partido ng uring manggagawa at ng masa, magiging
instrumento ito na makakabali sa hawak ng mga imperyalista, kumprador at
panginoong maylupa sa ekonomya. Mas gugustuhin nilang umiral ang “malayang
pagnenegosyo”, na ibig sabihi’y ang kasakiman ng tiwaling mga burukrata,
dayuhang monopolista at panginoong maylupa.

Ang aming ipinapanukala ay ang pagpapalakas ng sektor publiko sa
pamamagitan ng pagpapalawak ng demokrasya sa antas na ang sektor publiko
ang siyang prinsipal na salik sa ating pambansang pag-unlad, at hindi
sekundaryo lamang sa pribadong sektor, na kontrolado naman sa ngayon ng
mga dayuhan at pyudal na mapagsamantala sa lipunang ito.

Tiyak na kukunin ng sektor publiko ang nangungunang papel habang
hinahalinhan ang tiwaling pulitika ng reaksyunaryong mga partido ng pambansa-

makibaka para sa pambansang demokrasya107



terminong pambansang demokrasya ang pananaw ng sambayanan sa kanilang
interes at mga mithiin, laluna sa yugtong ito ng ating kasaysayan kung saan
nagdurusa tayo bilang sambayanan dahil sa mga dikta ng imperyalismong US at
sa pananatili ng pyudalismo.

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

Ang tiyak na mananaig sa kalauna’y ang pambansa-demokratikong
kilusang aktibong nilalahukan ng sampu-sampung milyong Pilipino. Bilang isang
aktibistang pampulitika, nananawagan ako sa mga kabataan at masa ng
sambayanan na sumapi sa pambansa-demokratikong kilusan para epektibo
nating magapi ang mga naghahangad na manatili tayong matahimik na
naghihirap. Hanggat kulang pa tayo sa mga organisadong kalalakihan at
kababaihang mulat sa pangangailangan ng pambansa-demokratikong
pakikibaka, at hanggat kulang pa tayo sa kinakailangang organisadong lakas
para gapiin ang imperyalismo at pyudalismo, tayong mga militanteng aktibista
ng pambansang demokrasya ay hindi mapagbibintangan ng ekstremismo,
kagarapalan, pagkasaradong-isip o anumang iba pang insultong maiisip ng
pilistino para pulaan ang ating kilusan at mapanatili ang imperyalistang
kapangyarihan at kaakibat na pyudal na kalagayan sa kaawa-awang bayang ito.
Ang pagiging makabayan at makatwiran ng ating kilusan ay masusukat lamang
sa pamamagitan ng kakayahan nating igiit ang ating soberanong kapasyahan at
mga demokratikong karapatan. Hanggat nakakapagpanatili ng kanilang
kasalukuyang paghahari ang kapangyarihang imperyalistang US at mga lokal
na alyado nito, ang mga kumprador, panginoong maylupa at bulok na burukrata,
kulang pa rin ang ating mga pagpupunyagi at nakamit. Kailangan nating pag-
ibayuhin ang gawain sa ideolohiya, pulitika at organisasyon para mahikayat ang
malalakas na pwersa ng pambansang demokrasya mula sa malawak na reserba
ng api nating sambayanan at sumulong para wasakin ang mga balwarte ng
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pangangailangan. Idinikta ng interes ng iilang makasarili—ang mga
nagsasamantalang dayuhan at pyudal—ang mga patakaran at pagkilos ng
gubyerno at mga upisyal, at sumasalungat sa interes ng malawak na masa ng
ating sambayanan, at salungat rin sa interes ng malawak na masa ng ating
sambayanan.
Pinapagana lamang ang gubyerno bilang isang komiteng tagapagpaganap ng
dayuhan at pyudal na mapagsamantala. Nangyari ito dahil pinakitid ang ating
buhay pampulitika ng pwersa ng armas o kaya ng kapangyarihang pang-estado
ng mga naghaharing uri bilang isang internal na kumpetisyon ng pabagu-bago
nitong mga paksyon, iyong mga partidong pampulitika na minamantini at
pinopondohan ng makakapangyarihang interes sa Pilipinas. Esensyal na
magkahalintulad ang mga eleksyon sa kasalukuyan sa mga eleksyon ng
principalia sa kapanahunang kolonyal. Mangyari pa, ang tanging malaking
kaibahan lamang ay ginaganap ang mga eleksyon sa ngayon sa mas malaki at
mas maingay na saklaw, na estilong Madison Avenue, at sa pagkukunwari lamang
na nabibigyan ang populasyon ng pagkakataong makagawa ng tunay na pagpili.

Kung isasaalang-alang na ang mga partido lamang ng umiiral na sistema
tulad ng NP at LP, kabilang ang PPP ang nananalo, at laging nalilimita ang
partido ng uring manggagawa sa pagtamasa ng kalayaang pampulitika sa loob
ng sistema, hindi ba’t masasabi na aktwal na umiiral ang makauring diktadura
sa ating bayan, ang makauring diktadura ng mga ahenteng imperyalista,
kumprador at panginoong maylupa na nagmamanipula, para pangalagaan ang
kanilang makikitid na makauring interes, sa nangingibabaw na mga partidong
pampulitika para mabigyan tayo ng ilusyon lamang ng demokratikong pagpili?
Ito ang usapin: totoo nga bang magagamit ng masa ng ating mamamayan ang
mga eleksyon at ibang pampulitikang mga pamamaraan na ipinagkakaloob sa
atin ng sistema para disiplinahin ang masasamang upisyal ng gubyerno at pawiin
ang katiwalian at korapsyon?

Batid natin na totoong makikita ang pinakamalaking oportunidad para
sa katiwalian at korapsyon sa puwang sa pagitan ng gubyerno at ng pribadong
sektor ng negosyo, laluna ang dayuhang mga monopolyong empresa at lokal na
mga kumprador. Ang mga kontrata sa pribadong mga entidad na
nangangailangan ng apropriyasyon ng pondong publiko o aprubal ng gubyerno
ang nagbibigay ng oportunidad para sa katiwalian at korapsyon. Muli, nakakakuha
ng isa pang oportunidad ang tiwaling burukrata para mabilis na magkapera
mula sa kasunduang “under the table” sa puwang sa pagitan ng dalawang
pribadong entidad na naghahabol ng isang kontrata o aprubal ng gubyerno.

Sa pag-unlad ng pribadong kapitalistang sektor, lumago ang katiwalian
at korapsyon sa katulad na paraan ng paglago nito sa kapanahunang kolonyal,
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imperyalista at pyudal na kapangyarihan sa ating bayan.

ANG PAG-UNLAD NG PAMBANSANG DEMOKRASYA

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

Pinupukaw ng pambansa-demokratikong kilusan ang mamamayan
para mamobilisa sila hindi lamang para maalis ang mga ugat na dahilan ng
 pambansang pagsasamantala kundi para paunlarin din ang pangmasang lakas
sa pagharap sa pagtatatag ng bansa. Dapat unawain ang pambansang
demokrasya bilang isang istorikong penomenon, bilang komitment at praktika
ng buong sambayanan, na umaatake sa dayuhan at pyudal na nagsasamantala
pero kinakailangang nagpapalakas sa mga pwersa ng pambansang pag-unlad.

Ang bansang Pilipinas bilang isang entidad ay isang bagong istorikong
pangyayari. Iniluwal ito ng pakikibaka. Mabilis lamang itong nagkahugis noong
huling dekada ng ika-19 na siglo nang ang Kilusang Propaganda ay nanawagan
para sa mga reporma at sentimyentong makabayan, at nang pagkatapos itong
supilin, lihim na inorganisa ang Katipunan. Sa katapusa’y kinailangang isagawa
ang Sigaw sa Pugad Lawin bilang isang matatag na rebolusyonaryong hakbang
na nananawagan ng paghiwalay sa kolonyal na Espanya.

Ang rebolusyong Pilipino ang siyang naging ultimong proseso sa
paghubog ng bansang Pilipino. Umunlad ito bilang rurok ng lahat ng kalat-kalat
na pakikibaka ng ating mamamayan sa iba’t-ibang lugar at magkakahiwalay na
panahon sa loob ng mahigit na 350 taon na nagtagumpay ang kolonyal na
kapangyarihang Espanyol sa paghahati at paghahari sa ating sambayanan,
habang kasabay nito’y pinaunlad ang isang sistemang administratibo at sistema
ng pyudal na mentalidad para sa esensyal na layunin na pagsasamantalang
kolonyal.

Madali tayong napagharian ng kolonyalismong Espanyol dahil sa
kawalan ng pambansang kamulatan, ayon kay Dr. Jose Rizal. Una, umiral ang
pagkamakasarili ng lumang katutubong naghaharing uri, ang mga raha at datu,
at ang kanilang mapagkompromisong aktitud sa mga dayuhang mananakop.
Mula sa lumang naghaharing katutubong nobilidad lumitaw ang principalia sa
bawat pweblo. Nagtamasa ang gayong grupo ng mga nagmamay-ari katulad ng
puting mga naghaharing kolonyal ng isang antas ng makauring kalayaan. Ikalawa,
kailangan pang pataasin ng mga mamamayan mismo ang kanilang kolektibong
kamulatan mula sa antas at balangkas ng pag-iisip na nalinang sa baranggay.
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ng Republikang Bayan ng Tsina na posible para sa tao na pawiin ang katiwalian
at korapsyon o mangyaring eksepsyon na lamang ito o abnormalidad. Sa United
States, nananatili ang malakihang pagsikwat ng mga kontrata at nakapagpaunlad
ang military-industrial complex at ang malalaking bos ng pampulitikang mga
partido ng mas sopistikadong mga paraan sa pagkamal ng dagliang pera.
Ineempleyo ng malalaking korporasyon ang retiradong militar na mga upisyal at
ang mga may impluwensya sa pulitika para padulasin ang mga kontratang
pandigma sa gubyerno. Naging napakaregular na ng (regular kaya’t hindi na ito
nagmumukhang iregular.

Ang problema ng katiwalian at korapsyon sa Pilipinas ay nagsimula pa
noong kapanahunang kolonyal. Dahil binili o nagkagastos nang malaki ang
kolonyal na mga upisyal para makuha ang kanilang apoyntment sa Madrid at sa
Maynila, tiyak na gagawa sila ng katiwalian at korapsyon para mabawi ang
kanilang puhunan; basahin ang mga sanaysay at nobela ni Rizal para
mapatunayan ang pahayag na ito. Gaya ng sarili nating kapanahunang kolonyal,
kailangang gumastos ang mga lider nang napakalaki sa pagtakbo sa pwesto,
kaya’t napapanatili ang prekundisyon para sa katiwalian at korapsyon. Mas malala
pa, ang tapat at tunay na mga lider ng masa ay ipinupwera sa gayong mga
pwesto dahil hindi nila tinatamasa ang suporta sa pinansya na tinatamasa ng
mga kinatawan ng uring panginoong maylupa at dayuhang pansariling interes.

Dahil sa kakitiran ng oportunidad para sa mamamayan sa
kapanahunang kolonyal at neokolonyal, ang gubyerno at mga upisyal naman ay
nagiging tagamudmod na lamang ng mga pribilehiyo. Ang pagkakaroon ng
trabaho, na dapat isang normal na karapatan ng bawat mamamayan, ay isa
mismong pribilehiyo. Kahit na sa panggitnang saray sa lipunan, ganoon din ang
kaso; ang matatalinong bata at ang mga karaniwan sa panggitnang uri ay
madaling nagiging mga ahente sa pulitika at mga klerk ng naghaharing uri.
Dapat silang makiayon sa mapagsamantalang sistema o kaya’y harapin ang
konsekwensya ng pagtahak sa ibang landas ng pagkilos o kaya’y ibang linya ng
pag-iisip. Naging isang ipinagkakaloob na pribilehiyo na sa lipunan ng Pilipinas
ang pormal na karapatan sa pagkakaroon ng hanapbuhay, ang prinsipyo ng
kalayaan mula sa kawalan. Ang mga imperyalista, kumprador, burukrata at
panginoong maylupa ang makasariling bukal ng pribilehiyo, kabilang ang
“pribilehiyo” ng pagkakaroon ng trabaho. Di ba’t lagi nilang sinasabi na lumilikha
at nagkakaloob sila ng trabaho sa atin at ni hindi man lamang nababanggit ang
katotohanang pinagsasamantalahan nila tayo?

Sa kasalukuyan, gaya noong kapanahunang kolonyal, may isang sistema
na hindi lamang pumipigil sa pantay na alokasyon ng limitadong mga rekurso at
kagamitan, kundi pumipigil pa sa pag-unlad batay sa ating pambansang mga
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Sinamantala ng kolonyalismo ang ganitong katayuan sa pag-iisip at itinuon ito
sa pagtanggap sa pyudal na pagsasamantala bilang isang relihiyosong birtud.
Ikatlo, marahas na sinupil ang lahat ng indio, kabilang ang lumang katutubong
nobilidad, sa pamamagitan ng espada ng mga kongkistador, at sa pamamagitan
ng mapanghikayat na paraan ng nagkukunwaring mapagpakumbaba at mabait
na mga misyonaryo.

Di nagtagal, bilang resulta ng tuluy-tuloy na sistema ng pagsasamantala,
ang kalat-kalat na mga armadong pakikibaka laban sa armadong pang-aapi ay
madaling lumaganap. Sa dulo, ang rebolusyonaryong imahinasyon ng buong
sambayanan ay nag-alab laban sa kaaway na komun at laban sa buong sistema.
Nag ing papel ng unang pambansa-demokratikong mga aktibista na pamunuan
at ilinaw ang sitwasyon sa sambayanan. Sila ang namuno sa sambayanan sa
paglaban, at madali namang lumahok ang sambayanan sa rebolusyong Pilipino
dahil sa makabayan at demokratikong nilalaman nito.

Pumarito ang imperyalismong US para agawin ang ating kalayaan sa
panahong papalapit na sa Maynila ang rebolusyonaryong pwersa ng Pilipinas
para sa pangwakas na bigwas. Nalagay ang ating bagong silang na bansa sa
mas matinding kagipitan, sa pakikipaglaban sa isa pang bansa na dahil sa
kakayahang militar-industriyal nito ay mas malakas na kaaway kaysa papalipas
na kolonyal na rehimeng Espanyol, gaya ng napatunayan na sa Amerika Latina.

Sa pamamagitan ng paggamit ng superyor na kagamitang militar at ng
pananalitang liberal para linlangin ang mga ilustrado na nakakuha sa makauring
pamumuno sa rebolusyon, ginapi ng United States ang rebolusyonaryong
gubyerno at hukbo ng Pilipinas, at para makamit ang imperyalistang interes nito
na nakabalatkayo sa mabobonggang pananalita gaya ng “iginuhit ng tadhana” at
“mapagpalang asimilasyon”, pinaslang ng United States ang mahigit sa 250,000
Pilipino, gumamit ng $600 milyon at 126,468 tropang US sa gerang inilunsad na
katulad ng kasalukuyang gera sa Byetnam.

Wala pang epektibong pambansa-demokratikong pagtubos hanggang
ngayon sa dugong Pilipino na pinadanak ng mga mananalakay na Amerikano.
Pero sa paliku-liko at paikut-ikot na paraan ng kasaysayan, lagi itong nagdudulot
ng katarungan sa mga inaapi. Nasugpo ng mga Espanyol ang bawat lokal na
paglaban sa loob ng mahigit tatlong siglo. Pero nang mangyari ang rebolusyong
pambansa ng 1896, kung saan nagsama-sama ang wastong mga pwersa,
panawagan at ideya, naharap sa wakas nito ang kolonyalismong Espanyol.
Lumahok ang masa sa rebolusyong Pilipino dahil sa pangangailangang komun
na palayain ang sarili mula sa pyudal na pang-aapi at sapilitang paggawa na
ipinataw ng mga kolonyalista.

Sa kalakhan, ang diumanong pampulitikang istabilidad ng Pilipinas ay
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at ng gayong pangkalahatang mga termino tulad ng imperyalismo at pyudalismo,
o anumang ibang pangkalahatang pananalita.

Natatali tayo ng mga kundisyong istoriko at obhetibo na mas malaki
kaysa sinuman sa atin o sa alinmang suhetibong grupo ng tao. Gaanumang
pangangaral at indibidwal o sektaryong pagkukrusada ay hindi magtatagumpay
sa kalagayang ang kawalang katarungan sa lipunan gaya ng ating nabanggit ay
partikular na mga katangian o sintomas lamang ng gayong malalaking
pangyayaring istoriko at obhetibo gaya ng dayuhan at pytidal na dominasyon.
Kailangan nating paunlarin sa pangkalahatang saklaw ang malalawak na
obhetibong pwersa ng pambansang demokrasya na epektibong makakalaban
sa malalawak na obhetibong pwersa ng imperyalismo at pyudalismo.

Sa talakayang ito, pinili natin ang tatlo lamang sa mga pangunahing
isyu ng panahon na madalas lamnin ng unang pahina ng ating mga pahayagang
lunsod. Ito ay ang katiwalian at korapsyon, matataas na presyo, at krimen at
karahasan, na madalas superpisyal na sabihin na siyang mga isyu o problemang
higit na malaki at mahigpit kaysa mga saligang problema na imperyalismo at
pyudalismo.

KATIWALIAN AT KORAPSYON

Pag-aralan natin ang isyu at problema ng katiwalian at korapsyon. Ito
ang naging tradisyunal na batayan para sa pagpapatalsik o pagpapanatili sa
isang pampulitikang partido o tao sa pwesto sa gubyerno. Gayunman, sa
pangkalahatan, sa kabila ng moral na mga pahayag tungkol sa katapatan,
pinanatili lamang natin ang isang sistema kung saan pasok-labas na
pinaglalaruan ng konserbatibong mga partido ang tiwala ng ating mga
mamamayan. Ang alinmang partidong nakakapwesto ay umaalis sa kalaunan,
pero matapos lamang maisagawa ang katiwalian at korapsyon. Bakit kulang na
kulang ng katapatan at integridad?

Hindi sapat na humingi ng tulong sa Diyos para sa liwanag, o kaya’y
maliitin ang problema bilang isang misteryo o sisihin ang tiwaling mga upisyal
bilang likas na masama o kaya’y talagang oportunista, gaya ng sabi-sabing
“sapagkat kami ay tao lamang”. Ang kailangan ay isang syentipikong pagsusuri
sa obhetibong sitwasyon, sa buong sistema na nagbibigay daan sa katiwalian at
korapsyon sa saklaw at regularidad na nakikita natin ngayon. Kung titingin tayo
sa paligid, kitang-kita natin (ayon sa tuwirang salaysay ng mga nakarating na
roon) na matagumpay na pinawi ng Republikang Bayan ng Tsina ang suliranin
ng katiwalian at korapsyon na siyang katangian ng rehimeng Chiang Kai-shek at
nakapagpagalit sa mamamayan laban sa rehimeng iyon. Ipinakikita ng karanasan
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isang ilusyon sa kasalukuyan* May istabilidad sa kaitaasan pero may ligalig sa
hanay iig masa. Dahil ito sa paggamit ng United States ng mas epektibong mga
teknik at kasangkapan para makontrol ang ating bayan kaysa kolonyalismong
Espanyol, na may mas mababang teknolohiya at kumakatawan sa mas
mababang porma ng pampulitikang kaunlaran. Pero kung may mas maunlad na
teknolohiya ang imperyalismo (kabilang ang sistema ng publikong paaralan at
masmidya at iba pang mga kasangkapan sa kasalukuyan), Hindi
nangangahulugang mapapanatili ng naghaharing uri ang kapangyarihan nito sa
mahabang panahon. Sa katunaya’y pinabibilis at pinatatalas ng mas epektibo at
mabilis na teknolohiyang ito ang pagsasamantala. Maaaring ito rin mismo ang
maging paraan para mapahina ang imperyalismong US.

Sa katunayan, hindi ganap na nasugpo ng imperyalismong US ang
pambansa-demokratikong kilusan. Makikita ng sinumang tapat na estudyante
ng kasaysayan na mula nang ipataw ang imperyalistang kapangyarihan sa
Pilipinas, wala pang dekadang hindi nakaharap ang imperyalistang rehimen ng
seryosong oposisyon mula sa kilusang ito. Bilang reaksyon, gumagamit ang US
ng panunupil sa mga demokratikong kalayaan, habang pakunwari nitong
tinatawag ang sarili na tagapagtanggol, o tagapagkaloob pa nga ng kalayaan at
demokrasya.

Alalahanin ang nagpatuloy na pagtanggol ni Macario Sakay na tumagal
hanggang sa katapusan ng unang dekada ng siglong ito. Alalahanin ang armadong
pakikibaka ng masa sa timog na tumagal hanggang 1916. Alalahanin ang
nagpatuloy na tuwiran at malupit na pagsupil sa mga demokratikong kalayaan,
laluna ang pagpapahayag ng patriyotismo na sumunod sa tahasang militar na
pananakop sa sambayanang Pilipino sa Digmaang Pilipino-Amerikano ng 1899.
Kahit pagkatapos ng pasipikasyon sa mga munisipalidad at lunsod, mabilis na
sinupil ng imperyalismong US sa mga lugar na ito ang anumang palatandaan ng
Rebolusyong Pilipino. Sa loob ng isang buong dekada, itinuring na subersibo at
sedisyon ang pagmamay-ari at paglaladlad sa publiko ng bandilang Pilipino.
Ang kauna-unahang pederasyon sa paggawa sa Pilipinas, ang Union Obrera
Democratica, na pinamunuan ni Isabelo de los Reyes, ay winasak ng
imperyalistang rehimen dahil sa militanteng nasyunalismo nito at linyang pang-
ideolohiya nito na ang mga manggagawa lamang ang makapagpapalaya sa
sarili. Ikinulong si Isabelo de los Reyes at gayon din ang pumalit sa kanyang si Dr.
Dominador Gomez; garapal na nilabag ang mga demokratikong karapatan.
Alalahanin ang pagsupil sa karapatan sa pamamahayag ng mga Pilipino sa
pagsupil sa El Renacimiento at iba pang mga publikasyon at ang pagbuhos ng
tipong Hearst na mga dyaryong Amerikano sa Pilipinas. Sa mga pagtatanghal
pangkultura, laluna sa drama, napakabilis ng mga Amerikanong sensor, gaya ng
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Napakadalas ng sinisiraan ang pambansa-demokratikong kilusan,
sadya man o di sadya, na walang pakialam sa kasalukuyang mga isyung panloob
at ang tanging pinag-uukulan nito ng pansin ay ang mga usapin sa patakarang
panlabas.

Tungkulin natin ngayon na ipakita na ang gayong mga pangunahing
>yu ng panahon tulad ng katiwalian at korapsyon, matataas na presyo, at limen at
karahasan ay kongkretong mga manipestasyon ng esensyal na mga agkakamali
ng ating katayuang neokolonyal, ng pagkakapailalim ng ating ansa sa naghaharing
mga patakaran na ipinataw sa atin ng dayuhan at udal na mga mapagsamantala
sa ating lipunan.

Sa yugtong ito, isang katotohanan na, sa kanilang pagsisikap na idiin ng
mga pundamental na ugat ng kawalang katarungan sa lipunan, naglalahad -ng
mga makabayan o pambansang demokrata ng pangkalahatang mga pananalita
na ipinalalabas naman ng makikitid ang isip at isip-kolonyal na walang
kongkretong batayan.

Dapat pakadiinan na ang pangkalahatang mga sanhi ng paghihirap ng
ating sambayanan ay obhetibong maoobserbahan sa serye ng mga sintomas at
sa serye ng kongkretong realidad na nakikita natin sa araw-araw. Tungkulin
nating obserbahan at ilista ang kongkretong mga datos at isyu ng ating buhay
pambansa, tulad ng katiwalian at korapsyon, matataas na presyo, krimen at
karahasan, disempleyo, karalitaan, kakulangan sa nutrisyon, kakulangan sa
edukasyon at masamang kalusugan. Mula sa lahat ng ito, magtutungo tayo sa
ating mga pangkalahatang kongklusyon at sa saligang mga dahilan kung balak
nating magsagawa ng pambansa at pundamental na aksyon sa kalutasan ng
mga ito.

