
MALAPYUDALISMO SA PILIPINAS: 
ALAMAT O KATOTOHANAN? 

                          

ni Jose Maria Sison 

(Talumpating binigkas sa United Council of Churches in the Philippines, 
Quezon City noong ika-9 ng Abril, 1986.) 

 

Nais ko munang ipakita ang istorikal na serye ng pyudalismo sa Pilipinas. Pagkatapos, ako ay 
magpopokus sa antas ng pag-unlad ng mga pwersa sa produksyon at sa dominanteng uri sa 
mga relasyon sa ekonomya sa ilalim ng malapyudal na sistema. 

Noong ika-labinlimang siglo, ang kapitalismo sa yugto ng manupaktura, ang naging 
dominanteng pwersa sa Espanya. Pagkatapos, ito na ang naging pangunahing pwersa sa likod 
ng merkantilismo at kolonyalismong Espanyol. 

Sa simula ng kolonyal na paghaharing Espanyol, karamihan ng mga mamamayan sa Pilipinas ay 
nakatira sa mga sosyedad sa tabing-ilog o tabing-dagat na sa pangunahin ay kinatatangian ng 
mga elementong kapwa tipong alipin at patriyarkal at pagkaaliping bago ang pyudalismo. 

Ang sakahang may patubig at mga kagamitang metal ay pribadong pag-aari ng mga malayang 
tao at ng mga nagmamay-ari ng mga alipin.  Bukod sa mga palayang may patubig, mayroon ding 
mga pagyari sa kamay.  Walang malalaking istruktura ngunit ang paggawa ng sasakyang 
pantubig ay napaunlad na at umabot sa antas na naging karaniwan ang mga barkong 
pangkalakalan at pandigma na tipong caracoa. Ang bawat isa nito ay may kakayahang 
magsakay ng singkwenta hanggang isang daan na mga pasahero. 

Sa loob ng mahigit tatlong daang taon ng kolonyal na paghahari, na nagsimula sa pagpapataw 
ng pyudal-militar na kasangkapan tulad ng sistemang enkomyenda, nagawa ng Espanyang 
paunlarin ang pyudal na sistemang pang-ekonomya sa Pilipinas. 

Sa pagtamlay ng kalakalang galeyon (galleon trade) sa pagitan ng Manila at Acapulco at sa 
paglitaw ng kapitalismong industriyal sa Europa noong huling bahagi ng ika-18 na siglo, 
itinulak ng Espanya ang produksyong agrikultural para sa eksport sa Pilipinas. Ang naging 
epekto nito ay pag-engganyo sa mabilisang paglawak ng mga lupaing nasa pag-aari ng mga 
prayle, mestiso at mga katutubo. 

Ang pag-unlad ng pyudalismo ay rumurok noong ika-19 na siglo sa pagsigla  ng dayuhang 
pangangalakal sa mga industriyalisadong kapitalistang mga bayan. Kasabay ng pagkahinog ng 
pyudalismo ay umunlad din nang malaki ang sistema ng kalakal at nagsimulang maagnas ang 
ekonomyang nakasasapat sa sarili.  

Sa loob ng ilang siglo,  Espanya ang pangunahing nag-aambag sa primitibong akumulasyon ng 
kapital sa Europa sa pamamagitan ng kolonyalismo, subalit nabigo itong umunlad mula sa 
yugto ng manupaktura patungo sa yugtong industriyal ng kapitalismo. 

Dahil hindi umunlad ang Espanya, ang naging tendensya ng mga kolonyalista ay patindihin ang 
pagdambong sa ekonomya sa anyo  ng pagkuha ng mga kayamanan na wala namang gaanong 
puhunan sa kolonya.  Ang tuluy-tuloy na pagtaas ng kolonyal na pagbubuwis, ang mabilisang 
paglawak  ng mga pag-aaring lupain at ang arbitraryong pagtataas ng upa sa lupa ng mga 
prayle ay nagbunga ng ligalig panlipunan na humantong sa Rebolusyon ng 1896 sa Pilipinas, na 
tumapos sa lumang tipo ng kolonyalismo noong 1898. 