Ginagamit lamang natin ang pangkalahatang mga pananalita r^ara
idiin kung ano ang pundamental sa pambansang saklaw o sa internasyunal na
saklaw. Pero tungkulin natin dapat na ilahad kung ano ang pangkalahatan at
esensyal sa kongkretong mga datos na naobserbahan sa iba’t ibang lokalidad at
sa iba’t ibang maiiksing panahon. Sa ibang salita, ang pag-alam at pagsasabi
na ang estratehikong mga problema ng ating bansa ay imperyalismo at
pyudalismo ay nangangahulugan ng naunang perseptwal na kaalaman sa
partikular o kongkretong mga problema na iyon na unang lumilitaw bilang
responsibilidad lamang nito o niyong partikular na pampulitikang partido o
administrasyon, o nito o niyong partikular na tao. Tungkulin ng obhetibo at
syentipikong pagsusuri na tukuyin ang relasyon sa pagitan ng partikular na datos
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agilang may matatalas na mata, na makita ang sedisyon. Samakatwid, mas tuso
at mas alerto sila kaysa mga sensor na Espanyol o lupon ng mga huradong
nagbigay ng gintong medalya kay Francisco Balagtas para sa pagsusulat ng
Florante at Laura, na sa katunaya’y isang kritikal na presentasyon sa tiranya ng
mga Espanyol sa sambayanang Pilipino sa pormang patulang alegorya.

Nang ganap na masugpo sa miutar ang rebolusyong Filipino noong
huling bahagi ng unang dekada, saka lamang nagtagumpay ang mga
Umperyalistang US sa pagbubuo ng istableng mataas na antas na tkolaborasyong
PilipinoAmerikano sa mga taksil na Pilipino gaya ng duwag Sit walang sariling
pag-iisip na mga ilustrado na nagbuo sa sarili bilang Partido JFederalista.

Sa loob ng buong kasunod na panahon ng Jones Law, aral na nilinang
Rig mga imperyalistang US ang tipong burges na pulitikong Pilipino na
i.ndoktrinado para mag-isip na sinasanay siya para sa “sariling paggugubyerno”,
hiabang kinakaligtaan na pinatunayan na sa sarili ng sambayanang Pilipino fia
may kakayahan sila sa paggugubyerno sa sarili sa proseso ng rebolusyong
Pilipino, na isang pagkakataon ng pambansang paggigiit-sa-sarili; at natutunan
3»t naipalaganap na ng ating mga pambansang bayani ang mga prinsipyo ng
pambansang demokrasya.

Kahit nakapagsanayna ng tipong burges na Pilipinong mga pulitiko ang
itoperyalistang US noong ika’20 dekada, patuloy na dumaluyong ang popu-tar
na panawagan para sa kasarinlan. Ang masa sa maraming lugar ay muling
piinupukaw ng kanilang karalitaan at marami sa kanila ang ganap na nakatanto
na mapanlinlang silang pinagkaitan ng demokratikong nilalaman i\g rebolusyon
nang ipagkanulo ito ng ilang maka-US na kolaboreytor. Pero a-’ng Pilipinong
mga lider na iniluklok sa kanilang matataas na pusisyon sa gubyerno at
sinusuhayan ng isang burukrasyang nakundisyon na ng tVeokolonyal na
mencalidad, ang malawakang nagdisarma sa sambayanan sa, P amamagitan
ng pagtataguyod sa popular na hangarin para sa “kagyat, ganap at lubos na
kasarinlan” pero maingat at mapagkompromisong tinanggap 11 aman ang pataw
ng imperyalistang panukalang manlimos ng kasarinlan sa Washington sa halip
na igiit at ipaglaban ito. Anu’t anuman, ang ligalig sa hanay ng mga magsasaka
at manggagawa noong dekada ’20 ay naging Haguluhan at karahasan ng dekada
’30 dahil sa brutal na pagsupil sa militanteng mga organisasyon ng magsasaka’t
manggagawa, kabilang ang Partido Komunista ng Pilipinas, at ang lokal na
anarkistang mga pag-aalsa ^ mga Sakdalista.

Pinaunlad ng imperyalismong US ang isang makinaryang pang-estado
na makatatagal at mas mahaba ang buhay kaysa isang piraso ng kasunduan Aya
ng Batas Tydings-McDuffie. Samantalang pormal na itinakda ng kasunduang ito
ang “pagkakaloob” ng kasarinlan sa Pilipinas, maingat na |l-nananatili ng
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gubyernong US ang impluwensya at kontrol nito sa mga local na reaksyunaryong
armadong pwersa, at hiningi na dapat nitong mapanatili ang mga himpilang
nabal at baseng militar kahit pagkatapos ng pormal na pagkakaloob ng
kasarinlan.

Pagkatapos ng kahiya-hiyang paglikas ng mga pwergang US at mga
lider ng gubyernong Komonwelt mula sa Pilipinas, ang nakakahiyang pagkatalo
ng mga pwersang US sa Bataan at ang pagsuko ni Wainright sa Corregidor,
nakuha ang paraan mula sa mga imperyalistang US, “ipinagkaloob” ng mga
imperyalistang Hapones ang kasarinlan noong Oktubre 14, 1943, nauna sa
ipinangakong kasarinlan ng Batas Tydings-McDuffie. Habang itinatago ng
imperyalistang gubyerno ng US ang sarili nitong mga lider ng gubyernong Pilipino
sa Washington, nagtatag ang mga imperyalistang Hapones ng kanilang grupo
ng papet na mga lider sa Maynila. Makikitang magkapareho sa mga taktika ang
mga imperyalistang Hapones at US sa pagharap sa popular na panawagan para
sa kasarinlan.

Nang magtagumpay si MacArthur sa pagbabalik sa Pilipinas kasama
ang kanyang sariling bitbit na mga lider na Pilipino, iniuwi ng mga imperyalistang
Hapones ang kanilang mga lider sa Tokyo. Nakikita ba ninyo ang pagkakapareho
sa mga taktika?

Kahit ang mga mandirigmang gerilyang Pilipino mismo ang bumali sa
gulugod ng pananakop ng Hapones, bumalik ang imperyalismong US sa
balatkayong tagapagpalaya, at napakatusong nagpropaganda at pinaniwala ang
maraming Pilipino na kung hindi dahil kay Macarthur, nasakop na sana ang
buong Pilipinas. Sadyang tinangka ng propagandang US na ipalimot sa mga
Pilipino na sa buong panahon ng pananakop ng Hapones natuto silang lumaban
nang nagsasarili at umasa sa sarili na wala ang mga imperyalistang US. Nabaon
na sa limot ang katotohanan na sa kanilang pag-abante, sadyang binomba ng
mga pwersa ng US ang mga tahanan at ari-arian ng mga Pilipino, gaya nang
ginawang pandarambong ng Hapones sa kanilang pag-atras.

Ang sistematikong pagwasak sa ari-ariang Pilipino ng pwersang
panghimpapawid ng US ay malinaw na bahagi ng imperyalistang planong gawing
mahina ang Pilipinas at madaling iblakmeyl gaya ng pambibinbin sa bayad
pinsala ng gera kung hindi pagtitibayin ang Kasunduang Bell sa Kalakalan.

ANG KAPANGYARIHANG MILITAR NG US SA PILIPINAS

Pero bago pa man inihapag ang usaping Batas Bell sa Kalakalan at
Susog Pariti, tusong di sinama ng gubyernong US sa paglilipat nito ng teritoryo
sa Pilipinas ang kanyang mga baseng militar at pinanatili ang kanyang karapatan
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manggagawa at uring magsasaka na kinapapalooban ng malawak na mayorya
ng kabataang Pilipino ngayon; ang petiburgesya na binubuo ng mga nagmamay-
ari ng maliit na propyedad, estudyante, intelektwal at propesyunal; at ang
pambansang burgesya na binubuo ng mga negosyante’t mangangalakal na
Pilipino.

Sa kasalukuyang pagkakahanay-hanay ng mga uri sa lipunan, madali
nating makikita na ang mga pwersa ng pambansang demokrasya - ang motibong
mga pwersa ng rebolusyong Pilipino - ay ibayong mas malakas ngayong
dekadang ’60 kaysa noong 1899-1902 nang unang lapastanganin ng
imperyalismong US
ang ating pambansang kalayaan nang may pinakabrutal na tagumpay.

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

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

Mapalad ang henerasyong ito ng kabataang Pilipino na nasa yugtong
ito ng kasaysayan, sa panahong mabilis na humihina ang imperyalismong US
Sa lahat ng importanteng antas ng tunggalian: sa pagitan ng kapitalismo at
sosyalismo; sa pagitan ng uring kapitalista at uring manggagawa; sa pagitan ng
imperyalismo at mga kilusan para sa pambansang kasarinlan sa Asya, Aprika at
Amerika Latina.
Kahit pa ang Pilipinas ngayon ang larangan ng hibang na panibagong pag-
aadyas ng imperyalistang US at lumilitaw na magtatagumpay ang imperyalismong
US sa mas mahigpit na pagkontrol sa bayan sa pamamagitan ng pagwasak sa
baseng pang-industriya ng ating bansa at sa pamamagitan ng pagbabalik sa
ekonomyang nakabatay sa plantasyon na pinangingibabawan ng mga agro-
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sa mga pag-aari sa Pilipinas sa ilalim ng Tratadong US-RP sa Pangkalahatang
Relasyon (US-RP Treaty of General Relations).

Ang pagbabalik ng pwersang militar ng US at muling pagtatayo ng mga
baseng militar ay nangangahulugan ng pagbabalik at muling pagtatatag ng
kapangyarihang militar ng US sa Pilipinas. Kalauna’y pinalawak pa ng Kasunduan
sa mga Base Militar (Military Bases Agreement) ng 1947 ang saklaw ng
eksempsyon lamang ng mga baseng militar ng US sa paglilipat nito ng teritoryo.
Ipinagkakaloob ng kasunduan hindi lamang ang karapatang ekstra-teritoryal sa
US sa mahigit 20 estratehikong lugar sa Pilipinas, kundi, mas mapanganib pa,
ang karapatang ekstra-teritoryal, ang diumano’y karapatan ng mga tropa rig US
na magtungo sa anumang dako ng Pilipinas nang Hindi pumapailalim sa
awtoridad ng Pilipinas hanggat sila’y gumaganap ng tungkuling militar. Ang ligal
na paniniwalang ito na ipinataw ng US sa atin sa aktwal ay nangangahulugan ng
ganap ng pagsakop ng US sa Pilipinas kahit sa kasalukuyan. Bukod pa, sa
katunaya’y mas malakas ang mga baseng militar ng US kaysa mga armadong
pwersa natin. Pero sa pamamagitan ng Kasunduan sa Tulong Militar, aktwal na
pinaunlad ng Pentagon ang ipinasok na sistema ng kontrol ng US sa armadong
pwersa ng Pilipinas sa pamamagitan ng kontrol sa pagpaplano ng istap,
intelidyens, pagsasanay ng matataas na tauhan at lohistika nito sa balatkayong
“pagpapayo”.

Higit pang pinalawak ng Kasunduan sa Mutwal na Depensa ang mga
pribilehiyo ng mga imperyalista ssr Kasunduan sa mga Base Militar at Kasunduan
sa Tulong Militar sa pamamagitan ng pormal na pagsang-ayon sa militar na
panghihimasok ng US sa Pilipinas anumang oras sa balatkayong mutwal na
depensa. Ang karapatang ito ng dayuhang panghihimasok sa mga usaping
panloob ng Pilipinas ay pinasaklaw pa nga sa iba pang mga gubyerno sa ilalim
ng Kasunduang Maynila (Manila Pact).

Pero ano ang pangunahing layunin ng US sa diumano’y “pagpoprotekta”
sa Pilipinas o samakatwid, gawing isang protektoreyt ang Pilipinas? Ang
pangunahing layunin ay pang-ekonomya. Bakit kailangang gumastos at
mamuhunan nang malaki sa militar ang imperyalismong US? Napakadaling
makita na ang militar na panangga ay ginagamit para protektahan ang
pamumuhunan ng mga monopolistang US laban sa mamamayan ng protektoreyt
na, kung ihaharap nila ang kanilang mga pambansa-demokratikong panawagan,
ay mailalarawang “panloob na mga mananalakay”, “mga subersibo” o “mga
ahente ng iba pang dayuhang kapangyarihan”, at sa gayo’y nakapailalim sa mga
hakbanging pamparusa.

Habang ipinagpapatuloy ng United States ang imperyalistang mga
layunin nito ng pagsasamantalang pang-ekonomya, lagi nitong nakakasagupa
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ang malakas na pagtutol mula sa sambayanang Pilipino. Nang ipwersa nito ang
Batas Bell sa Kalakalan at ang Susog Pariti, kinailangan nitong sirain at wasakin
ang demokratikong proseso at itulak ang malisyosong pagpapatalsik sa Kongreso
ng karampatang mga nahalal na kinatawan ng sambayanan na kabilang sa
Democratic Alliance, na tumutol sa imperyalistang mga pataw. Para maisulong
ng mga imperyalista at lokal na ahente nila ang kanilang pang-ekonomyang
interes, sadya silang nang-upat at nagbunsod ng labanang sibil, at ng rebelyong
antipyudal at anti-imperyalista, na tumagal sa napakahabang panahon at may
kasaklawan na tiyak gagawa rito bilang isang nakakawasak na paghahanda
para sa isang mas matinding pag-aalsa. Kinailangan na, sa lahat ng pagkakataon,
banggitin ang “problema sa Huk” bilang sanhi ng kawalan ng istabilidad para sa
panginoong  maylupa at imperyalistang kapangyarihan.

Ang imposisyon ng Susog Pariti at Batas Bell sa Kalakalan, sa
kasalukuyang nirebisang bersyon nito bilang Kasunduang Laurel-Langley, ay
nangahulugan ng muling pagtatatag ng internal na kontrol sa ating ekonomya at
pananatili ng kolonyal na anyo ng ekonomya na nagbibigay ng hilaw na materyales
sa United States at iba pang kapitalistang bayan at nagsisilbi bilang bagsakan ng
mga yaring produkto mula sa ibang bansa.

Nangangahulugan ang ganitong klase ng ekonomya ng
pagsasamantala sa murang paggawa sa ating bayan, pagpapanatili ng
monopolisasyon sa lupa ng iilan at akumulasyon ng pampulitikang kapangyarihan
sa kamay ng mga panginoong maylupa at kumprador na maaasahang mga
ahente ng imperyalismong US sa negosyong import-eksport. Nangangailangan
ito sa pangunahin ng papalalim na pagsasamantala sa uring magsasaka’t
manggagawa natin-sa katunaya’y sa buong bansa natin.

Sapagkat nakasalalay ang pagpapatuloy ng pagsasamantala sa masang
Pilipino sa mga pwersa ng imperyalismong US dahil sa kasalukuyang
kapangyarihang militar nito sa Pilipinas, at dahil sa namumunong papel nito sa
pagsasamantala sa masa, dapat ituon ang pangunahing bira ng pambansa-
demokratikong rebolusyon sa direksyon nito. Tulad ng makikita sa realidad at sa
mga pahayag ng lokal na mga reaksyunaryo, ang kapangyarihang militar ng US
ang pinakamalakas na sandata nila para sa proteksyon ang kanilang makauring
interes.

ANG KAHULUGAN NG PAMBANSANG DEMOKRASYA

Kinakailangang yugto ang pambansang demokrasya sa pakikibaka ng
ating sambayanan para sa katarungang panlipunan, kung saan ang kalayaan ng
buong bansa ay ipinagwawagi muna nang sa gayo’y maipahintulot ng
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natin na kinailangan munang iharas, ikulong, patayin at gawan ng mga
probokasyon ang mga komunista bago mawalan ng lakas ng loob at
makipagkompromiso ang burges-nasyunalistang mga lider ng Partido
Nacionalista at sa Democratic Alliance.

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

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

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

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

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

Kung mauunawaan ng kabataan ang gayon, mas epektibo silang
makakakilos at mas puspusang makikipagtulungan sa panig ng pag-unlad sa
istorikong proseso ng pagbabago.

Dapat malaman ng Kabataang Makabayan, sa istorikong papel nito
bilang talibang organisasyon ng kabataang Pilipino, ang balanse ng pwersa ng
imperyalismo at pyudalismo sa isang panig at pambansang demokrasya sa
kabilang panig. Sa panig ng imperyalismong US, naririyan ang mga kumprador
at malalaking panginoong maylupa. Sa panig ng pambansang demokrasya,
naririyan ang malawak na masa ng ating mamamayan, na binubuo ng uring
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naipagwaging estadong bansa sa loob ng balangkas nito ang pagtatamasa ng
masa ng sambayanang Pilipino sa mga demokratikong karapatan sa pagtatamo
ng kanilang kalayaang panlipunan.

Kinakailangang saklawin ng positibong pag-unlad ng pambansang
demokrasya ang pagpawi sa imperyalista at pyudal na kontrol sa ating
mamamayan. Ginawang protektoreyt ng imperyalismong US ang ating bansa.
Kailangan nating buwagin ang dayuhang paghaharing ito. Hanggat ang
imperyalismong US ang nagpapasya sa saligang mga patakaran natin sa
ekonomya, pulitika, kultura at seguridad, mananatiling nakabaon ang masa ng
ating sambayanan, laluna ang uring magsasaka, sa agraryong karalitaan nito,
ang resulta ng monopolisasyon sa lupa sa mga kamay ng iilan.

Kung nakahanda tayong lumaban para sa ang pambansang
demokrasya. anu-ano sa pinakasimpleng salita ang pangunahing rungkulin natin?
Una, igiit ang ating pambansang soberanya laban sa imperyalistang
kapangyarihan sa lahat ng larangan, at ikalawa, ipatupad ang saligang
repormang agraryo bilang pangunahing nilalaman ng ating demokratikong
pakikibaka sa kasalukuyang yugto. Maipapakita ng isang masusing pag’aaral sa
kasalukuyang malakolonyal at malapyudal na kalagayan natin na ang masa ng
sambayanan, ang mga manggagawa’t magsasaka, ang naghihirap nang husto.

KAALAMAN SA MGA OBHETIBONG PWERSA

Madaling sabihin na para magtagumpay ang pambansa-demokratikong
kilusan, dapat may suporta ng mamamayan. Pero kailangang ilinaw kung ano
ang ibig nating sabihin sa terminong mamamayan. Ang terminong mamamayan
ay masyado nang inabuso sa pamamagitan ng pana-panahon at propesyunal
na populistang paggamit ng mga burges na pulitiko at publisista katulad ng
pang-aabuso sa terminong demokrasya sa panreretorika sa halip na paglilinaw
sa mga pwersang gumagalaw sa ating lipunan. Kadalasan, sadyang ginagamit
ang terminong mamamayan para ibilang ang ilang uri sa ating lipunan na walang
awang nagsasamantala sa masa ng ating mamamayan.

Linawin natin kung gayon kung anu-ano ang popular na mga pwersa ng
pambansang demokrasya.

Naririyan ang mga manggagawa’t magsasaka sa ating lipunan na
bumubuo sa mahigit 90 porsyento ng ating mamamayan.

Sa terminong manggagawa, ibig nating tukuyin ang Pilipinong
anakpawis na tumatanggap ng sahod para sa kanilang ikabubuhay. Kabilang
dito ang mga manggagawa sa industriya at sakahan. Ang katangiang panlipunan
nila ay itinatakda ng anumang antas na naaapektuhan ng kapitalistang moda ng
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makabayang nakipagkompromiso at tumanggap sa ipinataw na limitasyon ng
US na pumunta sila sa Washington at mamalimos doon para sa kasarinlan.
Ginamit ng US ang mga pulitikong ito para patunayan ang pagiging mapagpala
ayon sa sariling deklarasyon at angkinin ang alab mula sa mga rebolusyonaryong
anti-imperyalista na mas piniling mamundok at maghanda para sa mas
makabuluhang pakikibaka para sa pambansang kasarinlan.

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

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

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

Laging nagpipilit ang propagandang imperyalista na sabay na siraan
ang nasyunalismong Pilipino at komunismo. Ang pangitaing komunista ay laging
ipinananakot sa ating mamamayan. Pero hindi nababatid ng reaksyunaryong
mga propagandista na sa pamamagitan ng kanilang ginagawa ay nalalantad
tuloy sa mamamayan ang imperyalistang estratehiya na wasakin muna ang mga
komunista para mawasak ang mga makabayan. Sa estratehikong pananaw ng
mga imperyalistang US, na nasubok sa kanilang gawaing kontra-rebolusyonaryo
sa Asya, Aprika at Amerika Latina, dapat munang mawasak ang pinakamasugid
na mga anti-imperyalista—mga komunista man o maka-kaliwang makabayan—
bago magtagumpay ang anumang imperyalistang pakana ng pagsasamantala.

Kaya, sa Pilipinas, nasaksihan natin kung paanong naging pangunahing
target ang mga komunista ng malawakang pag-atake sa mga kalayaang sibil ng
kolonyal na gubyernong US noong 1931, ng Hapones pagkaraan ng matagumpay
na pagdaong noong 1942, at muli, ng mga imperyalistang US na pwersahang
muli tayong sinakop pagkaraan ng Digmaang Pasipiko. Kung pag-aaralan nating
mabuti ang pagpapatibay sa Batas Bell sa Kalakalan at Susog Pariti, makikita
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produksyon ang lipunang Pilipino.
Sa terminong magsasaka, ibig nating tukuyin iyong mga nagsasaka sa

lupa bilang mga kasama at iyong nagbubungkal ng sariling lupa. Mahahati sila
sa tatlong saray: ang mga maralitang magsasaka na walang lupa o may napakaliit
na lupa kung kaya’t napipilitan silang magtrabaho bilang mga kasama sa lupa
ng iba,  karaniwa’y ng mga panginoong maylupa, magbayad ng upa sa lupa na
mula sa 50 hanggang 80 porsyento ng kanilang pananim ar laging nakabaon sa
utang; ang mga panggitnang magsasaka o magsasakang kumikita nang sapat
at sa kalakha’y nagsasaka ng sarili nilang lupa na umaani ng sapat o sobra nang
kaunti sa pangangailangan ng kanilang pamilya; at ang mayayamang magsasaka
na may higit na lupa kaysa pangangailangan ng kanilang pamilya, kung kaya’t
nakapagbebenta pa ng kanilang sobrang ani, na mismong nagbubungkal sa
lupa pero umuupa pa’ng manggagawang bukid o may ilang kasama, at maaaring
may pag-aaring karagdagang mga kalabaw at kagamitan na ipinapaupa sa
ibang magsasaka. Ang pinakamarami ay ang maralitang magsasaka na
pinakapinagsasamantalahan at pinakamalapit na alyado ng mga manggagawa
sa hanay ng uring magsasaka. Ang buong uring magsasaka ay hindi bababa sa
70 porsyento ng mamamayan.

Ang mga manggagawa’t magsasaka, sa bisa ng kalagayang sila ang
bumubuo sa malawak na mayorya ng mamamayan at, higit na esensyal, sa bisa
ng kalagayang sila ang pinakanaghihirap sa umiiral na sistema, ang nagbibigay
ng pinakamatatag at pinakamalawak na base para sa militanteng pambansa-
demokratikong kilusan. Hindi epektibong maigigiit ang pambansang demokrasya
kung wala ang pangmasang mobilisasyon sa mga manggagawa’t magsasaka
at kung hindi naiaangat ang kanilang antas ng kamulatang anti-imperyalista at
antipyudal. Ang uring manggagawa, dahil ito ang abanteng uri sa kasaysayan,
ang namumunong pwersa, at ang uring magsasaka ay ang kalakhang pwersa
ng pambansa-demokratikong kilusan laban sa imperyalismo at pyudalismo.

Gayunman, ang mga negosyanteng Pilipino kahit kakaunti lamang sila
ay maaari ding maging importanteng pwersa ng pambansa-demokratikong
kilusan hanggat nakikibaka sila para sa pambansang industriyalisasyon at
nasyunalisasyon ng kasalukuyang ekonomya. Sa katunaya’y maaaring malugod
na tanggapin ng makabayang mga negosyante at ng mga manggagawa nila
ang isa’t isa sa isang kilusang lumalaban sa mga imposisyon ng mga dayuhang
monopolyo, dahil ginigipit ng mga ito ang lokal na industriya, pinakikitid ang mga
oportunidad sa empleyo, inililihis ang pinansya, iniuuwi ang superganansya at
nagiging dahilan ng pagtaas ng gastos sa pamumuhay pati na ng gastos ng lokal
na produksyon. Kaugnay ng mga magsasaka, dapat normal sa makabayang
mga negosyante na sumang-ayon sa kanila sa usapin ng saligang reporma sa
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produkto at sarplas na kapital at maipasa sa ibang mamamayan ang
pagsasamantala at disbalanse na kung hindi’y daranasin lamang ng
mamamayang Amerikano.

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

Ang Pilipinas ay may partikular na halaga sa mga imperyalistang
tagaplano ng US dahil magsisilbi itong lunsaran ng pakikipagsapalaran ng US
na lumahok kasama ang iba pang kapangyarihan sa Kanluran sa pandarambong
sa Tsina. Hanggang ngayon, ang Pilipinas ay nagsisilbing lunsaran ng
imperyalismong US sa pagsalakay at pagwasak sa Timog-silangang Asya at iba
pang bahagi ng Asya.

Sa gayon, ginawa ng US ang lahat, dahil sa “malinaw na tadhana”, na
linlangin ang madaling mapaniwalang si Emilio Aguinaldo sa maniobrang
sakupin ang Maynila at ayusin ang Tratado ng Paris kung saan isinuko ng
kolonyalismong Espanyol sa imperyalismong US ang Pilipinas matapos
magbayad ng 20 milyong dolyar. At sa gayon ay itinulak ang mamamayang Pilipino
sa isang digma kung saan pinatay ang 250,000 Pilipino bilang kabayaran sa
pagtitiwala sa imperyalismo.
Ang imperyalismong US ay mapanlinlang at marahas. Ang karahasang pinalasap
nito sa sambayanang Pilipino ay binigyang-katwiran ng Kristyanismo at
demokrasya. Gusto ng imperyalismong US na “gawing Kristyano” ang Pilipinas
pagkaraan ng 350 taon ng paghaharing klerikong Espanyol at turuan tayo ng
“demokrasya” kahit matapos nitong durugin ang pambansa-demokratikong
kilusan na subok sa lagablab ng rebolusyon ng 1896 at nagluwal sa unang
republikang Pilipino.

Pagkaraang supilin ng gubyernong US ang unang republikang Pilipino
sa pamamagitan ng pinakamalupit na mga operasyong militar, inumpisahan
nitong gamitin ang mga pananalitang mapanlinlang para sa pakana nitong
paghahari at maglabas ng ipokritong mga islogan tulad ng “mapagpalang
asimilasyon” at “edukasyon para sa paggugubyerno sa sarili” para ipagmatwid
ang di ninanais na pananatili nito sa Pilipinas. Sa kabuuan ng isang dekada ng
pinakatusong panunupil sa anumang pagpapahayag publiko ng nasyunalismo
at ng panunuhol sa burgesyang Pilipino, sinimulan ng imperyalismong US na
pabanguhin^ang ilang pulitiko bilang “mga makabayan”. Sila ang mga
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lupa na sa kalauna’y magtataas sa kakayahang bumili ng nabenepisyuhang
mga magsasaka; mangangahulugan ito ng paglawak ng lokal na pamilihan
para sa mga kalakal na yari sa bayan.

Kung ang mga negosyante ay maaaring lumahok sa pambansa-
demokratikong kilusan, kahit pansarili ang kanilang interes, tiyak na dapat mas
malaking kahandaan sa bahagi ng intelihensya na lumahok sa pambansa-
demokratikong kilusan.

May palasak na palagay na habang makasarili ang mga negosyante,
relatibong di makasarili ang mga intelektwal dahil interesado sila pangunahin
sa pagtuklas sa katotohanan at sa katuparan nito. Pero, sa katunayan, para
maging tapat hinggil sa mga intelihensya, sinasabi nating madali rin silang
makapitan ng makasariling mga konsiderasyon gaya ng mga negosyante. Sa
kasalukuyang sitwasyong ito, ang hilig na intelektwal ng karaniwang mga
estudyante, propesyunal at intelektwal ay ikinokondisyon ng kanilang iba’t ibang
uring pinagmulan at klase ng pag-aaral at pahayagang pinahihintulutan ng
naghaharing uri. Pero dahil sa mas kaunti ang materyal na interes, ang intelihensya
bilang isang grupo sa lipunan ay mas handang lumahok sa pambansa-
demokratikong kilusan kaysa mga negosyanteng nag-aalala tungkol sa kanilang
mga sosyo sa pautang at pamilihan sa maka-imperyalistang gubyerno at sa
parsyal o di tuwirang sosyo sa mga pinansiyer na Amerikano, sa anumang paraan.

Ang intelihensya, kasama ng umaasa-sa-sariling maliliit na nagmamay-
ari, ang bumubuo sa petiburgesya. Ang petiburgesya ang pinakaprogresibong
saray sa lokal na burgesya.

Ang mga manggagawa, magsasaka, petiburgesya at makabayang
negosyante ay maaaring magbuklod sa isang malawak na pambansa-
demokratikong kilusan. Pero dapat ang gayong nagkakaisang kilusan ay laging
nakabatay sa saligang alyansa ng uring manggagawa’t magsasaka dahil sa
malinaw na dahilan na sila ang pinakamatatag na anti-imperyalista at antipyudal
na mandirigma gaya nang nakikita sa ating kasaysayan at dahil kinakailangan
ito ng kanilang kalagayang pinagsasamantalahan nang husto.

Mahigpit na kinakailangan ang malawak na pagkakaisa ng mga
pambansa-demokratikong pwersa, sa ilalim ng pamumuno ng uring
manggagawa, laban sa imperyalistang prenteng nakabatay sa lokal na
mapagsamantalang kolaborasyon ng mga kumprador, panginoong maylupa at
burukratang kapitalista.

Suriin natin ngayon ang prinsipal na mga pwersang lumalaban sa
pambansang demokrasya. Maaaring hatiin ang mga pwersang ito S3 apat na
batayang kategorya.

Ang pangunahing pwersa ng kaaway ay kinabibilangan ng mga
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Bonifacio, ang katapangang nagbibigay buhay at lakas sa mga prinsipyong atin
ngayong itinataguyod sa kapanahunang ito.

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

Kung matatandaan natin, nang mamatay si Andres Bonifacio, ang
rebolusyonaryong inisyatiba ng mga magsasaka at manggagawa sa Katipunan
at ang pakikibakang antikolonyal sa pangkalahatan ay pinanghina at sinira ng
mga pakikipagkompromisong liberal ng lideratong ilustrado. Sunud-sunod ang
mga pakikipagkompromiso: ang Kasunduang Biak-na-Bato, ang pagtitiwala ni
Aguinaldo sa mga kumpidanteng Amerikano sa Hongkong, ang pagkontrol ng
burges-panginoong maylupa sa Kongreso sa Malolos, at ang ultimong pagsuko
ng mga ilustrado at pakikipagkolaboreyt sa imperyalistang rehimeng US.

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

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

Mismong sa sanaysay ni Dr. Jose Rizal, “Ang Pilipinas Isang Siglo
Magmula Ngajon”, nakita na niya na darating ang United States of America para
sakupin tayo. Kailangan ng isang sistemang kapitalista, na nakaabot na sa huling
yugto ng pag-unlad—monopolyong kapital—na maghanap ng mga kolonya na
mapagkukunan ng hilaw na materyales at mapagtatambakan nj sarplas na
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ahensyang panggubyerno ng US at mga sangay o subsidyaryo ng mga
monopolyong US sa Pilipinas. Kitang-kita ang lahat ng ito sa mga piyer, kompleks
pang-industriya sa Makati, sa Forbes Park, sa mga minahan, sa modernong
mga plantasyon at mga base militar.

Ang ikalawang pwersa ng kaaway ay binubuo ng mga Pilipino-Amerikano
at ilang kilalang mestisong negosyante (pangunahi’y may lahing Espanyol at
Tsino) na gumaganap bilang lokal na mga ahente at tagapagpanatili ng kolonyal
na balangkas sa kalakalan, ang palitan ng mga hilaw na materyales mula sa
Pilipinas at mga yaring produkto mula sa ibayong dagat. Kolektibo silang
tinatawag na uring kumprador. Umaasa sila sa pinansya sa mga dayuhang
monopolyo. Sa hanay ng mga Pilipino, sila ang pinakamayayaman at susunod
lamang sa mga imperyalistang US mismo sa pamamahala at panunustos sa
reaksyunaryong maka-imperyalista at maka-panginoong maylupang pulitika. Sila
ang bumubuo sa lokal na*malaking burgesya. Responsable sila sa pagiging
kasangkapan lamang para sa kanilang mga transaksyon ang gubyerno, at sa
kawalang kapasyahan nito sa pagtataguyod sa patakaran ng pambansang
industriyalisasyon.

Sa katunayan, ang mga upisyal ng gubyernong sumusunod sa mga
dikta ng mga imperyalistang US at mga kumprador nito ay gumaganap -mismo
sa papel ng mga kumprador. Kadalasa’y ginagamit ng matataas na upisyal ng
gubyerno ang kanilang mga pwesto para gampanan ang papel ng mga
kumprador para sa sariling kapakinabangan. Sa papel na ito, sila ang bumubuo
sa ikatlong pwersa ng kaaway na maaaring tawaging burukratang kumprador.

Ang mga panginoong maylupa, laluna iyong nagpapatanim ng mga
pananim pang-eksport gaya ng tubo, niyog, abaka at iba pa, ang bumubuo sa
ikaapat na pwersang antagonistiko sa pambansa-demokratikong kilusan. Gaya
ng mga kumprador, na may mga gawaing maaaring ginagampanan rin niya, ang
mga panginoong maylupa ay interesado sa pananatili ng ekonomyang kolonyal,
mga karapatang pariti at preperensyal na kalakalan. Sa kasalukuyan, sila ang
pinakamasusugid na tagapagtanggol ng Susog Pariti at Kasunduang Laurel-
Langley.

Ang lumang tipo ng mga panginoong maylupa, ang mga panginoong
maylupa sa palayan at maisan, ay hindi kasing direktang ahenteng pang-
ekonomya ng imperyalismo gaya ng mga eksporter sa agrikultura na naunang
nabanggit. Pero ang tradisyunal na ultra-konserbatismo sa pulitika ng lumang
tipong mga panginoong maylupa ang direktang minamanipula ng mga
imperyalista. Sa mas malawak na obhetibong pakahulugan, ang lumang tipo ng
mga panginoong maylupa ay bahagi ng sistema kung saan ang napakamurang
lakas paggawa ng mga Pilipino ay magiging abeylabol sa mga imperyalista para
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Itinuturo ng katwiran ang tayo’y umasa sa ating sariii at huwag
antayin so. iba ang ating kabuhayan. Itinuturo ng katwiran ang tayo’y
magiakos na maihapag ang nagaonarmg kasamaan sa ating bayan.

Panahon na ngayon, dapat nating ipakiiala na tayo’y may sariling
pagdaramdam, may puri, may hrya at pagdadamayan. Ngayon ay
panahong dapat simulan ang pagsisiuulat ng mga mahal at dakilang
ami na magwawasak sa masinsing taking na bumubulag sa ating kaisipan;
panahon na nga^ong dapat makilala ng mga Pilipino ang pinagbuhatan
rig kanilang mga kafiirapan.

Kaya, mga kababayan, ating idilat ang bulag na kaisipan at
kusang igugol sa Icagalingan ang ating lakos sa tuna} at lubos na pag-
asa na magtagumpaj sa nilala^ong kaginhawahan ng bayang tinubuan.
                                                                             -Andres Bonifacio

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

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

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

Sa gayon, si Andres Bonifacio sa ngayon ang modelo ng
rebolusyonaryong militansya ng mga kabataang Pilipino at ng mga
tagapagtaguyod ng pambansang demokrasya. Ang kanyang rebolusyonaryong
katapangan ang ating sulo. Kung magtatagumpay ang Kabataang Makabayan
sa makabayang misyon nito, ang isang importanteng rekisitong kailangang
matugunan nito ay ang pagtataglay ng rebolusyonaryong katapangan ni Andres
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sa transportasyon at komunikasyon, mga minahan, komersyo at iba pang larangan
at sa mga may-ari ng mga plantasyong mekanisado dahil sa gipit na gipit na
kalagayan ng masang magsasaka. Gumaganap o nagsisilbing pangunahing
suhay ng imperyalistang paghahari sa magkabilang dulo ng kapuluan ang
landlordismo.

Sa pamamagitan ng malinaw at obhetibong paglalahad sa mga pwersa
ng pambansang demokrasya at mga pwersang kaaway nito, nasa pusisyon ang
isang aktibista na magtibay ng mga patakaran, at wastong isagawa ang mga
aktibidad. Alam niya ang pagkakahanay ng kanyang mga pwersa at iyong sa
kaaway. Bukod pa, matutukoy niya ang balanse ng pwersa sa isang partikular na
panahon. Sa anumang pampulitikang pakikibaka, dapat alamin ng aktibista ang
balanse ng pwersa para malaman kung gaano kalaki at kung ano ang gagawin
para ibaling ang balanse ng pwersa nang pabor sa kanyang kilusan.

GAGAPIN ANG BALANSE NG PWERSA

Ihanay natin ang kasalukuyang pampulitikang realidad mula sa kaliwa
patungong sentro hanggang sa kanan. Ginagamit natin ang mga terminong
kaliwa at kanan batay sa kanilang istandard na pakahulugang Europeano— na
ang kaliwa ay para sa pagbabago, progresibo at radikal; at ang kanan ay para sa
umiiral na sistema at, samakatwid, konserbatibo at reaksyunaryo. Hindi dapat
ipakahulugan na kawalang kinikilingan o superyoridad, o kaya’y laging
papasulong, at hindi pumapaling sa tabi ang sentro o panggitna. Isinasaad nito
ng dalawahang katangian at pag-uurong-sulong ng mga myembro ng
panggitnang saray ng lipunan na, dahil sa kanilang relatibong limitadong materyal
na interes (kung ikukumpara sa malalaking burgesya at malalaking panginoong
maylupa), ay oportunistiko sa kasaysayan.

Para maipaliwanag ang saligang balanse ng pwersang pampulitika sa
Pilipinas, makakabuting gamitin iyong mga terminong Kaliwa, panggitna, at
Kanan.
Kaugnay ng makauring tendensya, materyal na interes at ideolohiya, ang Kaliwa
ay binubuo ng uring manggagawa’t magsasaka. Ang panggitna ay sumasaklaw
sa tatlong saray ng tinatawag na panggitnang uri, na maaari pa ring hatiin sa
Kaliwa, panggitna, at Kanan. Sa loob ng panggitnang panig, ang Kaliwang
panggitna ay sumasaklaw sa intelihensya at umaasa-sa-sariling maliliit na
nagmamay-ari na matatawag nating petiburgesya; ang gitnang panggitna ay
ang mga makabayang negosyante, na matatawag nating pambansa o
panggitnang burgesya; at ang Kanang panggitna ay ang mga mangangalakal na
parsyal na namumuhunan sa lokal na industriya at parsyal na mga kumprador
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na ipagtanggol ang sarili. Ipinakita natin sa pakikibakang anti-Hapones
at iba pang pakikibaka na maaari nating gawing suplayer ng armas ng
masa ang kaaway, sa pamamagitan ng pagsamsam sa mga ito, Iwaksi
natin ang imperyalistang pagpapalagay na tayo’y makaiiral lamang sa
ilalim ng proteksyon ng isang dayuhang kapangyarihan

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

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

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

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

Maging mas mulat tayo sa kasalukuyang realidad sa mundo. Pag-
aralan natin at samantalahin ang mga kontradiksyon sa hanay ng mga
imperyalistang kapangyarihan at mga kontradiksyon sa pagitan ng
sosyalismo at kapitalismo. Sumanib tayo sa internasyunal na
nagkakaisang prente laban sa imperyalismong US at mga kasabwat
nito. Isalin natin ang kasalukuyang pandaigdigang sitwasyon sa ating
pambansa-demokratikong bentahe.
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rin. Ang Kanan ay binubuo ng pinakareaksyunaryong pwersa sa ating lipunan
gaya ng mga kumprador, panginoong maylupa, at kanilang sagadsaring mga
ahenteng intelektwal at pulitikal. Ang panggitnang pwersa, gayunman, ay
maaaring maitulak patungo sa kaliwa o kanan ayon sa pampulitikang kalagayang
itinakda ng tunggalian sa pagitan ng Kaliwa at Kanan.

Sa paglilinaw sa batayang balanse ng pwersang pampulitika sa Pilipinas,
nakatutulong na gamitin ang mga terminong tulad ng Kaliwa, gitna at Kanan.

Usapin ng estratehiya para sa aktibista ng pambansang demokrasya na
alamin ang saligang pwersang ihahanay at titipunin laban sa mga pwersa ng
Kanan. Usapin ng taktika para sa kanya na kongkretong ilapat ang estratehiya,
alamin ang kongkretong kalagayan at kongkretong mga porma ng mga
organisasyon at paraan ng pakikibakang gagamitin, alamin sa pamamagitan ng
pagsusuri ang internal na mga dibisyon sa loob ng Kanan at ng panggitna nang
sa gayon sa pamamagitan ng kaalaman sa gayong mga kahinaan ng ibang mga
pwersa, maitataguyod niya ang wastong mga porma ng organisasyon at
panandaliang mga linyang pampulitika at sa gayo’y

Konsolidahin ang kanyang pangunahing mga pwersa atdirekta o di
direktang makakuha ng dagdag na mga alyado at para mapalitaw ang, o
makalikha ng, mga pagkakataon kung saan madadagdagan ang lakas ng
pangunahing mga pwersa rig kaliwa.

Para magtagumpay sa pulitika ang Kaliwa, kailangang mahimok nito
ang karamihan sa panggitnang pwersa. Gayon din ang ginagawa- ng Kanan.
Kung mahihikayat ng Kaliwa ang panggitna, ang resulta ay pagkahiwalay ng
Kanan.

Para mabaliktad ang balanse ng pwersa sa layuning ihiwalay ang Kanan
na binubuo ng mga kaaway ng progreso at demokrasya, kinakailangan kung
gayon na makipagkaisa ang pangunahin at malawak na pwersa ng manggagawa’t
magsasaka sa intelihensya, maliliit na nagmamay’ari at nagsasariling artisano
sa handikrap, himukin ang makabayang negosyante at sa pinakamenos,
nyutralisahin ang Kanang panggitnang pwersa. Ang mabubuong pagkakaisa ay
matatawag nating pambansa-demokratiko o anti-imperyalista at antipyudal na
pagkakaisa.

Sa kasalukuyan, ano ang pampulitikang balanse ng pwersa sa ating
bayan? Ang mga pwersa ng Kanan, sa pagtatanggol sa imperyalismong US at
lokal na pyudal na interes, ay matinding binabatikos ng mga pwersa ng Kaliwa at
panggitna na nagkakaisa sa batayan ng pambansang demokrasya. Ang mga
usaping pumukaw sa mga magsasaka, manggagawa, intelihensya, laluna ng
mga estudyante at negosyanteng Pilipino noong dekada ’60 ay ang Susog Pariti,
Kasunduang Laurel-Langley, ang usapin ng reporma sa lupa, AID, dayuhang
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Higit sa lahat, tayo’y magpunyagi para sa pambansang demokrasya sa Pilipinas.
Para sa ating pambansang kaligtasan, umasa tayo, higit sa lahat, sa lakas at
pambansang pagkakaisa ng mamamayan. Mabubuo lamang ang ganitong
pambansang pagkakaisa kung tayo ay kaisa ng masa sa isang pangkalahatang
pakikibaka laban sa imperyalismong US, pyudalismo at burukratang kapitalismo.

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

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

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

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

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

Magtiwala tayo sa kabayanihan, tapang at kakayahan ng sambayanan
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mga baseng militar at tulong militar, ang Panukalang Batas hinggil sa Byetnam
at iba pang gaya ng mga ito. Kahit nagkaroon ng pagkakaisa sa patakaran sa
maraming pagkakataon sa pagitan ng Kaliwa at gitna, kinakailangang organisahin
ang panloob na mga pwersa nila at kamtin ang pagkakaisa sa pagitan ng mga
uri.

Kung walang pang-organisasyong konsolidasyon at ekspansyon, ang
pambansa-demokratikong kilusan ay hindi epektibong makalalaban sa
napakalakas na awtoridad sa pulitika, ekonomya, kultura at militar ng United
States sa Pilipinas.
Mayroon o wala mang pormal na organisasyon ng nagkakaisang prente,
maaaring umiral ang isang nagkakaisang prente ng mga uring makabayan kahit
habang nagsasarili silang lumalaban para sa layuning komun na pagkakamit ng
pambansang kalayaan at demokrasya. Sa paglaki ng organisadong pampulitikang
lakas ng pambansa’demokratikong kilusan, tiyak na hihina ang NP o LP o
alinmang iba pang konserbatibong partido kung hindi ito aangkop sa bagong
umuunlad na pampulitikang sitwasyon; gayunman, ang mga pagbabago ay hindi
pirmihang garantiya para sa pagpapanatili ng naghaharing uri sa pampulitikang
kapangyarihan nito. Gayunpaman, habang nakikita natin ngayon ang maaliwalas
na kinabukasan ng pambansa-demokratikong kilusan, ipinagpapalagay natin
na laging igagalang ng Kanan ang ating mga kalayaang sibil. Habang parang
nakatanaw tayo sa magandang hinaharap, dapat lagi tayong alerto sa
desperasyon ng Kanan at ng mga pasimuno nitong imperyalista at mga
panginoong maylupa na hindi kailanman pumaltos, kung masusing pag-aaralan
ang ating kasaysayan, sa pag-atake sa pambansa-demokratikong kilusan sa
kritikal na mga pagkakataon. Sa madaling salita, kailangan nating maging alerto
sa mga pagbabanta at pasistang hakbang mula sa Kanan. Naranasan at alam
na ng Kilusang Oktubre 24 at Kabataang Makabayan ang mga ito.

Itatakda ang balanse ng pwersa sa bayang ito pangunahin ng mga
panloob na pangyayari. Nagsisimula nang mamulat sa pulitika ang mga
pinagsasamantalahang masa at iba’t ibang elemento ng panggitnang uri sa
kanilang pinagsasamantalahang kalagayan sa pundamental o radikal na paraan.
Mas handa sila ngayong maorganisa at kurnilos kaysa noong nakaraang dekada
nang suspindihin ang writ of habeas corpus at matagumpay na sinupil ang mga
kilusang masa, na pinalala ng mga pampulitikang kamalian ng diumano’y ‘mga
nasa pamumuno ng kilusang anti-imperyalista at antipyudal.