Subalit ang pakikialam ng Estados Unidos at ang pagsakop nito sa Pilipinas ay nangahulugan 
ng pananatili ng pyudalismo. Hindi nagsagawa ang Estados Unidos ng reporma sa lupa laban sa 
mga Pilipinong panginoong maylupa  bagamat kinumpiska nila ang kalakhan ng mga lupaing 
prayle. Ang mga lupaing ito ay dapat na naipamahagi sa mga magsasaka ngunit bumagsak pa 
rin sa kamay ng mga Pilipinong panginoong maylupa. 

Mas masahol pa, ang mamamayang Pilipino ay tuwirang napaloob sa kapangyarihan ng 
monopolyong kapitalismo ng Estados Unidos. Kung kaya’t napasailalim sila sa dalawang  uri ng 
sukdulang mapagsamantalang mga sistema—dayuhang imperyalismo at katutubong pyudalismo 
na nagbunga ng matatawag nating malapyudalismo. Noong ika-20 siglo, ang ekonomya ng 
Pilipinas ay mas mahigpit na napaloob sa orbit ng pandaigdigang sistemang kapitalista subalit 
nananatili itong agraryo, antas na bago maging industriyal at malapyudal na kabuntot ng mga 
kapitalistang bansa, laluna ng Estados Unidos. 

Ang sistemang kalakal ay nangibabaw sa Pilipinas. Ngunit ang mga kalakal na nililikha ng 
sistemang pang-ekonomya ay mga hilaw na materyales lamang para sa mga industriya ng mga 
kapitalistang bansa.  Kabilang dito ang mga produktong pang-agrikultura at minimina. 

Ang Estados Unidos ay umiba sa lumang kolonyal na istilo ng lantarang pandarambong, at 
naglabas ng kanyang labis na kapital at namuhunan sa Pilipinas upang magtaguyod ng 
panibagong sistema ng kalakalan na nakabatay sa di- pantay na palitan ng hilaw na materyales 
mula sa Pilipinas at yaring produktong banyaga. Kung nagkakaroon ng mga depisit dahil sa 
hindi pantay na palitan ng kalakal, ang Pilipinas ay nangungutang sa ibang bansa upang 
punuan ito. 

Ang mga dayuhang monopolyo ay tumutubo nang dambuhalang tubo sa kanilang direktang 
pamumuhunan at sa matataas na tantos ng interes sa kanilang mga di-tuwirang 
pamumuhunan o pautang. Sa ilalim ng kapangyarihan ng imperyalismong US, ang Pilipinas ay 
sukdulang umasa sa agrikultura at kinapos sa mga pundamental na sangkap ng isang 
modernong industriyalisadong ekonomya tulad ng produktibong mga empresa sa mga batayang 
metal, batayang mga kemikal, mga produktong makinarya at iba pang mga tulad nito. Tiyak na 
hindi isang industriyalisadong kapitalistang ekonomya ang ating ekonomya. 

Ang tinutukoy na sektor sa industriya ng ekonomya ng Pilipinas ay ang ilang magagaang na 
pagmamanupaktura, konstruksyon, pampublikong kagamitan at empresa sa pagmimina na 
umaasa sa inaangkat na mga kagamitan at hilaw na materyales na binabayaran ng kitang 
dayuhang salapi mula sa pagluluwas ng hilaw na materyales at utang sa dayuhan. 

Ang kalusugan ng isang mala-pyudal na lipunan ay nakasalalay sa sitwasyon ng produksyon at 
pagluluwas ng mga produktong hilaw na materyales, karaniwan ay pang-industriya. Ang 
matagal nang depresyon ng mga iniluluwas na produkto tulad ng asukal at kopra ay 
pumipinsala sa ekonomya ng Pilipinas. Hindi totoo na ang tinatawag na mga industriya, tawagin 
man silang pamalit sa pag-angkat o pang-eksport, ay naglayo na sa Pilipinas sa batayang 
padron ng kalakalang matibay ang pagkakapwesto ang pagpapalit ng mga hilaw na materyales 
sa mga manupakturang imported. Ang mga lumulutang na industriyang ito ay gumagawa 
lamang ng kaunting pagpoproseso at karaniwang itinatayo upang iwasan ang mga taripa at 
lumikha ng ilusyon ng  pag-unlad sa ekonomya. 