Dahil nasa kontrol ng dayuhang kapangyarihan ang ating ekonomya,
pulitika, kultura at seguridad, maaasahan na makakatulong ang mga pagbabago
sa daigdig sa pag-unlad ng internal na pambansa-demokratikong mga pwersa.
Ang United States, pagkatapos na labis na banatin ang sarili sa napakaraming
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ang bagong larangang ito, ang “aksyong sibiko”, upang papaniwalain ang
mamamayan na ang lokal na militar ay hindi na instrumento ng pyudal at
dayuhang interes at hindi na ang nakasusuklam na linta sa pambansang badyet.
Ito ay nangangahulugan ng panghihimasok ng militar sa mga larangan ng gawain
na sa tradisyon ay hawak ng mga sibilyan. Ibig sabihin, mamimilitarisa ang mga
operasyon na dati-rati’y may katangiang sibilyan. Tinatayang lalamunin ng militar
ang mga pondo na dapat sanang nakalaan sa mga kagawaran sa obras publikas,
sa edukasyon, kalusugan at iba pa.

Papalaking bilang ng mga konstitusyonalista ang seryosong kumukwestyon
sa panghihimasok ng militar sa mga usaping sibilyan. Nababahala sila sa isang
papatingkad na proseso ng pagsasapasista na maaaring tumapos sa
kapangyarihang sibilyan sa kalaunan. Hindi nga ba’t lumalaki ang kontrol ng
militar sa mga tungkuling sibilyan. Alinsunod sa isang bagong pamamaraan na
pinagtibay ng Pentagon at ipinatutupad dito ng JUSMAG, kumikilos ang militar
sa paraang maaako ang mga operasyong sibilyan at makukuha ang
pampulitikang impluwensya. Kitang-kita sa Asya, Aprika at Amerika Latina, na
kapag ang United States ay nababahala sa kontrol nito sa mga kliyenteng-estado,
bumabaling ito sa lokal na pasismo; dahil kung tutuusin, nakasandig sa
kagamitang militar at suportang pinansyal ng kanyang among imperyalista ang
isang katutubong pasismo.

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

Muli, sa ngalan ng anti-komunismo, ang tao ay dinadala sa anti-demokrasya.
Bilang mga naninindigan sa kalayaan sa relihiyon, kailangang nating^antayan
ang anumang kilusang kleriko-pasista na magpapaatras sa kasaysayan ng
Pilipinas sa mahabang panahon sa nakaraan kung saan ang mapagsamantalang
kapangyarihan ay may krus sa isang kamay at espada sa kabila. Ayaw nating
muling buhayin ang isang halimaw. Yaong-mga rianiniwala sa liberal na
demokrasya ay matinding binabagabag ngayon ng ilang paring Heswita na
sinanay ng CLA. Siguradong ayaw nating magkaroon ng malawakang
panunumbalik ng mga Padre Damaso at Padre Salvi.
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lugar sa daigdig sa nakaraang pitong dekada, ay nahaharap ngayon sa
pagtatanggol ng maraming mamamayan. Mula nang matapos ang Ikalawang
Digmaang Pandaigdig, kinailangang harapin ng US ang sosyalistang mga estado
at ang isang serye ng di mapipigilang mga kilusan para sa pambansang kasarinlan
sa Asya, Aprika at Amerika Latina. Pumapabor nang husto sa pagdami ng mga
kilusan para sa pambansang pagpapalaya ang pampulitikang l^onsolidasyon,
mabilis na paglago ng ekonomya at ng syentipiko at teknolohikal na pagsulong
ng sosyalistang mga bayan. Higit na isinusulong ng inaaping mga mamamayan
ang digmang bayan
para mapalaya ang sarili sa dayuhang paghahari. Nakita rin nila sa pagpapalawak
ng kanilang internasyunal na pakikipag-ugnayan, laluna sa tunay na sosyalistang
mga bayan, ang epektibong pamamaraan ng pagwasak sa monopolyong
paghahari ng nag-iisang dayuhang kapangyarihan sa pambansang buhay nila.

ANG WASTONG KAPARAANAN

Importante para sa aktibistang maunawaan ang buong hanay ng Kaliwa,
panggitna at Kanang mga pwersa para makagawa lagi ng isang malinaw at
epektibong patakaran sa bawat hakbang ng pambansa-demokratikong
pakikibaka. Nailahad na na dapat linangin ng aktibista ang pambansa-
demokratikong pagkakaisa ng Kaliwa at gitna para ihiwalay ang Kanan.
Kailangang maging mulat ang aktibista sa ilang panganib na makakasalubong
sa daan. Ang mga panganib na ito ay adbenturismo at oportiinismo na kailangan
niyang laging labanan at pagmatyagan.

Ang adbenturismo ay ang pampulitikang sakit ng labis na pagtantya sa
sariling pwersa na nagkakaanyo sa musmos na radikalismo. Samantalang totoo
na ang pangunahing pwersa ng pambansa-demokratikong kilusan ay ang alyansa
ng uring manggagawa’t magsasaka na nasa Kaliwa, kailangan pa ring isaalang-
alang ang malawak na pampulitikang impluwensya ng panggitnang pwersa at
magtaguyod ng mga patakarang makakahikayat sa kanila na pumanig sa kilusan.
Kaugnay nito, kailangang malaman ng aktibista ang minimum at maksimum na
hinihingi ng lahat ng uring makabayan sa bawat yugto ng pakikibaka para
mapukaw at miamobilisa ang masa at makamit ang kooperasyon ng panggitna
nanig walang binibitiwan o ikinokompromisong mga prinsipyo. Kailangamg lagi
niyang panindigan ang wastong pangkalahatang linya ng pambansiang
demokrasya sa ilalim ng pamumuno ng proletaryado.

Ang sobrang pag-asa ng aktibista sa kooperasyon ng panggitnang
pwersa bilang natatanging landas tungo sa taguimpay ng kanyang kilusan ay
magdadala sa kanya sa oportiinismo. Hindi maisusulong ng kanyang mga
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maglunsad ng isang kampanya sa “aksyong sibiko” na mas malawakan kaysa
pinasimulan ng yumaong Presidente Ramon Magsaysay. Magpapadala rin ito
sa ibayong dagat ng mga grupo sa “aksyong sibiko” para suportahan ang gerang
mapanalakay ng US sa Timog Byetnam.

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

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

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

Si Robert McNamara, Kalihim sa Depensa ng US, ang unang nagpahayag
na tatakdaan ng United States ang kanyang mga kliyenteng-estado na magtalaga
ng mga katutubong pwersang militar bilang diumano’y mga grupo sa “aksyong
sibiko”. Layon nitong makalikha ng bagong larawan ng lokal na militar at gawin
itong mas epektibo sa counter-insurgency. Ipagpapatuloy diumano ng United
States ang pagbibigay ng kagamitang militar bilang pandepensa pero nilikha
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aktibidad ang simulain ng inaaping masa. Magreresulta lamang sa personal
niyang pagpapasasa ang kanyang mga taktikang hindi prinsipyado o mga taktikang
labas sa estratehiyang hindi pabor sa Kaliwa, gaya ng nangyari sa napakaraming
diumano’y mga progresibong nahatak ng maka-imperyalistang mga
administrasyon sa Pilipinas.

Ang mga oportunistang ito ay naging iiyong matatawag nating mga
“rebolusyonaryong nakakotseng magagara”. ttbinubunga ang oportunismo nila
ng kabiguan o kawalan ng paghahangad na mag-organisa at imulat sa pulitika
ang masa bilang pangunahing pwersa, ng pambansa-demokratikong kilusan.
Ang gayong oportunismo ay karaniwang sakit sa pulitika ng mga di
nagpanibagong-hubog na elementong petiburges at intelektwal na nag-aakalang
makakamit nila ang tagumpay ng pambansa-demokratikong kilusan sa bisa
lamang ng kanilang personal na kahusayan at katalinuhan. Taglay nila ang sakit
sa pulitika ng mga ilustradong naglkanulo sa rebolusyong Pilipino sa Simula ng
siglo nang nakipagkolaborasyoru sila sa kanilang mga among Amerikano.

Para mapanatili ang wastong paninindigan, dapat laging mag-isip at
kumilos para malinang ang alyansa ng uring manggagawa’t magsasaka bilang
baseng masa ng pambansa-demokratikong kilusan at dapat madagdagan ng
suporta ng panggitnang pwersa ang alyansang ito, laluna ng intelihensya at mga
may maliliit na ari-arian. Kapag itinaguyod ang saligang patakarang ito, sa malao’t
madali’y wastong matatantya ang tunay na lakas ng pambansa-demokratikong
kilusan.

Sa kalaunan, magiging malakas ang pambansa-demokratikong kilusan
kung ang masa ay mulat sa anti-imperyalista at antipyudal na pakikibaka,
militanteng isusulong ang kanilang demokratikong mga layunin kapwa sa
kalunsuran at kanayiman, at may mataas na antas ng pagkakaorganisa. Dapat
matamang obserbahan ng aktibista ang mga pag-uurong-sulong at pagliku-liko
ng panggitnang pwersa. Dapat niyang siguruhin na ang pagtataguyod at
pagpapatupad ng anti-imperyalista at antipyudal na patakaran ng panggitnang
pwersa ay magiging bentahe sa pangunahing pwersa ng kilusan. Kung
ipagkakanulo ng gitnang-panggitna o Kanang-panggitna ang rebolusyong
Pilipino, hindi ito kataka-taka, at dapat hindi mabigla ang aktibista dahil nga
mahusay niyang naihanda ang masa sa matagalang pakikibaka, na may taktikal
na pagsulong at pag-urong.

Hindi dapat kailanman magpadala sa emosyon ang aktibista sa kanyang
pagsusuri ng pampulitikang sitwasyon. Laging hinihingi ang syentipikong
pagsusuri sa sitwasyon sa pamamagitan ng ganap na pag-unawa sa obhetibong
mga pwersa at elemento. Mangyari pa, kabahagi ng komitment sa isang mithiin
ang simpatya para sa mga kababayan, pero dapat puspusan itong ginagabayan
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armadong mga satelayt ay kilalang kabilang sa iisang hirarkiya ng kapangyarihan
kung saan ang US ang tumatayong p inakamakapangyar ihan.

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

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

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

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

Sa pagkakaalam ko, ang Armed Forces of the Philippines ay nagsisikap
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ANG PAGGAWA AT ANG REBOLUSYONG PILIPINO

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

Kabilang sa rebolusyonaryong kilusan ang mga baradero at bodegero;
palatandaan ang kanilang malakingbilang ng malaking epekto ng pagbubukas
ng Suez Canal at ng pagbubukas ng mga daungan ng Maynila sa dayuhang
kalakalan mula noong 1815. Mas madaling nakapasok sa Pilipinas ang komersyo
at mga liberal na ideya at nakalikha ng tunguhin sa burges demokrasya at yumanig

ng wastong ideolohiya, ng wastong pampulitikang mga pasya at dapat kongkreto
itong naihahayag sa pamamagitan ng organisadong mga aksyon.

Kilusang Manggagawa sa harap ng Liwasang Bonifacio

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

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

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

Sa pagtalunton sa kadena ng armadong kapangyarihan sa bayan, ating
makikita na ang pagkakaroon ng armas ay kakabit ng mga ari-arian, gaya ng
ipinakikita ng mga batas sa paglilisensya. Kaya, ang mga pribadong entidad na
may pinakamaraming armas ay ang malalaking kumprador, mga panginoong
maylupa at burukratang kapitalista, gayong sila rin ang pinakamaluwag na
nakagagamit sa pulisya at armadong pwersa ng gubyerno. Kapag ang isang
partikular na lokal na sitwasyon ay hindi na kaya ng mga gwardyang sibilyan,
pumapasok sa eksena ang mga pulis ng munisipyo at pagkatapos, ang PC, Army,
Air Force at kalaunan, ang panghihimasok militar ng US, sa gayong
pagkakasunud-sunod. Ang kadena ng armadong kapangyarihan ay nagtatapos
sa imperyalismong US. Sa ganitong pag-unawa, ang masa ay may estratehikong
pagkamuhi sa imperyalismong US. Ang mga mapagsamantala at ang kanilang
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sa lumang kaayusang kolonyal at pyudal. Kapwa isang bodegero at isang
estudyante ng rebolusyong Pranses si Andres Bonifacio na kumatawan sa bagong
pangyayaring ito sa lipunang Pilipino.

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

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

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

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

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

Pero, habang kinikilala natin ang mapagpasyang papel ng
proletaryadong Pilipino sa paghahanda at pagbubunsod sa rebolusyong Pilipino
at sa malinaw na pananawagan para sa pambansang pagpapalaya, kilalanin rin
natin ang katotohanang nasa yugto pa lamang ng pag-usbong ang proletaryadong
. Pilipino noong 1896, at sa panahong iyon, mas impluwensyado sila ng mga
ideyang liberal ng Europa at ng mga ilustrado kaysa proletaryong ideolohiya ni
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ang lahat ng ating natutunan bilang isang bayan at hiwalay na kumilos bilang
nagsasariling pwersa na malaya sa estratehikong mga pangangailangan ng isang
dayuhang kapangyarihang gaya ng United States. Ito’y hindi lamang dahil natuto tayo
sa sarili natin o kaya’y dahil tayo ay naging isa nang mas mapaggiit na bayan, kundi
dahil tayo ngayon ay nasa isang antas ng pag-unlad ng daigdig na higit na mas
mataas kaysa panahong kinalagyan natin noong pananakop ng Hapon. Nasa lahat
ng dako na ngayon ng daigdig ang mga kilusan sa pambansang pagpapalaya; ang
mga sosyalistang bayan ay may kakayahang pakalatin at pahinain ang imperyalistang
kapangyarihan ng United States; ang imperyalismong US ay patuloy na pinahihina
ng mismong sobrang pagkakabanat ng kanyang lakas at ng patuloy na paglaban ng
mga mamamayan sa buong daigdig.

Ang napakasamang mga kwento tungkol sa “komunistang agresyon”, na niluto
at pinalaganap ng propagandang US, ay labis nang gasgas sa Pilipinas. Paparaming
tao ang nagbabasa tungkol sa karanasan ng mga bayang sosyalista at kung paano,
sa kabilang banda, sila pala mismo ang pinahihirapan ng imperyalistang
panghihimasok. Ang tunay na mga pangyayari tungkol sa Gera sa Korea at sa hidwaan
ng Tsina at India tungkol sa hangganan ay nasisimulan nang maliwanagan ng
intelihensyang Pilipinb; at ang pananalakay ng US sa Timog at Hilagang Byetnam,
ang pananakop ng US sa Taiwan at ang daan-daang panghihimasok nito sa teritoryo
ng Tsina ay walang dudang nagpapasinungaling sa pahayag na Numero Unong
mananalakay ang Tsina, at ang United States naman ang Numero Unong sugo ng
kapayapaan.

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

Dapat itanong ng mga sundalo ng gubyerno sa kanilang sarili kung bakit sa mga
welga ay nasusumpungan nila ang sarili na nasa panig ng mga establisimyentong
kapitalista, o kung sa mga labanang agraryo naman, nasa panig ng mga panginoong
maylupa. Sa mga demonstrasyong anti-imperyalista, natatagpuan din nila ang sarili,
kasama ng mga pulis, na nakahanay laban sa di armadong karaniwang
mamamayan. Madalas, natatagpuan na lamang nila ang sarili na tinatagubilinan
na ang mga nasabing welgista at demonstrador ay “subersibong” mga pasimuno
ng gulo.
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Marx na noo’y matinding pangitain nang tumatakot sa naghaharing burgesya sa
Europa. Sa madaling sabi, mas makabayan ang mga manggagawa sa
ispontanyong paraan kaysa mulat sa uri. Kahit na pinamumunuan ng mga mula
sa proletaryado, ang Katipunan sa saligan ay isang kilusang patriyotiko na
yumayakap sa masa sa pinakapangkalahatang pakahulugan. Mababatid lamang
ni Andres Bonifacio na ang mga ilustrado ay repormistiko at ang mayayamang
Pilipino ay may tendensyang iugnay ang sarili sa mga kolonyal na awtoridad na
nilalabanan na ng masa sa pag-aaklas.

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

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

Umentra ang imperyalismong US para agawin sa ating mamamayan
ang kanilang kalayaan at paslangin sila kung ayaw pasakop. Pero mayrdong
angkop na salaping dugo, naririyan ang angkop na dambong sa mga upisina ng
gubyerno at sa komersyo, at nagamit ang angkop na pananalitang liberal para
matabingan ang brutal na realidad ng irnperyalistang pananakop. Gumamit ang
irnperyalistang US ng mapanlinlang na mga islogan tulad ng “demokrasya”,
“Kristyanismo”, “mapagpalang asimilasyon” at “pagsasanay para sa paggubyerno
sa sarili” habang malupit nilang tinrato ang mga di nakipagkompromiso na
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sa masa bilang hakbang sa paghahanda ng bayan sa pakikibakang antipasista.
Sa proseso ng pananakop ng mga Hapones, nag-utos ang US kumand sa

Australia sa lahat ng pwersang anti-Hapones na magmantini ng patakarang “lie-
low”. Ang imperyalistang kautusang ito ay walang dudang pahiwatig ng kawalan ng
tiwala sa sambayanang Pilipino. Takot ang US na hayaan ang mga Pilipino na
makapagbuo ng sariling armadong lakas. Tusong pinakana ng mga imperyalistang
US na maramihang maglalanding ng armas para sa kanilang mga ahente sa
USAFFE sa panahon lamang na sila mismo’y malapit nang dumaong.

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

Nagtagumpay tayo sa pakikipaglaban sa imperyalismong Hapones;
nagtagumpay tayo sa paglaban at sa pag-aarmas ng sarili. Pero nagkulang tayo sa
pag-aarmas ng ating sarili sa ideolohiya at pulitika. Marami ang naniwala sa
huwad na kalayaang ipinangako ng Amerika. Marami ang nag-akala na ang tunay na
kalayaan ay maaaring ipagkaloob ng isang dayuhang kapangyarihan. Ngunit ang
“kalayaan” na ipinagkaloob sa gayong paraan ay walang katuturan para sa masa ng
ating sambayanan. Sa pag-aarmas ng sarili sa wastong ideolohiya, mas malaya
sana lahat tayong nakakilos at nagamit ang ating pwersa sa pagtatanggol para igiit
ang ating kalayaan mula kapwa sa Japan at United States. Halimbawa, maaari
sanang napahintulutan ang masang magsasaka sa buong kapuluan na kagyat na
matamasa ang reporma sa lupa sa mga irtafaandonang hrparri ng mga
panginoong maylupa na nagtago sa Maynifa sa Halirn ng psngangalaga ng mga
imperyalistang Hapones, at sa Washington, sa pangangalaga naman ng mga
imperyalistang US Sa halip, ang ilang napahiwalay na Amerikano ay hinayaang
mamuno sa USAFFE. Ang pamumuno sa kilusang gerilya ay inihain sa kanila sa
isang platong pilak. Ang mersenaryong kaisipan na maghangad ng backpay ay
hinavaang tumagos at umuk-oksa makabayang kilusan. Hanggang ngayon, ang
ilan sa atin ay parang mga mersernaryo kung hiyain; laging pinamamalimos ng
bayad ng beterano mula sa isang dayuhang gubyerno. Sakali mang maulit ang
pagkakataong tulad ng pakikibakang anti-Hapones, kailangan nating gamitin
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tumangging manumpa ng katapatan sa bandilang US at nagpatuloy na makibaka
para sa kasarinlan ng Pilipinas.

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

Sa rurok ng Digmaang Pilipino-Amerika, nagwelga ang mga
manggagawa sa imprenta na nagtatrabaho sa palimbagan ng rebolusyonaryong
gubyerno at pinamumunuan ni Hermenegildo Cruz, Felipe Mendoza at Arturo
Soriano para iprotesta ang mapagmataas na asal ng porman at humingi ng mas
mahusay na kalagayan sa paggawa. Maaari sanang ginamit ng mga
rebolusyonaryong pinuno ang kritikal na sitwasyon ng digma bilang katwiran sa
pagsugpo sa makatarungang mga hinihingi ng mga manggagawa, pero, dahil
sa pambansa at demokratikong katangian ng rebolusyon, nakatagpo ang mga
welgista ng handa at mainit na simpatya sa kanilang hanay, laluna mula kay
Heneral Antonio Luna, editor ng La Independencia, na nagsabi: “Tunay na para
tayo sa karangalan, kasarinlan at kasaganaan ng mamamayang Pilipino. Wala
akong makitang dahilan kung bakit Hindi natin dapat ibigay ang hinihingi ng
mga welgista kung totoong para tayo sa kahusayan ng mga manggagawang
Pilipino.  Ang unang pananagutan ng gubyernong Pilipino ay magbigay ng
proteksyon at kasaganaan sa mga Pilipino.” Inilalahad namin ang insidenteng
ito hindi lamang para bigyang diin ang katotohanang nagpatuloy na maging
organikong bahagi ng rebolusyon ang mga manggagawa kundi para rin ipakita
na nagsisimula silang maging mulat sa kanilang mga makauring interes kahit
na pumaloob sila sa isang burges-demokratikong alyansa. Mula sa panahong
iyon, kahit na sa loob ng pinakamasasahol na taon ng rehimen ng imperyalistang
US, patuloy na umunlad ang uring manggagawang
Pilipino sa ideolohiya, pulitika at organisasyon.

UNION OBRERA DEMOCRATICA

Sa isang antas, pinasigla ng pagbabalik ni Isabelo de los Reyes noong
1901 mula sa mga piitan at barikada ng Barcelona ang mga manggagawang
Pilipino bilang isang natatanging uri. Pinuslit ni Isabelo de los Reyes ang
maraming tipo ng babasahing sosyalista para basahin ng mga manggagawa at
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lantarang pakikialam ng mga tropang dayuhan para panatilihin ang kanilang
paghahari, ang gubyerno ng Pilipinas ay inoobligang lustayin ang kanyang limitadong
rekurso sa pakikipagsapalaran sa labas ng bayan sa tabing ng pag-aapula ng sunog
sa kapitbahay. Marami pa sa atin ang hindi nakauunawa na sa pagpanig sa
imperyalismong US, ang Pilipinas ay nagiging kasabwat ng tunay na arsonista.

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

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

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

Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, ipinamalas natin ang ating
kakayahang lumaban sa makabagong imperyalismo: Pinatunayan natin na kaya
nating matagumpay na labanan ang mga mananakop na Hapones sa kabila ng
sinadyang di pamamahagi ng mga armas sa masa ng imperyalistang US bago ang
napipintong pagsiklab ng gera, sa kabila ng paglikas ng’mga Amerikano at utos ni
Wainright na sumurender. Sa katunayan, tinanggihan ng mga imperyalistang US ang
isang petisyon na magpapamahagi ng armas sa mga organisasyong antipasista at
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agad na nakipag-ugnay kay Hermenegildo Cruz at iba pang nangungunang mga
organisador mula sa hanay ng uring manggagawa.

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

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

Itinatag ang Union Obrera Democratica noong Enero 2, 1902, sa kauna-
unahang kongreso sa paggawa na idinaos sa kasaysayan ng Pilipmas. Pinagtibay
rin ng Kongreso ang Konstitusyon ng UOD na kumatawan sa mga prinsipyong
pinagtibay mula sa mga librong Vida e Obras de Carlos Marx ni Friedrich Engels
at Los Campesinos ng isang radikal na sosyalistang Italyano, si Malatesta. Nahalal
na presidente si Isabelo de los Reyes at si Hermenegildo Cruz, bise-presidente.