Sa kasalukuyang mga sirkunstansya, kung kailan ang krisis  ng pandaigdigang sistemang 
kapitalista at ng lokal na malapyudal na sistema ay nasa sukdulan, ang katotohanan ng huling 
nabanggit ay lubos na nalantad. Sa pyudal na lipunan, ang uring panginoong maylupa ang 
dominanteng uri. Sa malapyudal na lipunan, ang  malaking burgesyang komprador ang 
dominanteng uri at ang mga panginoong maylupa ang pumapangalawa.  Gayunman, ang 
malalaking komprador ay karaniwang malalaking panginoong maylupa rin. Kung kaya’t sinasabi 
natin na ang uring malalaking komprador ang dominanteng naghaharing uri sa Pilipinas. 

Ang malalaking burgesyang komprador ang pangunahing tagapamagitan ng imperyalistang US 
at ng lokal na pyudalismo. Ito ang lokal na pwersang dominante sa sektor ng serbisyo ng 
ekonomya. Ito ang pangunahing ahente sa kalakalan at pinansiya ng imperyalismong US. Sa 



ilalim ng imperyalismong US sa ika-20 siglo, ang mga Pilipinong malalaking burgesyang 
komprador ang naging dominanteng uri sa lipunang Pilipino. Ang pag-unlad ng industriyal na 
pambansang burgesya ay nalilimitahan ng imperyalismong US at ng lokal na mga 
mapagsamantalang uri na tulad ng malalaking burgesyang komprador at uring panginoong 
maylupa. 

Sa isang malapyudal na lipunang tulad ng Pilipinas, ipinagpapatuloy ng malaking burgesyang 
komprador para sa kapakanan ng imperyalismong US ang di pantay na palitan ng iniluluwas na 
hilaw na materyales at mga produktong inaangkat. 

Kasama ang monopolyong kapitalismo ng Estados Unidos, ang  malaking burgesyang komprador 
ang pumipigil sa pambansang industriyalisasyon, nagpapanatili sa agraryong katangian ng 
ekonomya, nag-aari ng mga plantasyon para sa panluwas na mga pananim at nagpapanatili sa 
pyudalismo. 

Ang pinakaimportanteng katangian ng malapyudal na ekonomya na maaaring banggitin ay ang 
dominasyon ng malalaking burgesyang komprador sa lahat ng mga uri sa ekonomya. Ito ang uri 
na may pinakakonsentradong kapital na nagtatakda sa padron ng produksyon at distribusyon 
sa ekonomya sa bayan. 

Inaasahan ko na sa aking paliwanag ay mas malinaw ninyong makikita na ang malapyudalismo 
ay isang katotohanan at hindi alamat lamang. At itinuturing kong ang katawagang 
malapyudalismo ang mas tumpak na itawag sa sistema ng Pilipinas kaysa sa iba pang 
katawagan dahil ito ang pinakamalapit sa katotohanang ang sistema sa produksyon ng Pilipinas 
ay agraryo sa saligan at ang agrikultura sa Pilipinas ay dinodominahan pa rin ng mga 
panginoong maylupa. 