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

Noong Agosto 2, 1902, nang inilunsad ng UOD ang unang
pangkalahatang welga ng kilusang paggawa sa Pilipinas para iprotesta ang

38ang kilusang paggawa

ng US sa soberanya ng Pilipino.
Ang mga baseng militar ng US, tulad ng naging papel ng mga ito sa ibang

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

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

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

Ang dapat mabatid ng sambayanang Pilipino kaugnay ng iba pang
kasunduang militar gaya rtg Tratadong US-RP sa Mutwal na Depensa at
Pagkakasundong Maynila o South East Asia Treaty Organization (SEATO) Pact, ay
ang pormal na pagkilala sa “karapatan” ng United States sa panghihimasok na
militar sa mga panloob na usapin ng Pilipinas, sa kaso ng una, at ang pagpapasaklaw
ng ganitong “karapatan” ng United States sa iba pang bayan, sa kaso ng ikalawa. Sa
kasalukuyan, habang hindi pa kailangan ng mga reaksyunaryo sa Pilipinas ang
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pagtanggi sa kanilang hinihinging pangkalahatang pagtaas ng sahod bilang
adyasment sa implasyunaryong krisis, kumilos ang kolonyal na gubyernong US
para isakdal si Isabelo de los Reyes sa salang sedisyon at rebelyon ar hinatulan
siya batay sa gawa-gawang testimonya ng isang welgista na isa palang sikreta.

Ibinatay ang mga sakdal at hatol sa isang batas Espanyol sa pagsasabwatan. Di
nagtagal, si Isabelo de los Reyes, na nakaragal sa iba’t ibang pagpapahirap sa
kapanahunang Espanyol, ay sumuko sa kontra-paggawang mga taktika ng
imperyalisino at nagbitiw sa UOD para magkonsentra sa kanyang mga gawaing
relihiyoso sa Iglesia Filipina Independiente.

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

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

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

Noong Mayo 1, 1903, sa kabila ng pagtanggi ng kolonyal na gubyernong

US na bigyan ng permit ang UODF para magdemonstrasyon, inilunsad ng
pederasyon ang isang demonstrasyo’n ng 100,000 manggagawa para ipagdiwang
ang araw ng paggawa sa kauna-unahang pagkakataon sa Pilipinas. Isinagawa
ang demonstrasyon sa harap ng Malakanyang. Isinigaw ng mga manggagawa:
“Ibagsak ang imperyalismong US!”
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pwersahin tayong pagtibayin ang Batas Bell sa Kalakalan; ang bayad
pinsala na ibinigay pangunahin sa malalaking korporasyong US, sa
mga mamamayang US at sa mga institusyon ng simbahan. Ang mga
pangyayaring ito ay pinatutunayan ng mga rekord ng Kongreso ng
US at ng War Damage Commission.

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

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

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

Sinabihan tayo na ang Amerika ang ina ng demokrasya, pero
natatakot ang gubyernong Amerikano na makipag-usap sa mga taong
naghahangad ng demokrasya. Sabi ng mga Amerikano na sila’y para
sa kaliryaan, pero bakit nais niiang kitlin ang ating kala^aan sa
pamamagitan  ng pagtaharap ng nakaumang na mga bayoneta?

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

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

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

Ang ikinagalit ng imperyalismong US sa pamumuno ng dalawang taong
ito ay ang paghugpong ng kilusang paggawa at isang militanteng kilusang anti-
imperyalista, na ikinatatakot nitong magpapatuloy sa rebolusyong Pilipino.
Inakusahan ang UODF ng pagtulong sa walang lubay na armadong pakikibaka
ni Macario Sakay laban sa mga imperyalistang US. Matapos nito, ipinakalat ng
kolonyal na rehimeng US ang bali-balita na ipinagkanulo ni Dr. Gomez si Macario
Sakay. Pagkatapos na pagkatapos ng krakdawn sa UODF na nagklayong
patahimikin ang mga manggagawang anti-imperyalista, tinangka ng mga ahente
ng American Federation of Labor na agawin ang kilusang unyon sa Pilipinas at
ipalaganap ang burges-liberal na konsepto na dapat ihiwalay ang paggawa sa
pampulitikang aktibidad at lagi dapat itong kaisa ng kapital. Para isulong ang
mga layuning imperyalista at kontra-paggawa nito, hinimok ng American
Federation of Labor si Lope K. Santos na organisahin ang Union del Trabajo de
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ang maiksing pananakop sa Pilipinas ng mga Briton noong hilling bahagi ng ika-18
siglo. Ang pagpanig ng USAFFE sa imperyalistang US laban sa Hapones ay walang
pinagkaiba sa esensya sa pagpanig ng mga Pilipinong gwardya sibil sa mga Espanyol
laban sa mga Olandes at Briton. Nilabanan natin ang ikalawang mananakop para
lamang higit na alipinin ng unang mananakop. Nabigo tayong gamitin ang gera ng
dalawang mananakop para buuin ang sariling pwersa sa pambansang pagpapalaya
na makapagpapatalsik sa dalawang mananakop.

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

Ang pinakatampok na tagumpay ng mga imperyalistang Hapones
noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay ang brutal na pagwasak
sa buhay ng mga Pilipino. Ang pinakatampok na tagumpay ng mga
imperyalistang US ay ang walang habas na pagwasak sa mga tahanan
at ari-arian ng mga Pilipino sa pagkukunwaring naglulunsad ng mga
operasyong mopping-up kahit umatras na ang mga Hapones mula sa
mga poblasyon at syudad sa harap ng pagtugis ng mga partisanong
Pilipino. Walang pakundangang winasak ng imperyalistang US ang
ari-arian ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pambobomba at
panganganyon, na para bagang inihahanda na nila tayo sa
pagtanggap ng bayad pinsala sa digma, na siyang gagamitin para
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Filipinas (UTF) at idiin ang paghihiwalay ng paggawa at pulitika at ang pagkakaisa
ng uring manggagawa at uring kapitalista. Kakaiba sa UODF, tinamasa ng UTF
ang lubos na suporta ni Gubernador-Heneral Taft.

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

Nang maalis sina De los Reyes at Gomez mula sa kilusang paggawa sa
pwersa ng kapangyarihang imperyalista, natagpuan ni Hermenegildo Cruz ang
sarili sa pamumuno, at nagkonsentra siya sa pagtransporma ng mga gremyo
tungo sa ganap na mga unyong industriyal upang maging mas malakas na
batayan para sa isang bagong pederasyon sa paggawa. Noong Mayo 1, 1913,
inorganisa niya ang Congreso Obrero de Filipinas at nahalal bilang presidente
nito.

CONGRESO OBRERO DE FILIPINAS

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

Sa panahon ng imperyalismo, hindi nakaiwas ang COF sa mga mang-
iisplit. Para maisulong ang kanilahg mga tendensyang maka-imperyalista at ang
kanilang panggugulong pampulitikang estilong US, nagbuo ng paksyon sina
Vicente Sotto, Ramon Diokno at Lope K. Santos at nag-isplit para buuin ang
Asemblea Obrera noong 1917. Para isulong ang kanyang programa sa company
unionism,
umisplit din si Joaquin Balmori sa taon ding iyon at binuo ang Federacion del
Trabajo de Filipinas. Pinanindigan ni Balmori na dapat hindi maningil ang mga
unyon sa paggawa ng butaw sa pagsapi at dapat tumanggap ang mga ito ng
suportang pampinansya mula sa manedsment. Gumawa pa nga ng resolusyon
ang kanyang pederasyon laban sa mga welga at diumano’y mga ideyang
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nang madestino si Tano sa sariling bayan, siya ay nagtaka kung bakit kailangan
siyang maging instrumento ng panunupil sa sariling mga kababayan. Sa isang
engkwentro, kinailangan niyang sagupain ang sariling ama, na ang pangalan sa
pakikibaka ay Matanglawin, at sa proseso ay napatay ang

sariling lolo, si Tandang Selo. Ito ang malungkot na kwento ng isang magsasaka
na nirekluta para labanan ang sariling mga kapatid na magsasaka.

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

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

Mukhang ang nakakatakip sa katotohanan na nagpapatuloy ang pananakop
ng US sa Pilipinas ay ang ating karanasan sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
Dahil nasa parehong panig t;ayo noon laban sa imperyalismong Hapones at dahil
panandaliang natigil ang tuwirang paghahari ng US, marami ang nag-akala na ang
imperyalistang pananakop ng US ay ganap nang napalitan ng imperyalistang
pananakop ng Hapones, at bukod pa, ng pangako ng huwad na kalayaan. Sa
katunayan, pagkaraan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig at matapos ang
proklamasyon ng “kalayaan” noong ikaapat ng Hulyo, nagtagumpay ang United
States na panumbalikin ang kanyang kapangyarihang militar at pang-ekonomya
sa Pilipinas. Ang muli nitong pananakop at pagkontrol sa Pilipinas ay walang
pinagkaiba sa esensya sa panunumbalik sa poder ng kolonyalistang Espanyol matapos
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subersibo. Samantala, sa kaisa-isang pinakamatatag na organisasyon sa
paggawa sa panahon iyon, ang U1F, nagsagawa ng reorganisasyon noong Marso
1, 1918, kung saan nahalal na presidente si Crisanto Evangelista. Sa panahong
iyon, naging tampok ang klima -ng militansya sa kilusang unyon habang
pinasinayahan ng Rebolusyong Oktubre ang unang proletaryong estado.

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

Sa pagtatangkang papanghinain ang subok na katatagan ng U1F,
hinirang ni Presidente Quezon si Evangelista bilang kagawad ngMisyon sa
Kasarinlan ng Pilipinas patungong United States noong 1919. Gayunman,
nagbigay ang misyon ng pagkakataon kay Evangelista na makilala at matasa
ang iba’t ibang pinuno at organisasyon sa paggawa sa United States. Pinansin
niya ang mga patakarang reaksyunaryo at rasyal ng American Federation of
Labor na pinarnumunuan ni Samuel Gompers. Nakakita rin siya ng mas
maraming babasahin hinggil sa syentipikong sosyalismo at naimpluwensyahan
sa positibong paraan ng malaganap na kasiglahan ng mga manggagawa na
ilunsad ang Ikatlong Internasyunal.
Habang nagpapanatili ng mataas na pampulitikang kamulatan sa pang-araw-
araw na pakikibakang pang-ekonomya, ang UIF, sa ilalim ng masigasig na
pamumuno ni Crisanto Evangelista, ay nagwelga noong 1920 para sa simulain
ng pambansang kalayaan at integridad laban sa lahat ng pahayagan na pag-aari
at kontrolado ng Amerikanong na biglang naglunsad ng kampanya sa pahayagan
para unahan ang kilusan sa pambansang kasarinlan at maliitin ang mamamayang
Pilipino na walang
kakayahan sa paggubyerno sa sarili at, samakatwid, nangangailangan ng higit
pang “pagsasanay” ng imperyalistang US.

Noong 1922, itinatag ni Evangelista ang Partido Obrero (Partido ng
mga Manggagawa), ang tagapagpauna sa Partido Komunista ng Pilipinas.
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ni Hen. Antonio Luna laban sa imperyalismong US. Mukhang ang islogan
na lamang ng “mapagpalang asimilasyon” ang naririnig at
nakapagpapagalaw sa ilan sa atin bilang maamong tutang isang
matagumpay na eksperimentong Pavlovian ng imperyalismong US. Ang
mga tutang ito sa bawat larangan ng ating buhay pambansa ay tumutugon
lamang sa kuliling ng imperyalista; limot nila ang prinsipyo ng
pagbabangon ng kanilang dangal bilang mga tunay na makabayan sa
kasalukuyang kalagayan at ang pagbabangon ng dangal ng daanlibong
mga Pilipinong makabayan na namatay na lumalaban sa mga rnananalakay
na US ilang dekada pa lamang ang nakakaraan.

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

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

Kung babaybayin natin ang kasaysayang militar ng Pilip’inas, makikita natin na
nagtatagumpay ang isang dayuhang kapangyarihan sa pagpapataw ng paghahari
nito sa pamamagitan ng paggamit ng isang bahagi ng ating mga kababayan laban sa
kapwa kababayan. Kalkulado ni Magellan na kapaki-pakinabang na panigan si Haring
Humabon laban kay Lapu-lapu. Ito ang padron ng mga aktibidad militar na ginamit ng
mga kolonyalista para mapanatili ang kontrol sa Pilipinas sa mahigit tatlong dantaon.
Ang isang baranggay na kaisa ng mga kolonyalista ay ginamit laban sa di kaisang
baranggay. Ang mga Bisaya na sapilitang nirekluta sa Gwardya Sibil ay ginamit para
payapain ang mga eryang Tagalog at imantini ang kolonyal na kapayapaan at kaayusan
habang ginagatungan ang rehiyunal na antagonismo. Ang mga rekluta sa isang isla
ay ginamit para sugpuin ang paglaban sa ibang isla. Sa pagpapalawak sa erya ng
kanilang dominasyong kolonyal, ginamit ng mga Espanyol ang kanilang mga rekluta
mula Luzon at Visayas para labanan ang dakilang mamamayan ng Mindanao. Ang
mga reklutang magsasaka na ang sarili mismong uri ay inaapi sa Pilipinas, ay ipinadala
sa mga ekspedisyon //para gamitin sa mga gera ng Espanyol sa Moluccas, Borneo,
Carolines at // Indotsina. Inilarawan ni Dr. Jose Riza’l ang ganitong kolonyal na
kabalintunaan sa kwento ni Kabesang Tales at ng kanyang anak na si Tano. Sa El
Filibusterismo, si Kabesang Tales ay inaapi ng mga panginoong kolonyal, ng mga
panginoong maylupang prayle, pero ang kanyang anak ay sapilitang nirekluta sa
kolonyal” na serbisyong militar para labanan ang mga katutubo ng Carolines. Kalaunan,
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Noong Mayo 1, 1927, hinalal ng COF si Francisco Varona bilang
presidente at si Crisanto Evangelista bilang kalihim. Sa araw na ito, nagpasya ito
na umanib sa Pulang Internasyunal ng mga Unyon sa Paggawa (Red
In¬ternational of Labor Unions). Ito ang kulminasyon ng partisipasyon ng
paggawang Pilipino sa Kumperensya sa Canton ng 1925, at sa mga kumperensya
kung saan nakipagtalakayan ang mga kinatawang Pilipino sa mga kinatawan ng
ibang mga pambansang organisasyon sa paggawa (laluna iyong mula sa
Silangan), nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa pakikibakang pang-
ekonomya at pampulitika at nakarating sa kongklusyon na dahil kaharap nilang
lahat ang Kanluraning imperyalismo, kailangang magsama-sama sila sa
pagkakapantay-pantay at sa koordinasyon laban sa kaaway na komun.

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

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

ANG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS

Bilang pagpapatuloy sa layuning paglikha ng isang solidong instrumento
sa pulitika ng uring manggagawa, na una na niyang tinangka sa Partido Obrero,
itinatag ni Crisanto Evangelista ang Partido Komunista ng Pilipinas na pupuspusin
ng Marxismo-Lenimsmo. Sa suporta ng Katipunan ng mga Anak Pawis at ng
Katipunang Pambansa ng Magbubukid sa Pilipinas, ang mga pangunahing
organisasyon ng kilusang unyon at kilusang magsasaka ayon sa pagkakasunud-
sunod, itinatag ang Partido Komunista ng Pilipinas noong Agosto 26, 1930, at
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nananatiling malakolonyal at malapyudal ang ating lipunan; kung paano sadyang
hindi pinahihintulutan ng ating sistemang pampulitika na malasap ng masa ng ating
sambayanan ang biyayang hatid ng tunay na demokrasya; kung paano
nakapagpapanatili ang isang kulturang imperyalista na nakasanib sa isang kulturang
kolonyal; kung paano patuloy na ipinapalagay ng marami sa atin na sila’y
pinangangalagaan ng isang dayuhang kapangyarihan na pumipiga ng
superganansya mula sa ating bayan at sa tuwina’y nagsasangkot sa bayan sa kanyang
makasariling imperyalistang pakikipag-away sa kabuuan ng Asya at mundo sa tabing
ng isang relihiyosong krusadang tinaguriang anti-komunismo.

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

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

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

Matapos ang matagumpay na pananalakay ng imperyalistang US na
nagsimula noong 1898, nagpatupad ang mananakop ng sarisaring
pakana sa paggamit sa kanyang superyor na kapangyarihang militar at
pinansyal, at nakabig ang marami sa ating kababayan na fflaging
mersenaryo at papet nila. Malayo na ang ating narating mula sa
kabayanihan ni Hen. Gregorio del Pilar at sa di matinag na paninindigan
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pormal na inilunsad noong Nobyembre 7, 1930, sa gayo’y binuo ang alyansa ng
uring manggagawa at magsasaka.

Kagyat na naging target ang Partido Komunista ng Pilipinas ng sama-
samang paninira at probokasyon ng naghaharing uri at kolonyal na gubyernong
US. Agad itong naharap sa mismong reaksyunaryong mga pwersa ng
imperyalismo at pyudalismo na bumigo sa rebqlusyong Pilipino sa pagbabago
ng siglo at sa unang pederasyon sa paggawa, ang Union Obrero Democratica
noong 1902 at 1903.

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

Pinili ang dalawampu’t walong pinunong komunista na
pinangungunahan nila Crisanto Evangelista, Juan Feleo, Guillermo Capadocia
at Mariano Balgos mula sa daan-daang arestadong mga manggagawa at
inakusahan ng sedisyon at iligal na asembleya. Pinatawan ang mga pinuno ng
napakahabang pagkabilanggo, habang ang iba nama’y idinistiyero. Ipinagbawal
ang Partido Komunista ilang buwan lamang matapos ang pagkakatatag nito.
Inatasan ang mga gubernador ng probinsya at mga presidente ng munisipalidad
ng kolonyal na rehimeng US na huwag magbigay ng anumang permit sa KAP at
KPMP para sa anumang pagtitipon.

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

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

Pagdating ng 1938, lumaki sa bilang ang Partido Komunista ng Pilipinas
nang sumanib ito sa Partido Sosyalista na pinamumunuan ni Pedro Abad Santos.
Sa pamamagitan ng pagsasanib na ito, binawi ng Partido Komunista ang mga
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pumukaw sa higit sa 10 milyong manggagawang Pranses, gaya ng kabataang
Byetnames sa pamamagitan ng sandatahang yunit pampropaganda at mga
organisasvong pangkultura. Pero ang uitimong lavon para sa estudyante at
kabataan na tunay na nakalaan para sa pambansa-deinokrarikong rebolusvon
ay laging sumanib
sa masa ng sambayanan habang patuloy sila sa pagpapanibagong-hubog ng

sariling pag-iisip at sa pagwawaksi ng kanilang petiburges o indibidwalistang
mga prehuwisyo at preperensya.

NAPAG-ALAMAN KO NA papalaking bilang ng mga upisyal at  kawal ng Armed Forces
of the Philippines ang nagbabalik-aral sa kanilang mga tradisyon at sa mga
saligang panuntunan na nagsisilbing batayan ng mga kumand na ibinababa mula
sa itaas nang may pinakamahigpit na disiplinang tatak ng establisimyentong militar.

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

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

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

Isang malalim na pagsisiyasat ang isinasagawa ngayon kung paano
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taong ipinagbawal ito at ang mga pinuno nito ay nakakulong o idinistiyero. Dinala
ng Partido Sosyalista, na lumakas sa kanayunan, ang uring magsasaka sa mas
malaking bilang ng uring magsasaka tungo sa Partido Komunista ng Pilipinas.
Ang huling nabanggit na partido ay patuloy na nagtamasa ng suporta ng
proletaryado maging sa panahong nasa andergrawn ito, gaya ng pinatunayan
nang muli itong lumitaw.

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

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

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

Lulong na lulong ang Partido Komunista ng Pilipinas sa mga
pakikibakang ligal at urban kaya’t hindi ito handa na agad maglunsad ng
armadong pakikibaka laban sa pasismong Hapones. Nahuli ng mga Hapon si
Crisanto Evangelista at ibang pinuno ng Partido sa kalunsuran isang buwan
matapos ang okupasyon ng kaaway sa Maynila. Si Evangelista ay namatay na
isang makabayan sa kamay ng
mga pas is tang Hapones.

Sa panahon ng digmaan, nabigo ang PKP na gamitin ang Prente
Popu¬lar at pakikibakang antipasista bilang pagkakataon para palakasin ang
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itransporma ang kasalukuyang rebeldeng kilusang estudyante sa isang
rebolusyong pangkultura na may pambansa-demokratikong oryentasyon.

Nangahas tayong sabihin sa nakaraan na tunay ngang umuusbong na
itong rebolusyong pangkultura. May sapat nang lakas ang mga Simula nito para
magmistulang piging ang unang Kilusang Propaganda.

Ang itinataguyod nating Ikalawang Kilusang Propaganda sa esensya ay
isang rebolusyong pangkultura na may pambansa-demokratikong orvemasyon.
Ito ang yugto ng paglilikha sa upinyong publikong kailangan para sa
komprehensibong pambansa-demokrarikong rebolusyon. Hindi matagumpay
na maipagwavvagi ang pakikibaka para sa pambansang demokrasya kung wala
ang rebolusyong pangkulnirang iro.

Sa rebolusyong pangkulturang ito, gumaganap ng mahalagang papel
ang mga estudyante. Ngayo’y higir na malaki ang mga hanay ng mga esnidyanre
kaysa nakaraang buong kasaysayan ng Pilipinas; espesyal nilang karangian ang
mobilidad. Dahil nagmumula ang mga estudyante sa iba’r ibang bahagi ng
bayan ar ng isang probmsya. kapag nagagap nila ang mga ideva ng pakikibaka
para sa pambansang demokrasya. makakakalar sila sa malawak na saklaw
para ipalaganap ang mga idevang iro ny rebolusvonaryon<_’ pagbabago kabit
na sa panabon lamang ng kanilang bakasvon. o pagkarapos ng gradweysyon, o
kung pipiliin nilang kumilos nang buong panahon para sa rebolusyonaryong
kilusang masa ar sumanib sa masa sa seryosong paraan. Maraming estudyanfe
ang rumitigil sa pag-aaral sa mga kadahilanang pang-ekonomya; magiging
maburi kung ang mga nagsitigil sa pag-aaral na iro ay kunahok sa pampulirikang
pakikibaka na naghahangad na pahusayin ang kanilang kalagayan ar ang
kalagayan ng sambayanan.

Karagdagang layunin ng rebolusyong pangkultura na irransporma sa
materyal na pwersa ang mga ideya ngpambansa-demokrarikong rcbolusvon.
Sa pagsusulong ng rebolusvong pangkultura, naglulunsad rayo ng mga kilos
protestang masa tulad ng mga welga at dcmonsrrasyon, nagdaraos ng mga
kumperensya, seminar, lekrura, teach-in, ar iba pang pabatiran, ar naglalarhala
ng rebeldeng mga pahayagan, pampler ar polyero ar walang rigil na nagsasalita
tungkol sa pambansang demokrasya sa mga klasnmi. lansangan. radyo at lahar
ng iba pang lugar. Pero ang aring karagdagang lavnnin ay laging para isulong
ang mobilisasyong masa. Kagyar na niliiikha ng aring kampanya para sa
rebolusvonaryong edukasvong masa ang pinakanadaramang realidad sa
pamamagiran ng kag^’ar na pagmomobilisa sa masa ng sambayanan.

Gumaganap ng ralibang papel ang estudyante ar kabaraan sa
rebolusyong pangkulrura, gaya ng Red Guards sa sarili nilang mataas na yugto
ng rebolusyong pangkulcnra, gaya ng 10,000 estundyanteng Pranses na
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anti-imperyalismo na magtatagal sa buong panahon ng digmaan at mabuo ang
kakayahang harapin ang pagbabalik ng imperyalismong US. Kung naihanda
ang mamamayan na labanan ang pagbabalik ng imperyalismong US, disin sana’y
hindi ihinarap ang islogan ng “demokratikong kapayapaan” para pahintulutan
ang mga imperyalistang US na durugin ang mga pwersa ng pambansang
demokrasya, na kinabibilangan hindi lamang ng Partido Komunista ng Pilipinas
at ng HUKBALAHAP kundi maging ng mga partido tulad ng Democratic Alliance.

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

CONGRESS OF LABOR ORGANIZATIONS
Samakatwid, noong 1945, halos nagsimula sa wala ang Committee of

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

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

Labag sa batayang prinsipyo ng pagpapasya-sa-sarili, inangkin ng
gubyernong US ang kapangyarihang “magkaloob” ng soberanya at kasarinlan
sa mamamayang Pilipino sa isang batas ng Kongreso ng US. Sa Tratadong US-
RP sa Pangkalahatang Relasyon ng Hulyo 4, 1946, na “nagkaloob” ng kasarinlan,
isinasaad na mananatili sa gubyernong US ang kontrol sa mga base militar na
estratehikong nakapwesto sa buong kapuluan. Sa kalagayang ito na may
imperyalistang panlilinlang at may tratado na nagpapanatili sa saligang
mapamwersang mga instrumento ng imperyalismong US sa Pilipinas, inihanda
ng Congress of Labor Organiza¬tions ang sarili sa iba pang hakbang na
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balangay ng Kabataang Makabayan ang pinakamalalaganap na demonstrasyong
kabataan sa buong bayan. Idinahilan sa Kabataang Makabayan laluna ang
pinakamilitanteng aksyon sa embahadang Britaniko at embahadang US ng mga
interesado lamang sa pagpapalawak sa teritoryo ng Pilipinas habang tahimik sa
usapin ng base militar ng US sa tungki ng atin mismong mga ilong. Lagi nang
inililinaw ng Kabataang Makabayan na laban lamang ito sa Malaysia bilang
kagagawan ng imperyalismong AngloAmerikano.

May iba pang mga demonstrasyon tulad ng mga laban sa mga
monopolyo sa industriya ng langis sa usapin ng pagpapatupad ng batas sa
nasyunalisasyon ng pagtitingi, laban sa mga base militar ng US dahil sa pagpatay
sa kabataang Pilipino at iba pa. May partisipasyon din ang KM sa mga welga sa
lokal na mga pabrika at iba pang mga lugar.

Sa lahat ng makabuluhang aksyong protesta na isinagawa bago ang
kasalukuyang rebeldeng kilusang estudyante, hindi tayo kailanman mabibigo sa
pagpapakita ng relasyon ng mga ito sa lumalaking krisis sosyo-ekonomiko ng
Pilipinas na sa bataya’y dahil sa lipas at malakolonyal at malapyudal na katayuan.

MAKIBAKA PARA SA PAMBANSANG DEMOKRASYA

Lagi nating tinatangkilik ang pagkamit ng tunay na pambansang
demokrasya bilang layon ng ating pakikibaka. Dapat ang pangunahing layunin
ng kasalukuyang pakikibaka ng mga estudyante ay ang pagkakamit sa
pambansang demokrasya. Ang komprehensibong presentasyon ng
pangkalahatang layuning ito ay ang Programa sa Pagkilos ng Kabataang
Makabayan. Lahat ng iba pang layunin ay dumadaloy mula sa iisang layong ito.
Dapat magsama-sama ang mga estudyante at masiglang makibaka para wakasan
ang dayuhan at pyudal na pagsasamantala na nagpapakitid sa kanilang mga
oportunidad at sa oportunidad ng buong bayan.

Dahil malawak na pakikibaka ang pambansa-demokratikong
pakikibaka, na sumasaklaw sa mga manggagawa, magsasaka at iba pang mga
sektor ng populasyon, dapat laging iugnay ng mga estudyante ang sarili nilang
pakikibaka sa pakikibaka ng buong sambayanan, pangunahin sa pakikibaka ng
pinagsasamantalahang masa ng manggagawa at magsasaka.

Dahil sila’y isang minoryang grupong panlipunan na hiwalay pa nga sa
aktwal na proseso sa produksyon, wala sa pusisyon ang mga estudyante na
gawing posible ang rebolusyonaryo at pangmatagalang mga pagbabago kung
wala ang kanilang integrasyon sa pakikibaka ng masa ng mga manggagawa at
magsasaka.

Dapat isagawa kung gayon ang lahat ng seryosong pagsisikap para

makibaka para sa pambansang demokrasya77



isasalaksak pa sa ating mga lalamunan. Nilabanan nito ang Batas Bell sa
Kalakalan, na magpapanatili sa mga kundisyon ng “malayang kalakalan” at
magkakaloob sa-mga mamamayan ng US ng karapatang gamitin ang ating
likas na kayamanaffat magpatakbo ng mga kagamitang publiko, na
nangangailangan ng Susog Pariti sa Konstitusyon ng Pilipinas.

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

Hindi nasiyahan sa pagpapatalsik sa lehitimong naihalal na mga
kagawad ng Kongreso na lumalaban sa mga pakana nitong kontra-Pilipino,
nagsagawa rin ang imperyalismong US ng buktot na mga aksyon na pisikal na
puminsala sa mga kagawad ng Democratic Alliance at ng mga organisasyong
masa na sumusuporta dito. Naging target ang Congress of Labor Organizations
ng lahat ng anyo ng atake na idinirihe ng imperyalista, sa propaganda at aktwal
na pagpaslang. Ang Pangkalahatang Kalihim nito, si Manuel Joven ay naging
biktima ng pagkidnap at asasinasyon.

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

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

Matapos ang bawat mayor na imperyalistang krakdawn sa kilusang
paggawa sa Pilipinas, nagtangka ang reaksyunaryong mga ahente na agawin
ang larangang ito. Magmula 1951, may iba’t ibang pagtatangka na pumapel sa
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of the UP narig may pwersang 4,000 estudyante laban sa isinasagawang
witchhunt ng Committee on Un-Filipino Activities (CUFA).

May interelasyon at tuluy-tuloy ang lahat ng kilos masang ito ng mga
estudyante. Ang kanilang interkoneksyon at pagkatuluy-tuloy ay hindi lamang sa
popularisasyon ng tuwirang demokratikong aksyon kundi maging sa ihinarap na
makabuluhang mga hinihingt. Sumulong ang mga welga at demonstrasyong
estudyante dahil sa buktot na mga katangian ng isang sistemang malakolonyal
at malapyudal, dahil sa mga kalagayang may masamang epekto sa mga
estudyante mismo. Bagamat Htaw na ang demonstrasyong anti-CUFA ng 1961
ay isang depensa sa kalayaang akademiko at awtonomya ng unibersidad ng
estado, sa katunaya’y isa na itong depensa sa karapatan ng mga guro at estudyante
na magsalita para sa adhikain ng pambansang demokrasya. Magmula noon,
lumitaw ang aktibismong estudyante na may bandilang pambansang demokrasya
at patuloy na umunlad nang walang tigil sa loob at labas ng unibersidad ng
estado.

May mas maliliit na demonstrasyon laban sa pananalakay ng US sa
Cuba, laban sa Malaysia at laban sa imperyalistang blakmeyl na nukleyar
hanggang Oktubre 2, 1964, nang magsipagsamahan ang mga estudyante sa
mga manggagawa sa malakihang demonstrasyon laban sa mga karapatang
pariti at sa base militar na Amerikano sa harapan ng embahada ng US at sa
Malakanyang. Noong Nobyembre 30, 1964, itinatag ang Kabataang Makabayan
para konsolidahin ang mga estudyante at kabataang manggagawa na lumahok
sa militanteng demonstrasyon ng Oktubre 2, 1964, at napailalim sa banta ng
nakaambang bayoneta.

Noong Enero 25, 1965, nasa pusisyon na ang Kabataang Makabayan,
kasama ang ibang mga organisasyong masa, na ilunsad ang 20,000 kataong
demonstrasyon ng mga estudyante, manggagawa at magsasaka hinggil sa
malawak na hanay ng mga isyu na sumasangkot sa batayang mga suliraning
imperyalismong US at pyudalismo.

Sumunod dito ang serye ng mga demonstrasyon laban sa Panukalang
Batas Byetnam na mag-oobliga sa isang naghihirap na bayan tulad ng Pilipinas
na tumulong sa imperyalismong US na lalupang manalakay sa mamamayang
Byetnames. Umabot ito sa karurukan noong Oktubre 23 at 24, 1966, nang idaos
ang Manila Summit bilang pagtatangka ni Lyndon B. Johnson na pagkaisahin
ang mga papet na Asyano nito sa mas agresibong aksyon laban sa mamamayang
Byetnames. Nahayag ang makatarungang galit ng kabataan sa demonstrasyong
ito kahit na ginamit ang pinakabrutal na aksyong pulis laban sa kanila sa isang
munti at malumanay na bersyon ng Byetnam sa Manila Hotel.

Hinggil sa usaping Malaysia, nitong nakaraang taon, ikinredito sa mga
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naiwang pwesto ng CLO. Itinatag ng mga Heswitang Amerikano ang kanilang
Institute of Social Order at ang Federation of Free Workers. Nagbigay ng tuwirang
subsidyo ang mga imperyalistang US sa lahat ng klase ng papet na organisasyon
at organisador sa pamamagitan ng kanilang mga diplomatikong upisyal sa
paggawa at ng mga kinatawan ng AFL-C1O. Ginamit rin ang International Labor
Organization para wasakin at ilihis sa ideolohiya, pulitika at organisasyon ang
kilusang paggawa sa Pilipinas. Itinatag ang Phil¬ippine Trade Union Council sa
ilalim ng direksyon ng mga ahente ng US sa International Labor Organization.
Itinatag rin ang Asian Labor Education Center at binigyang katiyakan ng mga
foundation na Amerikano sa tuluy-tuloy na subsidyo para sirain ang pag-iisip ng
uring manggagawang Pilipino. Ang linya ng mga kontra-rebolusyonaryo, tulad ng
dati, ay payukurin nang paatras ang uring manggagawa para bigyang-kasiyahan
ang imperyalismong US at pigilan ito sa pagkakaroon ng rebolusyonaryong
kamulatan.

Kasama ng mga ahente ng imperyalismo at klerikalismo, dumami ang
mga manraraket sa paggawa sa inaakalang bangkay nang kilusang paggawa.
Pero tiyak na magbabangon ang isang proletaryadong mulat sa uri, anti-
imperyalista at may malinaw na sosyalistang perspektiba.

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

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

Muling pinauunlad ng progresibong mga pinuno sa paggawa ang
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paaralan. Sama-sama silang naghahapag ng mga pampulitika at pang-
ekonomya hinihingi.

Dahil sa komprehensibong paggagap sa papalaking krisis sa pambansa
at pandaigdigang sitwasyon, ang Kabataang Makabayan ay nakatanaw at
nakapagplano ng pagpapaunlad sa pambansang kilusang protesta ng estudyante
sa Pilipinas. Sing-aga ng unang semestre ng taong akademiko ng 1967-68,
dahil nagbigay ng espesyal na atensyon ang pambansang mga upisyal nito, ang
mga lokal na balangay nito ay nakapaglunsad sa ilang paaralan sa mga probinsya
at muntik narig magkaroon ng pangkalahatang welga sa Uni¬versity of the
Philippines sa isyu ng higit pang Amerikanisasyon. Noong Nobyembre 30, 1967,
sa Ikalawang Pambansang Kongreso nito, isinama ng KM sa Programa sa
Pagkilos ang sumusunod:

         Sa hanay ng mga estudyante, dapat makibaka ang mga aktibista
ng Kabataang Makabayan para sa kongfcretong mga fiakbangin para
sa kanitang kapakinabangan. Kasabay nito, responsible sila sa
pagbibigay ng pambansa-demokratikong clireks;yon sa mga pagsisikap
ng mga estudyante na paunlarin ang kanilang mga kalagayan sa pag-
aaral at pamumuhay.
       ‘ Dapat magpaunlad ang Kabataang Makabayan ng pambansang
kilusang protesta ng mga estudyante laban sa tumataas na presyo ng
edukasyon at pamumuhay. Dapat itong manindigan laban sa pagpayag
ng gubyerno na pahintulutan na supilin at mabulok ang sistema ng
paaralang publiko pabor sa pribadong mga paaralan, na mangyari pa’y
inuudyukan ng komersyalismo.
Naging pinakamasigla ang kasalukuyang rebeldeng kilusang estudyanre

sa mga paaralang may malalakas na balangay ng KM. Nagbigay ang mga
balangay ng esaidyanteng ito ng lahat ng makakayang suporta sa lokal na mga
kilusang reporma ng mga estudyante hanggang sa antas na napilitan ang
reaksyunaryong akademikong mga awtoridad at si Pangulong Marcos na
atakehin ang nagwewelgang mga estudyante bilang “mga tagalabas” at “mga
subersibo” para gawing nakakalito ang mga isyu. Bunduk-bundok ng mga polyeto
ng kasinungalingan sa ngalan ng Kabataang Makabayan ang ipinamudmod sa
bawat paaralan para siraan ito at para lituhin ang mga estudyante.

Hindi pa napapantayan ang saklaw at tindi ng mga welgang estudyante
sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Maaaring lumitaw na ang mga.ito’y pangyayari
na ganap na naiiba sa mahabang serve ng mga demonstrasyong estudyante at
kabataan na nagsimula sing-aga ng Marso 14, 1961, nang nagdemonstrasyon
ang isang prenteng estudyante sa pangunguna ng Student Cultural Association
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kilusang paggawa bilang instrumento ng pambansang demokrasya. Habang
nauunawaan nila na kasangkot ang ibang patriyotikong mga uri, grupo at elemento
sa pakikibakang anti-imperyalista, natututo sila sa praktika kung paano kumilos
nang kasama sila at paano tipunin ang sarili laban sa pangunahing kaaway, ang
monopolyong kapitalismo o imperyalismong US.

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

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

Sa larangan ng aktibidad sa pulitika, dapat may kakayahan ang partido
ng mga manggagawa na magsagawa sa araw-araw ng kongkretong militanteng
pakikibaka para sa pambansang demokrasya. Dapat palakasin nito .ang sarili di
lamang sa hanay ng mga manggagawa kundi pati sa hanay ng mga magsasaka.
Dapat pukawin at pakilusin nito ang masang magsasaka para sa rebolusyong
agraryo, ang susi sa tagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon. Dapat
mabilis itong tumugon sa mga hinihingi ng pakikibakang anti-imperyalista at
antipyudal na araw-araw na nagbabago, nang nagsasarili, at sa pakikipagtulungan
ng lahat ng ibang pwersa at orgamsasyong anti-imperyalista at antipyudal. Dapat
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edukasyon para intelektwal at teknikal na palakasin ang kasalukuyang sistemang
panlipunan.

Pero sa panahon ng umuusbong na krisis panlipunan, maaaring
madaling maahita ang mga estudyante na sa kalakha’y sinusuportahan ng
kanilang mga magulang na petiburges kapag ang kakaunti at pirming kita ng
kanilang mga magulang ay halos di sumapat para mapanatili silang nakaenrol
sa paaralan, nang may angkop na board and lodging o nang may sapat na
alawans. Napupukaw rin sila habang nakikita nila bigo ang papalaking bilang ng
mga gradweyt na makakuha ng trabaho o magkaroon ng sapat na oportunidad
sa sistema. Sa panahong ito, dahil sa pwersa ng sirkunstansyang panlipunan,
nagsisimula silang malayang gumamit ng kanilang persepsyon at kaisipan para
magsuri ng sariling sitwasyon at panlipunang realtdad sa .kalahatan. Ito ang
panahong matalas silang nakakadama ng mapanikil at mapagsamantalang
katangian ng sistemang panlipunan. Ito ang panahong nababatid nila na ang
sistema sa edukasyon ay salamin at tagapagmatwid lamang ng mga di
pagkakapantay sa ekonomya at pulitika na bigong magbigay sa kanila ng sapat
na mga konsesyon tulad ng dati. Ito ang panahong nagsisimula silang magsalita
hinggil sa pagkakahiwalay ng sistema sa edukasyon sa kanilang aktwal na mga
pangangailangan at aspirasyon at ng masa ng sambayanan.

Sa panahon ng krisis sa lipunan, nawawala ang katapatan ng mga
estudyante sa mga uring mapagsamantala. Lalong iniuugnay ng mga estudyante
ang sarili sa mga uring pinagsasamantalahan. Nabubuo nila ang simulaing
komun sa mga uring maaari nilang kasadlakan. Bumabaling ang itinuturing na
“nagsasariling pag-iisip” ng petiburgesyang lunsod (ang ipinagmamalaking
matalinong panggitnang uri) mula sa katapatan sa mga uring mapagsamantala
tungo sa katapatan sa pinagsasamantalahang masa. Kasabay nito, malugod
silang tinatanggap ng pinagsasamantalahang masa ng sambayanan sa isang
adhikaing komun at sa isang pakikibakang komun.

ANG KASALUKUYANG REBELDENG KILUSANG ESTUDYANTE

Hindi kagulat-gulat na sa kasalukuyan, sa panahong nasa krisis ang
buong lipunan, nagiging lalong bangkarote ang gubyerno at dumadaing ang
masa ng sambayanan sa bigat ng pagsasamantala, lumilitaw ang daluyong ng
mga welgang estudyante sa Pilipinas. May mga protestang naglalaman ng mga
usapin ng panunupil sa karapatan ng mga estudyante na magsalita ukol sa mga
isyung pambansa at lumahok sa mga aksyong masa laban sa labis na pagtaas
ng matrikula at miscellaneous fees. Nakikiisa rin ang mga estudyante sa kanilang
mga guro laban sa mapagsamantalang mga gawi ng mga administrasyon ng
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maging alerto ito sa mahahalagang alyansa at patuloy na magmatyag matapos
mabuo ang gayong mga alyansa. Dapat may matatag at iisang layunin itong
paunlarin at kamtin ang pampulitikang kapangyarihan para sa masa.

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

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

Ang Reporma sa Lupa at Pambansang DemokrasyaAng Reporma sa Lupa at Pambansang DemokrasyaAng Reporma sa Lupa at Pambansang DemokrasyaAng Reporma sa Lupa at Pambansang DemokrasyaAng Reporma sa Lupa at Pambansang Demokrasya

ANG USAPING KOLONYAL AT USAPING AGRARYO

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

Napakalinaw ng ugnayan ng pambansang demokrasya at reporma sa
lupa. Makakamit lamang natin ang tunay na reporma sa lupa kung tayo, bilang
isang bansa, ay malaya sa kolonyal at imperyalistang paghahari. Sa pakikibaka
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Bago tayo pumalaot sa pagtalakay sa ideolohiya at mga layunin ng
nagbabangong rebeldeng kilusang estudyante sa Pilipinas, suriin muna natin
ang katagang kapangyarihang estudyante na ngayo’y palasak na ginagamit sa
burges na masmidya at gayundin sa iba’t ibang sirkulo ng diumano’y Bagong
Kaliwa.

Mukhang ang palasak na ideya ng kapangyarihang estudyante ay kayang
paunlarin ng mga estudyante sa nang sila-sila lamang ang kanilang
kapangyarihan nang nagsasarili sa iba pang mga pwersang panlipunan sa labas
ng mga bakod ng paaralan, at gayundin, kaya nilang magtungo sa lansangan
nang sila-sila lamang para magtayo o magbagsak ng mga gubyerno. May
ipinapahiwatig na ideya na maaaring maging isang independyenteng
kapangyarihan ang mga estudyante na makapagbibigay daan kahit sa
rebolusyonaryong mga pagbabago. Iginigiit ng mga may pagkamuhi sa masa o
mga sadyang nagnanais na ihiwalay ang mga estudyante sa masa at
pambansang mga organisasyong masa na hindi na dapat pag-interesan ng
mga “tagalabas” ang mga estudyante.

Kung ililimita ang kahulugan ng katagang kapangyarihang estudyante
sa awtonomismo lamang, hindi na natin kailangang ihayag ang seryosong di
pagsang-ayon dahil sa pagsusuri sa katayuang panlipunan ng mga estudyante.
Dapat laging pagsumikapan ng mga estudyanteng tunay na naninindigan para
sa rebolusyonaryong pagbabago ang integrasyon sa mas malawak at mas
dinamiko pa ngang pwersang panlipunan, ibig sabihi’y, ang
pinagsasamantalahang masa ng sambayanan.

Hindi maaasahan na ang mga estudyante, o mas presiso, ang mga
estudyante sa kolehiyo at hayskul, ang papasan sa tangi o pangunahing pasanin
sa isang rebolusyonaryong transpormasyon ng ating kasalukuyang malakolonyal
at malapyudal na lipunan. Isa silang napakaliit na bahagi ng lipunang Pilipino,
bagamat isang importante at malaking bahagi ng maimpluwensyang
petiburgesya.

Ang batayang panlipunan ng mga estudyante sa kolehiyo at hayskul ay
ang petiburgesya, bagamat may maliit na minorya sa kanilang nagmumula sa
mga uring mapagsamantala. Dahil sa kanilang pusisyon sa lipunan at dahil sa
katotohanang malakolonyal at malapyudal ang umiiral na sistema sa edukasyon,
sa una, ang mga estudyante ay mga bihag ng mga ideya at moralidad na
imperyalista at pyudal. Pangunahing abala ang petiburgesya sa kanyang
makasariling ambisyon na pagtatamo ng propesyon sa balangkas ng
establisadong sistema, at napakaindoktrinado at sinanay ng sistema sa
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ngayon para sa pambansang demokrasya laban sa imperyalismong US at
pyudalismo, kailangan nating pagkaisahin ang mga magsasaka—ang may
pinakamalaking bilang na uri sa ating lipunan—sa panig ng lahat ng iba pang
makabayang uri, at kailangan nating makipagkaisa sa mga magsasaka bilang
pangunahing pwersa o gulugod ng ating pambansang pagkakaisa at anti-
imperyalistang pakikibaka.

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

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

Kung masigasig nating pag-aaralan ang mga akda at karanasan ng
naunang pambansa-demokratikong mga bayani, hindi natin maiiwasang makita
ang linyang naggigiit na ang kawalan ng pampulitikang kalayaan ng isang bansa
ay nakabatay sa pagsasamantala at kontrol sa ekonomya ng isang dayuhang
kapangyarihan. Sa mamamayang Pilipino noong panahon ng Espanyol, ang
teokratikong kaisahan ng simbahan at estado at ang kawalan ng pambansa at
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na ipinal ang batas alinsunod sa kanilang makauring interes at binigyan ang
sarili ng lahat ng probisyon para makalusot.

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

ANO ANG DAPAT GAWIN?

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

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

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

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

Dapat magsikap nang husto ang pambansa-demokratikong mga
aktibista na nagtutungo sa kanayunan na pukawin at mobilisahin ang masang
magsasaka para lagutin ang tanikala na siglo-siglo nang gumagapos sa kanila.
Ang rebolusyong agraryo ay nagbibigay ng makapangyarihang base para sa
pambansa-demokratikong rebolusyon.
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indibidwal na kalayaan ay nakabatay sa pyudal na kaayusan ng ekonomya at sa
mutwal na pamamanginoong maylupa ng awtoridad na sibilyan at awtoridad ng
simbahan.