      

                                 

                                *****                        

                             

      

      

      

BUKAS NA PORUM 
                                                                           

                                                                            

TANONG: Naniniwala ka ba na aktibong pagpupursigihan ni Pangulong Aquino ang 
repormang agraryo sa ating bayan?                                                                    

SISON: Sinasabi ko noon pa man na dapat itong gawin ni Gng. Aquino,  at kaya niyang 
pagpursigihan ang reporma sa lupa kung  gugustuhin talaga niya, lalo na kung 
gugustuhin niyang lutasin  ang dalawang saligang suliranin na nagbunga sa 
pasistang  diktadura ni Marcos. Ang imperyalismong US at ang lokal na  
pyudalismo ang pumapatay sa buong naghaharing sistema, at ang  sistema, sa 
desperasyon ay nagtatag ng isang pasistang  diktadura sa ilang panahon. 
Natanggal sa poder si G. Marcos  ngunit ang mga saligang problemang tinutukoy 
ko ay hindi pa  rin nalulutas. Ang panganib na muling sumulpot ang diktadura  ay 
nariyan pa rin, at kung talagang gusto nating umunlad ang  demokrasya dito sa 
ating bansa, dapat nating lutasin ang  pangunahing problema hinggil sa lupa. 
Maging Marxista o  demokratikong liberal man tayo, dapat nating kilalanin na sa 



klasikong pag-unlad ng modernong demokrasya, ang reporma sa lupa ay dapat 
ipatupad kasabay ng promosyon ng pambansang industriyal na kapital.  

TANONG:  Kita ng lahat na ang gabinete ni Pangulong Aquino ay bahaging binubuo ng mga 
panginoong maylupa. Paano natin ngayon aasahan na ang administrasyon ni 
Pangulong Aquino ay magpupursige sa isang tunay na programa sa reporma sa 
lupa?                                

SISON:   Totoo na ang ilan sa miyembro ng gabinete na may mahahalagang pusisyon ay 
may kaisipang maka-imperyalista at maka-panginoong maylupa. Ngunit ang 
pinakaprogresibong garantiyang maaaring makuha mula sa gabinete ni Aquino ay 
ang tinatawag natin na liberal na demokratikong kaisipan na may kakayahang 
pahalagahan ang reporma sa lupa.                                                    

 Ang makauring batayan ng liberal-demokratikong kaisipan ay ang panggitnang 
uri, at wala itong malapit na ugnayan sa uring panginoong maylupa. Mas 
gugustuhin pa ng panggitnang uri na paunlarin ang pambansang kapital sa 
industriya kaysa sa pagpapanatili sa paghahari ng mga panginoong maylupa. 
Kahit na may ilang agam-agam hinggil sa sosyalismo ang mas konserbatibong mga 
liberal-demokrata, sa aking palagay ang mga progresibong liberal-demokrata ay 
hindi takot dito.                              

 Alam mo, ang reporma sa lupa ay kinapapalooban ng ilang pagsalungat sa mga 
uumiral na kalakaran sa pribadong pag-aari.  Ang mga pambansang burgesya 
mismo na interesado sa pambansang industriyalisasyon ay nakikita ang huwisyo 
ng tunay na reporma sa lupa, subalit kasabay nito, ang reporma sa lupa na 
kapapalooban ng kumpiskasyon, sa minimum, ay may tendensyang tumuligsa sa 
karapatan sa pribadong pag-aari sa mga kagamitan sa produksyon, kasama na 
ang kagamitan sa produksyon sa industriya, kung kayat nandiyan ang takot. Sa 
tingin ko ang maylupang burgesya ang magiging pinaka-konserbatibo sa mga 
pwersa na nasa panig ng mamamayan. Pero ang peti-burgesyang lunsod, laluna 
ang mga intelektwal, ay payag na magkaroon ng tunay na reporma sa lupa. Alam 
nila na may sarili silang mapagkakakitaan, karamihan sa kanila ay mga 
propesyunal, kung kayat walang pangangailangan na mag-ari pa sila ng 
malalawak na lupain.                                                                           

TANONG:  Paano mo tatasahin ang kasalukuyang kalagayang panlipunan at pang-ekonomya 
ng Bangsa Moro, dahil hindi ka nagbanggit ng sinumang panginoong maylupa o 
komprador burgesyang Moro?                                                    

SISON:   Sa aking palagay kung tayo ay magpapahayag nang masaklaw, ay  maaaring hindi 
na pag-ukulan ng partikular na pansin ang mga  panginoong maylupang mga 
Moro. Ang mga Moro ay nasa masamang  kalagayan sa ngayon dahil ang mga 
Morong panginoong maylupa ay  nakikipagtulungan sa gubyernong nakabase sa 
Maynila upang  sugpuin ang bansang Moro. Hindi ako naniniwala na ang pagsiil  
at pagsasamantala sa mga Moro ay posible kung wala ang  kooperasyon ng mga 
Morong panginoong maylupa na gumaganap  bilang mga papet. Ngunit tiyak na 
batid mo na kung  magpapahayag ng masaklaw sa kalagayan sa ka-Morohan, ang  
pangunahing kahilingan pa rin nila ay ang pambansang  pagpapasya sa sarili, at 
ang kasunod niyon ay ang usapin sa demokrasya.        

Isang daing na narinig ko tungkol sa programa ng Moro National  Liberation Front 
(MNLF) at iba pang mga organisasyong Moro ay  ang pagkukubli sa problema sa 
lupa. Siyempre, totoo ang  sinasabi nila na ang gubyernong nakabase sa Maynila 
ang  nagpapahintulot sa mga mangangamkam ng lupa sa mga lupaing Moro, 
ngunit hindi pa rin malinaw sa programa ng mga organisasyong Moro na dapat na 
magkaroon ng reporma sa lupa hindi lamang sa mga lupaing inangkin ng mga 
mangangamkam mula sa Visayas at Luzon ngunit pati na rin sa mga lupain ng 



matagal nang umiiral na mga Morong panginoong maylupa.  Halimbawa, kung 
babasahin mo ang programa ng MNLF, magkakaroon ka ng palagay na parang 
ngayon lang natin ipinaglalaban ang Rebolusyong 1896 ng Pilipinas. Makikita mo 
na ang kanilang programa ay tulad ng sa mga radikal na peti-burges o tulad ng 
naging programa ng mga rebolusyonaryong ilustrado noong 1896.                                        

Alam mo, may isang problema sa programa ng Rebolusyong 1896 ng  Pilipinas. 
Ang mga rebolusyonaryong Pilipino noong 1896 ay  malinaw sa kanilang 
paninindigan laban sa lupaing prayle  ngunit sila’y tahimik sa pag-aaring lupain 
ng mga katutubo at  mestisong panginoong maylupa. At nang matapos na ang  
rebolusyon sa mga lupaing prayle, ang mga makabayang  panginoong maylupa o 
mga miyembro ng naliwanagang panginoong maylupa ang siya pang nakakuha ng 
pusisyon sa pamumuno sa rebolusyon, kung kayat lalong nagkaroon ng dahilan 
upang hindi lubos na harapin ang pamamanginoong maylupa. Ang rebolusyon ay 
nabigo nang ang mas mahusay at may superyor na kakayahang militar na Amerika 
ay tumutok sa pagpapabagsak sa armadong paglaban ng mamamayan. Ang mga 
magsasaka ay hindi napukaw nang husto upang maglunsad ng matagalang 
armadong pakikibaka laban sa bagong mananakop—ang  imperyalismong US. Ang 
mga magsasaka ay napasama sa rebolusyon noon dahil sa makabayang pwersa, 
ngunit ang pamunuan ay hindi nagbigay ng malinaw na  programa o malinaw na 
mga pananaw tungkol sa problema sa lupa, kung kaya’t ang mga magsasaka ay 
walang matatag na inspirasyon sa pagpapatuloy sa armadong pakikibaka laban sa 
pananalakay na Amerikano.                                                           

TANONG:  Paano mo tinitingnan ang paninindigan ng mga nagsasabing ang lipunang Pilipino 
ay dependyenteng kapitalista, ibig sabihin ay mala-kapitalista, o nasa proseso na 
ng pagwasak sa pyudalismo o malapyudalismo?                        