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

Sa isang balintunang sitwasyon na pinuwersa ang mga magsasakang
sapilitang pinagsundalo na labanan ang kanilang mga kapatid na magsasaka
sa utos ng isang dayuhang kapangyarihan, noong kinailangang harapin ng mga
mersenaryo ang laksa-laksang gerilya, nabaril ni Carolino ang sarili niyang lolo,
ang matandang magsasaka na maamo at sobrang matiisin na laging nagpapayo
kay Kabesang Tales, ang anak niyang inapi, na huwag papatulan ang mga
probokasyon ng mga makapangyarihan. Matanda man siya, na kumakatawan
sa maraming henerasyon ng pagkaapi at pagtitiis ng magsasaka, sa kalauna’y
naging isang mandirigmang magsasaka siya pagkatapos ng malagim na
kamatayan ng kanyang minamahal ha apong si Huli para lamang mabaril ng
kanyang apong walang kamalay-malay sa isang obhetibong akto ng kolonyal na
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Land Authority na pahupain ang malalim na kaguluhang agraryo at bigyan ng
“makatwirang kompensasyon” ang mga panginoong maylupa. Malinaw na na
nag-aatubili ang gubyerno na aktwal na maglabas ng pondo sa Land Bank.
Isang bagay na seryosong kakaharapin ang krisis sa pinansya ng imperyalismong
US at lahat ng alipures nito. Kahit na maglabas ng gaanumang kalaking pondo,
malalamon lamang ito ng iilang panginoong maylupa at burukrata. Malinaw na
ipinapakita ng nakaraang karanasan na ang mga burukrata at panginong maylupa
ay nagkasabwat sa pagpapataas ng presyo ng mga lupang nais ipagbili ng huli.
Ang resulta’y may karagdagang pondo ang mga panginoong maylupa para
makakuha ng karagdagang lupa at hindi kailanman makakaya ng maralitang
magsasaka ang presyo sa redistribusyon na ipinataw ng gubyerno.

Liban sa pagbabago sa ngalan, walang pagkakaiba ang Agricultural
Credit Administration sa nauna ritong tiwali at kapos na ACCFA. Ang Commis¬sion
on Agricultural Productivity ay walang iba rin kundi isang bagong ngalan para sa
lumang Bureau of Agricultural Extension; walang iba ito kundi isang kulang-sa-
tao at tamad na ahensyang burukratiko ng Esfac1. Laging ginagamit ng mga
panginoong maylupa ang mga ahensyang ito higit para sa kanilang bentahe
kaysa para sa maralitang magsasaka.

Magkakaroon ng higit na malulubhang kontradiksyon sa pagitan ng
masang magsasaka at uring panginoong maylupa. Lilitaw ang mga
kontradiksyong ito mula sa takdang mga kalagayan ng mga uring ito, gavundin
mula sa interpretasyon sa Kodigo sa Reporma sa Lupang Agrikultural. Diumano’y
lulutasin ang mga kontradiksyong ito ng Korte sa Relasyong ‘Bagong Pangalan
ng Planters’ Products.

Agraryo (Court of Agrarian Relations) kung saKaling maging pormal na
pagtatalong ligal ang mga ito. Diumano’y magbibigay ng libreng tulong na ligal
ang Office of Agrarian Counsel sa indibidwal na mga magsasaka at mga
organisasyong magsasaka. Pero ang mga huwes at mga abogado ng gubyerno
ay mismong mga panginoong maylupa, mangangamkam ng lupa at mga
ispekulador sa lupa. Sa likod ng mga pagpapanggap ng populistang pananalita,
sinusuportahan nila ang sistemang panginoong maylupa.

Makabuluhang tukuyin ang pangyayari na sa panahong binabalangkas
ang Panukalang Batas sa Reporma sa Lupang Agrikultural sa Malakanyang at
tinatalakay sa Kongreso, walang kinatawan ang uring magsasaka doon— laluna
ang uring maralitang magsasaka—na mulat sa makauring mga interes ng uring
magsasaka at makikibaka sana para sa makauring mga interes na iyon.
Samakatuwid, ang nangyari, dahil sa kawalan ng tuwirang mga kinatawang
pampulitika ng masang magsasaka, nagkaroon ng lahat ng pagkakataon ang
mga kinatawang pampulitika ng mga panginoong maylupa at mga imperyalista
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reaksyon. Huli na nang malaman ni Tano o ni Carolino na lolo niya ang kanyang
nabaril, at di sadyang pinagtaksilan niya ang sarili niyang pamilya at uri. Gayon
ang balintunang sitwasyon na kinasusuungan ng marami nating kapatid na
magsasaka kapag nagpapalista sila sa militar, sumusunod sa utos ng mga upisyal
na sinanay ng US, gumagamit ng armas ng US, ginagabayan ng intelidyens,
ideolohiya at payo ng US, at nagpapagamit laban sa kanilang mga kapatid na
magsasaka sa ibang mga munisipalidad o probinsya sa Pilipinas, o sa labas nito
kung saan sila’y ginagamit ng imperyalismong US para labanan ang mga
magsasakang nakikibaka para sa kanilang pambansang paglaya, tulad ng sa
maraming bayan sa Timog-silangang Asya ngayon.

Batay sa buhay ni Dr. Jose Rizal ang kwento ng rebeldeng magsasakang
si Matanglawin. Bilang isang kabataan at lider ng kanyang mga kababayan,
nagpakita siya ng kagitingan sa paglalantad sa pagsasamantala ng mga prayleng
panginoong maylupa at naglabas ng petisyong naghahangad na lunasan ang
kanilang mga hinaing na pinirmahan ng mga kasama, namumuwisan at
mamamayan ng Calamba. Ang nangyari pagkatapos ng petisyon ay nakilala
bilang Calamba Affair (Pangyayari sa Calamba). Ipinakubkob ni Gubernador-
Heneral Weyler ang bayan ng Calamba, sinunog ang mga bahay ng mamamayan,
kinumpiska ang kanilang mga alagang hayop at idinistiyero ang mga Pilipinong
puno ng bayan. Ang lohikang kolonyal sa Pangyayari sa Calamba ay tuluy-tuloy
na gumulong hanggang sa kamatayan at pagkamartir ni Rizal at sa pagsiklab ng
rebolusyong Pilipino. Ang diyalektika ng kasaysayan ay humantong sa tunggalian
ng uring magsasakang Pilipino at kolonyal na awtoridad na Espanyol. Sa
paglalantad ni Rizal sa pyudal na pagsasamantala sa pinakapundasyon nito,
hindi siya mapatawad ng mga kolonyal na awtoridad na Espanyol.
Ipinahayag ni Andres Bonifacio, ang manggagawang tagalunsod na ispontanyong
nakakadama sa praternal na ugnayan ng kanyang sumisibol na uri at ng uring
magsasakang matagal nang buo, sa maalab na rebolusyonaryong lenggwahe,
ang protesta ng magsasaka laban sa pyudalismo sa kanyang tulang Katapusang
Hibik ng Pilipinas:

Ang lupa at bahay na tinatahanan,
Bukid at tubigang kalawak-lawakan,
Sa paring kastila’y binubuwisan...
Ikaw nga, Inang pabaya’t sukaban
Kami’y di na iyo saan man humanggan.
Ihanda mo, Ina ang paglilibingan
Sa mawawakwak na maraming bangkay.
Ang panawagan ni Bonifacio na mag-alsa laban sa pyudal na

pagsasamantala ay naihanda na ng mahabang serye ng pakikibakang
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saklaw ng reporma sa lupa.
Para ipursigi ang talakayan kung paano maiiwasan ng panginoong

maylupa ang ekspropriyasyon, ipagpalagay natin na unilateral at matagumpay
na iprinoklama ng NLRC ang isang erya bilang erya para sa reporma sa lupa.
Kailangan pa ring ipailalim ng Land Authority—ang bisig na tagapagpatupad ng
konseho-ang mga nakuha niyang lupa ayon sa pagkakasunud-sunod na mga
prayoridad: di ginagamit o abandonadong mga lupa; ang mga lupaing hihigit sa
1,024 ektarya; ang mga lupaing ang erya ay nasa pagitan ng 500 hanggang
1,024 ektarya; ang mga lupaing ang erya ay nasa pagitan ng 144 at 500 ektarya;
ang mga lupaing ang erya ay nasa pagitan ng 75 at 144 ektarya. Halatang
malaking biro ng gubyernong Pilipino ang pagsasabing hangad nitong ubusin
ang mga rekursong pinansyal nito sa di ginagamit o abandonadong mga lupa na
sa karamihan ng kaso’y napakamahal paunlarin. Hindi kaya ng maralitang
magsasaka na paunlarin ang gayong tipo ng lupain kaya simpleng walang saysay
na bilhin ito ng gubyerno.

Ang itinakda ng batas na limitasyong 75 ektarya na mapapanatili ng
isang maylupa ay sapat ang laki para panatilihin ang landlordismo sa Pilipinas.
Bukod dito, madaling makapagpapanatili ang isang panginoong maylupa ng
marami pang ulit na higit sa laking ito hanggat may sapat na bilang ng mga
myembro ng kanyang pamilya na pamamahaginan nito. Isa pang pwedeng gawin
ng panginoong maylupa ay ang mag-ari ng lupa sa maraming iba’t ibang lugar at
tumalima sa itinakda ng batas na limitasyong 75 ektarya sa bawat lugar. Sa
Kodigo sa Reporma sa Lupang Agrikultural, walang panakip sa mga butas na ito.

Napakaraming pandepensa ang panginoong maylupa para pigilan ang
ekspropriyasyon ng kanyang ari-arian. Pero di gaanong inaasahan na maaaring
aktwal na ialok ng panginoong maylupa na ipagbili ang kanyang lupain sa Land
Authority. Ito’y dahil ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga prayoridad, sa pagkuha
ng mga lupa ng Land Authority, unang bibilhin ang di ginagamit at abandonadong
mga lupa. Hanggat makahihingi ang panginoong maylupa ng “makatwirang
kompensasyon” o labis na pagpepresyo, maaaring g’umawa siya ng pribadong
pakikipagkasundo sa tagapresyo ng gubyerno. Matapos makuha ang kabayaran
para sa kanyang pag-aaring inilagay sa ekspropriyasyon, makakakuha siyang
lagi ng pribadong mga lupa sa ibang lugar o mga lupang publiko para panatilihin
ang kanyang katayuan sa uri. Mapagpasyang masasabi ngayon na
pinahihintulutan ng Kodigo sa Reporma sa Lupang Agrikultural ang pananatili
ng pamamanginoong maylupa sa Pilipinas. Hindi pinipigilan ang. mga
panginoong maylupa kundi hinihikayat pa nga na agawin ang mga lupang publiko
na sinasaka na ng mga pambansang minorya at maliliit na seller sa mga prontera.

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

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

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

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

IMPERYALISMONG US: KAAWAY NG URING MAGSASAKA SA PILIPINAS

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

Para mapatatag ang imperyalistang paghahari nito sa Pilipinas, hinimok
ng gubyernong US ang kolaborasyon ng lumang naghaharing uri ng nakaraang
rehimeng kolonyal. Ibinalik nito sa mga prayle at sa mga kasabwat na sibilyan
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Malinaw na salungat sa sarili at mapanlinlang ang ideya mismo na
maaaring magproklama ang NLRC ng erya para sa reporma sa lupa kung. saan
lamang may magandang pagkakataon ang mga namumuwisan na umunlad
bilang maylupang nagsasaka. Kabilang sa ilang salik na dapat ikonsidera sa
pagpili ng isang erya para sa reporma sa lupa ay ang “kaangkupan nito para sa
mga sakahang ekonomiko para sa laking pamilya,” na sa kasamaang palad ay
itinatakda ng kodigo na isang “sitwasyon kung saan masusuportahan ng isang
parsela ng lupa, ayon sa mga katangian nito tulad ng klima, kalupaan, topograpi,
mapagkukunan ng tubig at lokasyon, ang isang pamilyang magsasaka kung
sasakahin sa mga yunit sakahang ekonomiko para sa laking pamilya, at Hindi
kabilang ang mga lupa kung saan magreresulta ang malakihang mga operasyon
sa mas malaking produksyon at higit na episyenteng paggamit sa lupa.”
Ikinokonsidera ang usaping ito ng “kaangkupan” kahit na maaaring magpetisyon
ang mga namumuwisan sa Land Authority para sa redistribusyon ng mga lupang
pinamumuwisan sa kanila.

Sa usapin ng kaangkupan, bago gawin ng NLRC ang alinmang
proklamasyon pabor sa umaasang mga namumuwisan at maylupang-nagsasaka,
madaling ganap na mapigilan ng panginoong maylupa ang mga hakbang para
sa sistemang pamumuwisan at ekspropriyasyon sa pamamagitan ng paggigiit
na magreresulta ang malawakang operasyon niya misma sa kanyang lupa ng
mas malaking produksyon at higit na episyenteng paggamit. Magagawang isang
simpleng usapin ng depinisyong ligal ng panginoong maylupa ang usapin, o
kaya’y aktwal niyang mapapasimulan ang matataguriang “malawakang
operasyon” sa kanyang lupain para pigilang maiharap ang usapin ng
pagpapababa sa upa sa lupa o ekspropriyasyon man. Ang katawa-tawa sa usaping
ito ay kabilang sa mga bagay na mapipigilan ng panginong maylupa ang prospek
ng malawakang operasyon ng mga kooperatiba ng mga maylupang-nagsasaka
sa lupaing iyon.

Para maiwasan ang sistemang pamumuwisan at ang mga hakbang sa
posibleng ekspropriyasyon, kailangang magmekanisa lamang ang panginoong
maylupa, magsagawa ng “malawakang” operasyon tulad ng pagtatanim ng tubo,
o pagtatanim ng permanenteng mga puno tulad ng sitrus, niyog, ca¬cao, kape,
durian, goma at iba pa. Sa Oitnang Luzon at iba pang bahagi ng Pilipinas,
ginagawang mga tubuhan ng mga panginoong maylupa ang kanilang mga
palayan. Sa darating na mga taon, patuloy itong makakapinsala sa ating
produksyon ng palay. Sa Timog Luzon, nagrereklamo ang mga nagtatrabaho
bilang mga kasama sa mga niyugan, sitrusan, abakahan at kapehan at
nagtatanong kung bakit hindi sila nabebenepisyuhan ng reporma sa lupa. Pareho
rin ang reklamo ng mga nagtatrabaho sa mga palaisdaan at asinan na hindi sila
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ang kanilang mga lupaing kinumpiska, at inialok sa buong uring panginoong
maylupa ang pribilehiyong makibahagi sa mga ninakaw ng bagong
administrasyong kolonyal at lumahok sa bagong balangkas ng mga relasyong
komersyal, ibig sabihi’y relasyon ng isang kapitalistang sentro at ng isang kolonya.
Sa bagong pamamalakad ng imperyalismong US, kinailangan ng Pilipinas na
maging prodyuser ng hilaw na materyales para sa kapitalistang mga industriya
ng US at maging mamimili ng mga sarplas na mga manupakturang US.

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

Plinano ng imperyalismong US na manatili pa rin sa mga kamay ng
mga panginoong maylupa ang malalaking asyenda para bultu-bultong
maipagpalit kaagad ng sarplas na mga manupaktura ng US ang asukal, kopra,
abaka, tabako at iba pang hilaw na produktong agrikultural sa pamamagitan ng
tinatawag natin ngayong mga kumprador. Kung gusto ninyong magkaroon ngayon
ng malinaw na ideya tungkol sa mga kumprador, obserbahan ang mga kumprador-
panginoong maylupa na pinamumunuan ni Alfredo Montelibano sa Kamara ng
Agrikultura at Likas na Yaman, na nakinabang ‘sa kalakalang neokolonyal ng
Pilipinas at US at ngayo’y nagmamaniobra sa pagpapanatili sa mga karapatang
pariti at kalakalang preperensyal.

Ayon sa report nina MacMillan at Rivera, noong mag-umpisa ang
rehimeng kolonyal ng US, 19 porsyento ng mga sakahan sa Pilipinas ay
binubungkal ng mga kasama. Pagsapit ng 1918, umabot sa 22 porsyento ang
sistemang kasama pagkatapos ng dapat sana’y paghahati at redistribusyon sa
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laluna iyong may ekonomikong sakahang laking pamilya, at palalayain ang mga
ito mula sa mapanirang institusyonal na pagrerenda at kagawian para
makapagtatag ng mahusay na istrukturang panlipunan at pang-ekonomya sa
agrikultura na makapagbibigay daan sa higir na produktibidad at mas mataas na
kita sa sakahan. Bukod sa ekspropriyasyon at redistribusyon ng lupa, ipinanukala
rin ng kodigo ang resetelment at pamamahagi ng lupang publiko. Inilaan ang
isang buong tsapter ng kodigo para sa mga probisyong gumagarantya sa
paglalapat ng lahat ng batas sa paggawa kapwa sa mga manggagawa sa
industriya at agrikultura.

Para sa layuning mabigyan ng lupa ang mga walang lupa at ang mga
may lupa ngunit di nakakasapat para sa kani-kanilang mga pamilya, magtatatag
ng sistemang pamumuwisan bilang unang hakbang tungo sa pag-asa-sa-sarili.
Ipoproklama raw ng National Land Reform Council (NLRC), na binubuo ng mga
kinatawan ng lahat ng ahensya para sa reporma sa lupa at ng pampulitikang
partido na nasa minorya, ang isang erya bilang erya ng reporma ‘sa lupa bago
matamasa ng mga naninirahan dito ang sistemang pamumuwisan kung saan
ang kasama ay nagiging namumuwisan na nagbabayad ng 25 porsyento lamang
ng karaniwang ani sa tatlong nakaraang taunang ani bilang upa sa maylupa.

Labis na kataka-taka na iilan lamang na mga kasamang Pilipino ang
makakatamasa ng 25 porsyentong upa sa proklamasyon ng National Land Reform
Council para sa mga kumbinsido na maaari namang ang gayong upa ay komun
na bayaran ng lahat ng kasama sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng
pangkalahatang proklamasyon. Ni Hindi dapat mapagkunwaring ipagmalaki ng
pangkalahatang proklamasyong ito na pinapawi nito ang pakikisama at
hinahalinhan ito ng sistemang pamumuwisan. Dahil sa katotohanan, kapwa ang
taguring “pakikisama” at “sistemang pamumuwisan” ay nangangahulugan sa
esensya ng pasanin ng pagbabayad ng upa sa lupa, kahit na ang una’y tila mas
masamang p’akinggan.

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

Sa pagkokonsidera sa mga prayoridad na ito at iba pang salik, maaaring
walang taning na ipagpaliban, idiskaril at isabotahe ang reporma sa lupang
pabor sa masang magsasaka. Sa pagkokonsidera sa mga prayoridad na ito,
makakatagpo ang mga burukrata sa mga ahensya para sa reporma sa lupa ng
malapit na ugnay sa mga interes ng mga panginoong maylupa at imperyalista na
may mga planong kasalungat ng mga piano ng maralitang magsasaka sa
mismong lupaing iyon.
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mga lupain ng mga prayle at pagkatapos dumami nang husto ang mga sakahan
nang buksan ang mga lupang publiko. Sa mga taon ng dekada ’30, habang
lalong naghihirap at nawawalan ng lupa ang uring magsasaka, lalo pang tumaas
tungo sa 36 porsyento ang sistemang kasama. Ang pakunwaring pagbibigay ng
US ng kasarinlan, na imbis na pumigil sa pamumulubi ng magsasaka, ay lalong
nagpalala dito at naglantad sa kahungkagan ng gayong huwad na pagbibigay ng
kasarinlan. Pagsapit ng huling taon ng dekada ’50, umabot sa 40 porsyento ang
tantos ng pakikisama.

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

ANG PAGKAKAISANG PAMPULITIKA NG URING MAGSASAKA AT URING
MANGGAGAWA

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

Ihinudyat ng pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas ang
kalitatibong pagbabago sa katayuan at pag-iisip ng uring manggagawa at ng
estratehikong bahagi ng uring magsasaka. Dahil dito, nagkaroon ng higit na
kakayahan ang dalawang uri na isagawa ang makauring pakikibaka at
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komunikeng Johnson-Macapagal noong 1964. Inaasahan ng mga reaksyunaryo
na mawawasak ng pondong ito ang rebolusyonaryong kilusang magsasaka. Sa
ngayon, napakaraming aktibidad ang US sa kanayunan sa pamamagitan ng
samu’t-saring mga ahensya tulad ng AID, PACD, Freedom Fighters, Peace Corps,
World Neighbors, Esso, PRRM, CDRC, CAP, AGR, COAR, ACCI, FHD, IRRI,
Operations Brotherhood, CARE, DND at Special Forces, na tuwirang kontrolado
ng embahada ng US sa pamamagitan ng JUSMAG at ng tagapayo sa “kontra-
insurhensya.”

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

Inaasahan na ang makitid na patakarang panlabas ng Pilipinas, na
pangunahing nakatuon sa diumano’y espesyal na relasyon sa United States, ay
bibitag sa reporma sa lupa sa panipit ng mga agrokorporasyong US at ng
pandaigdigang patakarang pang-ekonomyang US sa pangkalahatan. Ginamit
ang lantad na kakulangan ng pondo sa Pambansang Kabangyaman bilang
pagkakataon para manawagang mangutang para sa “reporma sa lupa” mula sa
mga institusyon
sa pinansyang kontrolado ng US tulad ng World Bank, AID, IMF, at iba pa.
Mapapailalim sa konrrol ng sistema sa pinansya ng US ang Land Bank at ang
Agricultural Credit Association.

Dahil sa matagal nang pangkalahatang estratehikong kontrol ng
imperyalismong US sa ekonomya ng Pilipinas, napatatag na nito ang kanyang
hawak sa mapagpasyang mga pusisyon sa agrikultura ng Pilipinas.

ANG KODIGO SA REPORMA SA LUPANG AGRIKULTURAL

Sinasabi sa Kodigo sa Reporma sa Lupang Agrikultural na sinisikap
nitong pawiin ang pakikisama at itatag ang pagsasaka ng maylupa bilang batayan
ng agrikultura ng Pilipinas. Diumano’y tutulungan nito ang maliliit na magsasaka,
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pambansang pakikibaka. Hinamon nila ang mga pagkukunwaring liberal
demokratiko ng imperyalismong US at mga lokal na ahente nito.

Gayunman, hanggat hawak ng imperyalismong US ang kapangyarihan
sa Pilipinas, hindi makakaahon ang uring magsasakang Pilipino sa kanilang
pinagsasamantalahang kalagayan. Habang lalo silang nagpapakita ng lakas at
progresibong kamulatan, lalo lamang silang sinusupil ng militar at pulis na
pinakakawalan ng imperyalistang rehimeng US. Gayunman, noong panahong
iyon, ang mga organisasyong masa ng magsasaka ay nadala sa eksklusibong
mga repormistang aktibidad na wari’y nakatuon sa mga panginoong maylupa, at
itinuon naman ng kilusang unyon ang pangunahin nitong atake sa burgesya sa
pangkalahatan. Totoong mulat ang partido ng uring manggagawa sa panawagan
ng bayan na kamtin ang pambansang kasarinlan, pero hindi nito napaunlad ang
kaakibat na pambansa-demokratikong estratehiya. Hindi ito nakapagbigay ng
makapangyarihang mga dagok sa imperyalismong US para mailantad ito nang
husto at matipon ang pwersa ng masa laban dito. Sa halip, ang mga papet na
pulitiko at pati na ang mga Sakdalista ang parang mas malinaw na nakakita sa
pangunahing kontradiksyon at pangunahing hinihingi, at tinangka nilang kamtin
ang magkaparehong layuning isabotahe ang pambansa-demokratikong kilusan
sa dalawang magkaibang paraan. Namalimos para sa kasarinlan sa
imperyalismong US ang mga papet na pulitiko. Anarkismo naman ang tinahak
ng mga Sakdalista.

Natitiyak ng imperyalismong US, kasabwat ang mga pangkating
panginoong maylupa-kumprador nito, kung sino ang pangunahin nitong kaaway.
Hang buwan pagkatapos ng pormal na pag-aalyansa ng KPMP at KAP, kaagad
na ginawang iligal ang Partido Komunista ng Pilipinas; sa gayon, inalisan ito ng
mga demokratikong karapatan.
Gayunman, hindi maitago ng pagbabawal sa Partido Komunista ng Pilipinas
ang katotohanan na inaapi ang uring magsasaka sa panahon ng tuwirang
paghaharing kolonyal ng US. Noong 1931, sumiklab ang isang lokal na pag-
aalsa ng magsasaka sa Tayug, Pangasinan. Isang mas malaking armadong
pag-aalsa ng magsasaka ang sumiklab noong 1936 sa mga bayan ng Cabuyao
at Sta. Rosa, Laguna na pinamunuan ng Sakdal. Ang mga pag-aalsang ito ng
magsasaka ay patuloy na nagpapakita sa di matiis na pagsasamantala sa uring
magsasaka at kritikal na mga epekto rin ng kapitalistang depresyon sa US noong
dekada ’30.