SISON:   Maraming paraan ng pagtawag sa ekonomya ng Pilipinas. Maaari  mo siyang 
tawagin na “malayang-kalakalang ekonomya” kung gusto  mong bigyang diin ang 
katotohanan na ito ay isang ekonomyang  tipong malayang-pamilihan. Ang 
terminong ito ang karaniwang  ginagamit ng mga ekonomistang burges, at ito ang 
mga  ekonomistang may mababaw na pag-umawa sa katangian ng sistema  ng 
produksyon at distribusyon sa Pilipinas. Ngayon, kung gusto  mong hindi gaanong 
maging malinaw sa sistema ng produksyon sa  Pilipinas, maaari mo siyang 
tawaging “dependyenteng  kapitalismo” at mas malapit ka pa rin sa riyalidad ng 
ekonomya  ng Pilipinas kaysa doon sa mga nagsasabi na ito ay “malayang  
kalakalan”, siyempre sa ilalim ng monopolyong kapitalismo ng  US. Subalit, ang 
nakakalinlang sa paglalarawan na ang  Pilipinas ay isang kapitalistang bansa, sa 
kasalukuyang  kalagayan, ay ang pakahulugang ang Pilipinas ay isa nang  
industriyalisadong kapitalistang bansa.  Ngayon ang nagligtas  sa terminong 
‘kapitalismo’ kung gagamitin mo ito sa katawagang  ‘dependyenteng kapitalismo’ 
ay ang kwalipikasyon mo dito ng  pang-uring ‘dependyente’. Ngunit ang problema 
sa katawangang  ‘dependyenteng kapitalismo’—laluna kung ang interpretasyon  ay 
nasa loob ng bansa ang sistema ng indutriyalisadong  produksyon, sabihin na 
natin, ng Estados Unidos, -- ay  ipinagkakamali nito ang sistema sa ekonomya na 
partikular sa dominanteng kapangyarihang dayuhan sa partikular na mga 
katangian ng ekonomya ng Pilipinas.  

Noong kapanahunan ni Marcos, nang siya ay nangungutang ng  malalaking halaga 
sa labas ng bansa, nagtatayo siya ng mga  bagay na may tendensyang pahangain 
ang mga mamamayan. Sa totoo  lang, nagsasayang siya ng napakahalagang 
rekurso sa  pagpapatayo ng mga gusali na hindi naman lubusang nagamit o  hindi 
man lang magamit, sa kasalukuyan. Binabanggit ko pa  lamang ang pagpapatayo 
ng mga gusali. Paano naman ang mga  daan at tulay?  Pansinin natin ang tulay ng 
San Juanico,  halimbawa. Sa tingin mo ba ang ilang daang libong piso na  inilaan 
nila para sa tulay na ito ay maibabalik pa?   



Ano pa  ang nakikita natin sa panahon ng rehimeng Marcos?  Ang maari  pang 
nakagulo sa ilan ay ang  mga tinatawag na mga  industriyang nakatuon sa 
panluwas na mga produkto. Ang mga  industriyang pangkasuotan at mga 
elektroniks ang mabuting  halimbawa, at alam mo bang ang impresyong nalikha 
ng mga ito  ay nakakapagluwas na ng mga surplas na manupaktura ang  Pilipinas. 
Ang mga teknokrata ni Marcos ay nagiging  mapanlinlang kapag pinalalabas 
nilang ang Pilipinas ay mayroon ng isang industriyalisadong ekonomya. At meron 
pang nagsasabi na ang Pilipinas ay hindi na dumedepende sa mga panluwas na 
produktong pananim, tulad ng asukal, kopra at konsentradong tanso.                                  

Pagtuunan naman natin ang pagmamanupaktura ng kasuotan. Malaking kantidad 
ng mga tela at palamuting inilalagay sa damit, ang mga sinulid na ginagamit, ay 
nanggagaling pa sa ibang bansa. At kung sinasabi na kailangan natin ng 
makabagong teknolohiya upang magkaroon ng industriyang panluwas na 
tinatawag na pagmanupaktura ng kasuotan --  ang lola pa ng lola ko ay kaya 
nangg magbuo ng kasuotan sa pagtatahi, na hindi gumagamit ng makabagong  
teknolohiya ngunit ilang kasangkapan lamang.              

Paano naman ang elektroniks?  Ang bag-as na pagpoproseso ay isinasagawa sa 
ibang bansa at ang ginagawa lamang natin ay ang pag-asembol ng mga parte nito 
na sadya namang tapos na.  

Syempre, alam na natin na ang pandaigdigang pamilihan para sa mga kasuotan at 
elektroniks ay bumagsak. Sa ibang bayan tinatawag nila itong pasulput-sulpot na 
mga industriya.  

Iniaalis ito ng mga kapitalista sa labas ng bayan kung ayaw nila ng mga patakaran 
sa paggawa, kung hindi na sila makakuha ng murang paggawa at kung bumagsak 
ang pamilihan para sa kanilang mga produkto dahil sa krisis. Matapos nito ay 
naiiwan na lamang sa Pilipinas ang mga sonang nagpoproseso ng mga panluwas 
(export-processing zone) tulad ng  Bataan at Cebu na wala na halos laman.                          

TANONG:  Kung ating titingnan ang buong lipunang Pilipino, ito ay malapyudal. Walang 
usapin dito. Ngunit kung ating titingnan lamang ang industriya ng palay, laluna 
ang iba’t-ibang pwersang sangkot sa industriyang ito, lumalabas na sa tagal ng 
panahon, ang mga panginoong maylupa ay napalitan na ng mga kapitalista na 
kinakatawan ng mga negosyante, na karamihan ay mga Intsik, at ng mga ahente 
ng mga bangkong rural. Kung gayon masasabi ba natin na sa industriya ng palay 
ang sitwasyon ay mas kapitalista kaysa malapyudal?                                     

 SISON:   Ang presiso sa katawagang malapyudal ay ang pagdidiin nito sa kuneksyon ng 
mga dominanteng malalaking burgesyang komprador sa katutubong sistema ng 
produksyon. Ang malaking burgesyang komprador ay kunektado sa produksyon at 
komersyo sa sistema ng panginoong maylupa. Ito ay kunektado sa dayuhang 
sistema ng produksyon ng monopolyong kapitalismo sa komersyo lamang. 

Noong ika-19 na siglo mayroon ng mga malalaking komprador sa bayan, ngunit 
sila ay mga dayuhan. Alam mo, ang Intramuros ay isang syudad na pang-
komersiyo. Naroon ang mga komprador na Espanyol at naroon din ang mga Tsino, 
kung saan ang huli ay pumapangalawa sa ranggo. Gayumpaman, sa ika-20 siglo, 
karamihan sa mga dayuhang malalaking komprador ay sumanib na sa mga 
institusyon sa ekonomya bilang mga elementong nagkaroon na ng nasyunalidad 
na Pilipino. Nagkaroon ng malawak na espasyo para sa ekspansyon ng malalaking 
burgesyang komprador, at hanggang ngayon sila pa rin ang nasa 
pinakadominanteng pusisyon sa ekonomya ng Pilipinas.                                                

Ang totoo niyan, ang katawagang “malapyudal” ay isang katawagang nasa pagitan 
ng itim at puti—narito ang elemento ng paghiwalay mula sa istriktong pyudalismo, 
ngunit naroon pa rin ang kuneksyon. Naroon pa rin ang lubid, ika nga, na 



nagkukunekta sa mga burges na kalagayan,  ang paggamit, halimbawa, ng mga 
inaangkat o modernong kasangkapan --- sa mas saligang katotohanan ng 
pyudalismo. Ang pyudalismo ay nakaangkla sa pribadong pag-aari ng lupa ng mga 
nagsasamantalang uri, ang uring panginoong maylupa. Ito ang pinakabatayang 
elemento na pagsisimulan.                                