Naganap noong dekada ’30 ang pinakamapait na kaguluhang agraryo
sa Pampanga kung saan militanteng nakipaglaban sa panginoong maylupa ang
Partido Sosyalista at unyong magsasaka nito, ang Aguman ding Maldang
Talapagobra, at nakipagtagisan sa mga gwardyang sibilyan at Philippine
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imperyalismong US para sa Pilipinas ang kasunduang United Fruit na
naghihiwalay sa 10,000 ektarya ng napakaunlad na lupang publiko at ang
proyektong ihiwalay ang 50,000 ektarya ng National Park Reservation ng Bundok
Apo para ilaan sa mga empresang US sa pamamagitan ng NDC sa ilalim ng
administrasyong Macapagal.

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

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

Kumbinyenteng ginagamit ng gubyernong US ang World Bank para
hikayatin ang edukasyong pang-agrikultura upang magbigay ng kinakailangang
suportang teknikal sa mga plantasyong US. Muling itinalaga ang subok na tuta
ng US na si Carlos P. Romulo sa University of the Philip¬pines para magbigay ng
espesyal na atensyon sa pagtanggap sa $6.0 milyong utang mula sa World Bank
para sa Los Banos at ang pagkuha ng P21 milyon mula sa Kongreso ng Pilipinas
bilang pantapat na pondo. Pinalawak ng administrasyong Mafcos ang larangan
ng operasyon ni Romulo bilang hayag na konsesyon sa tmperyalismong US sa
pamamagitan ng paghirang sa kanya bilang kalihim ng edukasyon. Pagugulungin
ang dalawampu’t tatlong milyong dolyares ng naantalang $73 milyong kabayaran
sa pinsala ng digmaan para isustini ang programa sa edukasyon sa reporma sa
lupa na tuwirang kokontrolin ng gubyernong US alinsunod sa upisyal na
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Con¬stabulary. Lantarang pinamunuan ng Partido Sosyalista ang mga magsasaka
at manggagawang bukid hanggang humupa ang anti-komunistang panunupil
dahil sa taktika ng Prente Popular, at pinayagang lumantad ang Partido Komunista
ng Pilipinas para magdagdag ng pwersa sa pandaigdigang pakikibakang
antipasista. Ihinayag ang programa sa “katarungang panlipunan” ni Presidente
Quezon bilang konsesyon lamang sa masigasig na panawagan ng uring
magsasaka para sa repormang agraryo.

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

Nilabanan ng armadong masang magsasaka ang imperyalistang
Hapon. Sa lugar na pinakamatagumpay ang paglaban, nagamit ng masang
magsasaka para sa kanilang kapakinabangang panlipunan ang lupaing iniwan
ng mga panginoong maylupa. Ang paglaban sa imperyalismong Hapon ay naging
daan para maigiit ng mga magsasaka ang kanilang karapatan sa lupa. Sa
pamamagitan ng armadong pakikibaka, nagkaroon sila ng kapangyarihang
mapawi ang kontrol at impluwensya ng mga panginoong maylupa sa lupain.
Maraming panginoong maylupa ang nagdesisyong makipagsabwatan sa mga
imperyalistang Hapon. Pagkakataon sana ito para malaman ng buong uring
magsasaka na ang sistemang panginoong maylupa ay naghahanap ng
proteksyon sa mas malaking kapangyarihang imperyalista, US man o Hapon.
Totoo ngang kabiguan na habang iniiwasan nila ang mga pagmamalabis at
kalupitan ng bagong dating na mga imperyalista, hindi nila napagtuunan ang
gayon ding katangian ng imperyalismong US na may mga brodkas sa radyo na
garapal na nag-aanunsyo ng paghahangad nitong muling sakupin ang Pilipinas
at may samu’t-saring ahente na nakakalat na sa buong kapuluan para paghintayin
kay McArthut ang mga gerilyang USAFFE. Maaari sanang gawing pakikibaka
laban sa imperyalismong Hapon at US ang antipasistang pakikibaka. Nailantad
sana ng mga kadre ng kilusang magsasaka ang inter-imperyalistang aspeto ng
digmaang US-Japan at nabigyan sana ng babala ang uring magsasaka tungkol
sa pagbabalik ng imperyalismong US. Nakapagpalawak sana sila sa buong
bayan at nakapagpaunlad ng maaasahang
anti-imperyalistang kilusang gerilya na hindi nakatali sa USAFFE na
pinangangasiwan at kontrolado ng US. Sa anu’t anuman, sa pamamagitan ng
tuluy-tuloy na mga pakikibaka laban sa pasismong Hapon at mga kolaboreytor
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Gagawing mga sahurang manggagawa ang relatibong maliit na bilang
ng magsasakang Pilipino ng isang modernong ekonomyang plantasyon sa
Pilipinas pero patatalsikin nito ang mas marami pang mga kasama na hindi
agad mabibigyan ng trabaho nang sapat ang bilang sa mga sentro sa industriya
na higit pang ginawang episyente ng awtomasyon. Lakmg magiging karugtong
ng dayuhang monopolyong kapitalismo ang isang episyenteng ekonomyang
plantasyon sa Pilipinas. Lalong malalayo-ang Pilipinas sa pantay at mahusay
ang proporsyong kaunlaran sa industriya.

Dahil ang mga empresang US lamang’ang nasa pusisyong
pampinansya sa Pilipinas ngayon para mamuhunan sa agrikulturang Pilipino,
dahil ang ating mga industriyalistang Pilipino ay uhaw sa pautang (na higit pa
ngayon sa kaso ng lumang-tipong mga panginoong maylupa!) dahil sa dekontrol
at iba pang mga kundisyong mapanggipit, higit na makasasama sa buong
sambayanang Pilipino ang proseso ng monopolisasyon sa lupa. Ang makukuhang
mga superganansya mula sa mga empresang ito ay patuloy na ilalabas at bibilis
ang paglaki ng disempleyo. May~ instruksyon pa ang gubyernong US sa mga
empresa at subsidyaryong US na pigilan ang paglabas ng dolyar mula sa United
States sa pamamagitan ng pangungutang mula sa pagkukunang lokal sa
Pilipinas. Palasak na kaalaman na gumagamit ang mga proyektong US at ang
diumanong mga magkasosyong negosyo ng mga rekurso ng mga institusyong
tulad ng GSIS, SSS, DBP at iba pa, at sa gayo’y maalisan ang mga
mamumuhunang Pilipino mismo ng kailangang-kailangang pautang. Mas
masahol pa sa lumang mga tipo ng pamamanginoong maylupa ang modernong
pamamanginoong maylupa sa ilalim ng kontrol ng Esso. Dole, United Fruit,
Philippine Packing Corporation, Goodyear, Firestone at iba pang monopolyong
mga empresa ng US na may karanasan sa pangwawasak sa Amerika Latina.

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

Nakakakumbinsing manipestasyon ng isang bagong piano ng
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nitong panginoong maylupa, nakapagtatag at sumuporta sa isang
makapangyarihang pambansang hukbong mapagpalaya ang uring magsasaka
na nagsagawa ng pinakamabibisang hambalos laban sa imperyal na hukbong
Hapon sa estratehikong mga lugar sa Gitnang Luzon at Timog Luzon. Estratehiko
ang mga lugar na ito dahil pinapaligiran nila ang Maynila.

ANG PAGBABALIK NG IMPERYALISMONG US AT NG SISTEMANG
PANGINOONG MAYLUPA

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

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

Mula sa Gitnang Luzon hanggang Maynila, ang isang buong iskwadron
ng magsasakang mandirigmang anti-Hapon na naghatid sa diumano’y
tagapagpalayang US ay dinisarmahan sa Maynila, pinalayas nang nakayapak, at
minasaker ng Pulis Militar sa Bulacan sa lihim na utos ng mga imperyalista.
Ikinulong ang mga lider magsasaka kasama ang mga papet na maka-Hapon.
Ang mismoag pambansang tagapangulo ng Pambansang Kaisahan ng
Magbubukid ay pinatay habang nasa proteksyon ng Pulis Militar at
nangangampanya para sa “demokratikong kapayapaan” sa kanayunan.
Pwersahang pinatalsik sa Kongreso ang walong myembro nito na kumandidato
sa ilalim ng Democratic Alliance at
ibinoto ng napakaraming organisadong magsasaka na mulat sa uri. Ang lahat ng
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Pinupwersa ng kasalukuyang kalagayan sa daigdig, laluna sa Timog-
silangang Asya, ang imperyalismong US na ihanda ang Pilipinas bilang taniman
ng mga produktong agrikultural na tuwiran nitong ginagamit o ginagamit ng
Japan, ang kapartner nitong imperyalista sa Dulong-Silangan. Ihinahanda ang
Pilipinas ngayon bilang panantya ng sugpungang US-Japan na kontrolado ng
US at antagonistiko sa mga mamamayang anti-imperyalista ng Asya. Kung
sisiyasatin ngayon ang mga agro-korporasyong US o mga agro-korporasyong
Hapon na nagnanasang paunlarin ang agrikultura ng Pilipinas, mapapansin
kung paano ang-lahat ay kinokomand ng mga kartel at mga institusyong
pampinansya ng US, laluna ng monopolyong grupong Rockefeller.

Tiyak na nakatuon ang Kodigo sa Reporma sa Lupang Agrikultural, sa
orihinal na anyo nito, gayundin sa kasalukuyang anyo nito, laban sa lumang-
tipong pamamanginoong maylupa. Kung naisabatas ang kodigong ito sa orihinal
na bersyon, lubhang mapapahina sana ng sapilitang limitasyon sa 25 ektaryang
retensyon para sa mga maylupa na ayaw magmekanisa at ng mga probisyong
nagpapataw ng mabibigat na buwis sa di pinauunlad na mga kalupaan ang
lumang-tipong pamamanginoong maylupa. Mapapailalim sana ang mga
panginoong maylupa sa mas mabigat na ligal na tulak sa pagmemekanisa o
pagbebenta sa mga may kapital para magmekanisa, o kaya’y iikutan ang batas
sa pamamagitan ng pagpapaliban dito at pagsabotahe rito sa pamamagitan ng
tiwaling burukrasya.

Ang huwad na likidasyon sa lumang-tipong pamamanginoong maylupa
ay progresibo sa unang impresyon. Pero kung ang malalawak na-lupain ay
pananatilihin o palalawakin lamang sa mga kamay ng mga indibidwal at agro-
korporasyong may kinakailangang kapital para magmekanisa, pauunlarin lamang
natin ang bagong tipo ng pyudalismo, sa iilang bahagi lamang ng bayan, at
walang anumang pakinabang ang masarig magsasaka, laluna ang mga kasama
na walang lupa. Palalalain lamang ang kalagayan ng masang magsasaka ng
monopolisasyon sa lupa na ipinapatupad ng pribadong mga agro-korporasyon
at indibidwal na mga kapitalista. Magiging mga manggagawang bukid ang ilang
kasama, ang ilan ay matatanggal at mapapatalsik sa sakahan ng proseso ng
mekanisasyon at modernong organisasyon sa negosyo. Di magtatagal ay
mapupwersa ang maliliit na maylupa sa pagkalugi dahil sa mas matataas na
presyo sa produksyon sa bawat ektarya at hindi makakakumpitensya sa
malalaking plantasyon na nagmamantini ng mas ekonomikong operasyon.
Maging ang mayayamang magsasaka na lumilikha ng higit sa pangangailangan
ng kanilang kabahayan para makapagbenta sa pamilihan ay maisasantabi
kalaunan ng mas mabababang presyo ng mga pananim na likha ng modernong
mga plantasyon.
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probokasyong ito, na nauna sa pagsiklab ng laganap na pakikidigmang gerilya,
ay pinakana ng imperyalismong US para mahawan ang daan sa ganap na
pagbabalik ng kontrol ng mga imperyalista’t panginoong maylupa sa Pilipinas.
Humantong din ang lahat ng probokasyong ito sa anti-demokratikong panunupil
sa Partido Komunista ng Pilipinas at mga organisasyong masa tulad ng
Pambansang Kaisahan ng mga Magbubukid.

Pagkatapos patalsikin ang mga myembro ng Kongreso na kumandidato
sa ilalim ng Democratic Alliance na suportado ng mga magsasaka, sa todong
paglapastangan sa demokrasya, pinagtibay ang Batas Bell sa Kalakalan (Bell
Trade Act) at Susog Pariti, na nagpormalisa sa muling pagtatatag ng imperyalista-
panginoong maylupang padron ng kalakalan, ang diumano’y malayang kalakalan,
at sa mga karapatang pariti para sa mga mamamayan at korporasyong US sa
pagsasamantala sa ating likas na yaman at pagpapatakbo ng mga kagamitang
publiko.

Pinanatili ng imperyalismong US, sa sariling kagustuhan, ang mga base
nito sa dalawampu’t tatlong estratehikong lugar sa buong kapuluan, minantini
ang pribilehiyong palawakin ang mga iyon at ilipat-lipat ang mga tropa nito muk
doon, at ginamit ang mga iyon para ipilit ang mapamwersang impluwensya sa
uring magsasaka at buong sambayanang Pilipino. Kasunod nito, pormal na
pinagtibay ng US-RP Military Assistance Pact ang pagpapailalim ng ating militar
sa mga upisyal na militar ng US sa JUSMAG at sa buong sistema ng base militar,
suplay,
pagpapkno at pagpapayo ng US. Sa ating serbisyong sibil, patuloy na kinontrol at
pinangasiwaan ng mga tagapayong US ang pinakaestratehikong mga upisina.
Sa madaling sabi, pinanatili ng imperyalismong US ang estratehikong kontrol sa
mapamwersang makinarya ng papet na estado ng Pilipinas, sa pundasyong
pang-ekonomya at mga makinaryang sibil sa pang-araw-araw na buhay
pampulitika.
Dahil pinagtulungang salakayin ng mga panginoong maylupa at imperyalista
para sa kanilang mutwal na kapakinabangan ang masang magsasaka, napilitang
lumaban ang mga ito para ipagtanggol ang sariling pambansa at demokratikong
mga karapatan. Batid na ninyo kung ano ang naging resulta ng pakikibakang
magsasaka sa pagitan ng 1946 hanggang 1952; kasalukuyang kasaysayan ito,
at walang mas mainam na bukal ng impormasyon hinggil sa pakikibakang ito
kaysa mga beteranong mandirigmang magsasaka mismo.

Sa rurok ng kanyang pandaigdigang kapangyarihan, tinipon ng
imperyalismong US ang pwersa nito laban sa organisadong uring magsasaka
para paralisahin ang gulugod ng bansang Pilipino at ipataw ang anti-nasyunal at
anti-demokratikong mga imposisyon nito. Para supilin ang organisado at mulat-
sa-uring
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Dahil naghahari ang kumbinasyong imperyalista-panginoong maylupa
sa Pilipinas noong dekada ’50 sa pamamagitan ng pwersa ng,kapangyarihang
pang-estado nito, walang bisa ang mga hakbanging panreporma at paliyatibo sa
pagpapagaang sa kahirapan ng uring magsasaka o sa paglikha ng hungkag na
ilusyon. Wala ring bisa ang mga organisasyong imperyalista at kleriko tulad ng
Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM) at ang Fed¬eration of Free
Farmers, kahit na bilang mga instrumentong pampropaganda sa hanay ng uring
magsasaka, laluna sa hanay ng mga nakaranas ng tunay na kapangyarihang
magsasaka.

Kung ganap na walang silbi ang lumang paliyatibo, naghahanap ang
mapagsamantalang naghaharing uri ng bago at diumano’y mas mahuhusay na
paraan. Napakapeligroso para sa naghaharing uri ang pagkakalantad sa tunay
na kalikasan ng mga paliyatibo. Dapat itong magtaguyod ng bagong mga
paliyatibo na nakadisenyo na harapin ang posibleng muling pagsigla ng sinupil
nitong kalaban. Kahit na sinupil nang husto ang mulat-sa-uri at progresibong
kilusang magsasaka mula sa kalagitnaan ng dekada ’50, hindi kailanman inaalis
ng naghaharing mga uri ang posibilidad ng antagonistikong muling pagsigla ng
uring magsasaka na walang masusulingan. Sa gayon, dapat itong magbigay ng
ilang konsesyon kahit na sa papel lamang. Samakatwid, ipinanukala at isinabatas
ang Kodigo sa Reporma sa Lupang Agrikultural. Kasabay nito, inilatag ang isang
bagong pakana ng “aksyong sibiko” sa kanayunan, sa pamamatnugot ng
JUSMAG at ng tagapayong “kontra-insureksyon”. Ipapares ang “aksyong sibikong”
ito sa kanayunan sa kampanya sa kaunlarang rural ng pinakamalaking simbahan.

ANG BAGONG MGA KUNDISYON AT ANG PANGANIB NG
MONOPOLISASYONG YANKEE

May bagong mga kundisyon na nangailangang tuwuang kontrolin ng
imperyalismong US ang agrikultura ng Pilipinas. Tinatangka ngayon ng
imperyalismong US na umugat sa agrikultura ng Pilipinas at kumpletuhin ang
kanyang kontrol sa ating ekonomyang agraryo sa harap ng napipintong
terminasyon at renegosasyon ng Kasunduang Laurel’Langley at Susog Pariti.
Ginagamit ng mga tagaguhit ng patakaran ng imperyalismong US ang mga
salamangka nila sa Cuba bago at matapos ang disolusyon ng Susog Platt— ang
bersyong Cubano ng ating Susog Pariti. Sa ibang salita, nais ng mga
imperyalistang US na unahan ang negosasyon sa pamamagitan ng pagpapailalim
sa kanilang kontrol sa ating ekonomyang agraryo ngayon. Nais nilang ipagpatuloy
ang mga karapatang pariti
kahit matapos na ang pormal na terminasyon ng Kasunduang Laurel-Langley.
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magsasaka, nirekluta ng papet na mga ahensya ng imperyalismong US ang
kanyang tropa muk sa uring magsasaka para kmang gamitin ang mga ito laban
sa sarili nilang mga kapatid sa ibang mga baryo at munisipalidad. Samakatuwid,
muling naulit ang kwento ni Kabesang Tales at ng kanyang anak na si Tano o
Carolino tungkol sa wakng tigil na pakikibaka ng uring magsasaka.

Lumitaw ang pamunuan ng rebolusyonaryong kilusang masa mula sa
digma nang walang pampulitikang paghahanda para ilantad at kbanan ang
pagbabalik ng imperyalismong US, na siyang tanging kapangyarihan na mabisang
makakatulong sa mga sirkunstansyang iyon sa mga panginoong maylupa para
mabawi ang kanilang mga lupain mula sa makabayang uring magsasaka ng
Gitnang Luzon at Timog Luzon. Sa halip na ilantad at labanan ang
reaksyunaryong alyansa sa pagitan ng mga panginoong maylupa at bagong-
balik na mga imperyalistang US na naging utak at nagbigay ng lubos na suportang
armas sa Pulis Militar at gwardyang sibilyan, inakusahan ng kilusang magsasaka
ang mga panginoong maylupa ng pagiging maka-Hapong kolaboreytor kmang
at nabigong kagyat na ituon ang pangunahing hambalos laban sa imperyalismong
US. Hindi agad na inilantad ng pamunuan ng rebolusyonaryong kilusang masa
ang katotohanang ang mga panginoong maylupa na naging mga kolaboreytor
na maka-Hapon ay naging maka-US na mga kolaboreytor. Sa pagkaantala ng
paglalantad sa imperyallsmong US bilang pangunahing kaaway ng
mamamayang Pilipino at ng magsasaka, Simula bago pa ng digmaan, nabigyan
ng panahon kapwa ang mga imperyalistang US at mga panginoong maylupa
para konsolidahin ang kanilang mga pusisyon.

Pinatagal ng reaksyunaryong tagumpay ng imperyalismong US at
pyudalismo ang pagdurusa ng masang magsasaka at pagsasamantala sa kanila.
Patuloy na nagdurusa ang ating masang magsasaka mula sa di makatwirang
distribusyon ng lupa at mapagsamantalang mga relasyon sa pagitan ng kasama
at panginoong maylupa, di makatwirang hatian sa ani, usura, mga bangko rural
at mga kooperatiba na kontrolado ng mga panginoong maylupa, mga
komersyanteng labis tumubo, kakulangan ng suportang presyo, kakulangan sa,
o mataas na presyo ng abono, irigasyon at makinaryang pang-agrikultura,
kawalang kasapatan ng gawatng pansuporta at impormasyong syentipiko, at
ang kadusta-dustang kalagayan ng magsasaka sa kalusugan, pamamahay,
pagkain at edukasyon. Ang lahat ng kahirapan at kasawiang-palad na ito’y mga
kahirapan at kasawiang-palad ng buong bansa, dahil ang uring pinakamarami
ang bilang sa ating bansang agraryo ay ang uring magsasaka na sumasaklaw sa
higit sa 70 porsyento ng ating populasyon. Minumulto tayo ng pyudalismo
hanggang sa ngayon at pangunahing itinatakda nito ang kolonyal na katangian
ng ating ekonomya.
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Dahil nalubos na ang kolaborasyon ng mga imperyalistang US at mga
panginoong maylupang Pilipino, makikita natin na ikinukumbina ng dominasyon
ng naghaharing saray sa bayang ito ang katangian ng imperyaiismo at pyudalismo.
Makikita natin ang lokal na dominasyon ng uring kumprador-panginoong maylupa
na siyang pinakanakikinabang sa estratehikong kontrol ng US sa ating
pambansang ekonomya at dayuhang kalakalan. Ang mga may-ari ng mga
plantasyon ng tubo, niyog, abaka at iba pang pananim pang-eksport ang siyang
pinakanakikinabang sa kolonyal na padron ng kalakalan sa pagitan ng ating
mga eksport na hilaw na materyales at manupakturang mga import mula sa
United States at ibang mga bayang kapitalista.

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

Ganap na nabangkarote ang imperyalistang bersyon ng reporma sa
lupa na ginamit para purihin si Magsaysay noong kariyang kapanahunan.
Pinahaba lamang ng programa sa resetelment sa lupa na diumano’y para sa
benepisyo ng mga walang lupa ang buhay ng pyudalismo sa Pilipinas. Kinamkam
ng mga panginoong maylupa ang higit na malalaking erya ng lupain sa mga
lugar ng resetelment, at sa napakaraming kaso, nailagay pa nila sa kwestyon
ang mga titulo ng maliliit na setler. Ginamit lamang ng mga panginoong maylupa
ang programa sa ekspropriyasyon sa malalaking lupain para sa redistribusyon
para maibenta sa gubyerno ang kanilang mga lupaing tigang at walang silbi sa
labis na presyo. Nabigo ang reporma sa lupa ni Magsaysay, na ipinatupad ng
Land Tenure Administration at ng NARRA, na paunlarin ang kalagayan ng uring
magsasaka dahil tumaas nang higit sa apatnapung porsyento ang tantos ng
pakikisama. Bigo ang sistema sa pautang ng ACCFA at ang sistema ng mga
FACOMA na tulungan ang mga kasama at maliliit na magsasaka, at minanipula
lamang ng mga panginoong maylupa at tiwaling mga burukrata para sa kanilang
makasariling mga interes. Lagi na lang kulang ng mga pang-ekstensyong
empleyadong agrikultural mula sa Kawanihan ng Ekstensyong Agrikultural.
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