Marahil ay pwede pa tayong magpalawig sa teorya. Ang mayamang magsasaka ay 
tinatawag na burgesya sa kanayunan. Pero hindi ito ang burges na tuluyang 
umuunlad sa mataas na antas ng burgesya, dahil may mga limitasyon sa paggamit 
ng kapital ng mayamang magsasaka. Ang mayamang magsasaka ay maaring 
makaipon ng maraming surplas, na sobra pa sa kanyang pansariling 
pangangailangan, hindi lamang mula sa sarili niyang lupain kundi mula na rin sa 
kanyang operasyong usura. Karaniwan, sa kanayunan, ang mayayamang 
magsasaka ang may inisyatiba sa pag-uusura. Pero maiisip mo ba na ilalagay na 
puhunan ng  mayayamang magsasakang ito ang kanilang naipong surplas sa ilang 
industriya halimbawa?  Sa tingin mo ba ang mayayamang magsasaka ay 
magtitipon upang magbuo ng isang korporasyon, halimbawa, isang planta ng 
industriya? Ang unang gagawin ng mayamang magsasaka ay ang bumili ng isang 
kiskisan ng palay o di kaya ay makinang panggiik, o kaya ay magdagdag ng imbak 
na pataba at pamatay-insekto para sa kalakalan. Pero ang karamihan ng burgesya 
sa kanayunan ay walang hangad na umayuda o tuwirang lumahok sa 
industriyalisasyon. Alam mo kung ano pa ang gagawin ng isang mayamang 
magsasaka?  Bibili pa rin siya ng lupa. Kung ipagpalagay na marami na talaga 
siyang naipon at sobra na para sa pagbili ng modernong mga kagamitan at iba 
pang mga gamit-pansaka, at napagtapos na rin ang kanilang mga anak sa 
kolehiyo, sila ay magiging mga panginoong maylupa.            

Mayroon pang isang punto na nais kong linawin. Ang labis na kapital sa ating 
bayan na maaring naipon ng ilang mga uri ay hindi nagiging industriyal na 
kapital. Pati na rin ang labis na paggawa ay hindi nagiging surplas na kapital. 
Alam mo, sa kapitalistang pag-unlad ng Kanluran, ang mga magsasaka ay 
napaalis sa kanilang mga sakahan, ngunit sila ay sinasalo ng mga industriya. 
Hinihigop sila ng kapitalismo, na nasa yugto ng pagmamanupaktura kung kailan 
panahon ng primitibong pag-iipon ng kapital. Subalit ang mga napaalis na mga 
kasama’ ay napapasailalim sa malupit na mga kundisyon. Sa ganitong kalagayan 
ang labis na paggawa ay nagiging puhunang pang-industriya. Ngunit ano ang 
nangyayari sa Pilipinas?  Ang mga tao ay napapatalsik sa kanilang mga lupain, at 
mayroon ngayong sobrang dami ng mga manggagawang bukid kumpara sa 
oportunidad sa trabaho. Dahil walang industriyalisasyon na hihigop sa sobrang 
dami ng mga manggagawang bukid, sila ay hinihigop ng rebolusyonaryong 
kilusan. At ito na nga ang nagaganap sa kasalukuyan.             

TANONG:  Ano ang mungkahi mong pakikitungo sa problema ng mga multinasyunal na 
kumokontrol sa ating ekonomya at paano natin wawakasan ang pyudalismo sa 
ating bayan?                                            

 SISON:   Paano natin sila pakikitunguhan?  Ang maisasagot ko diyan ay pambansang 
industriyalisasyon at tunay na reporma sa lupa upang mawakasan ang dayuhan at 
pyudal na  paghahari. Ang dalawang bagay na ito—pambansang industriyalisasyon 
at tunay na reporma sa lupa—ay magkatambal. Mahirap magkaroon ng 
pambansang industriyalisasyon kung walang reporma sa lupa.  Sa pamamagitan 
ng reporma sa lupa, nag-aalpas ka ng maraming kapital para sa pag-unlad ng 
industriya. Lumilikha ka ng pamilihan. Dahil ang mga magsasaka ay magkakaroon 
ng sarili nilang lupa at ang kita ay pantay-pantay na naipapamahagi, naitatayo 
ang nakasasapat-sa-sariling ekonomya na malaya sa dayuhan at pyudal na 
paghahari.                                                   



Kung walang tunay na reporma sa lupa, ang labis na produkto mula sa lupa ay 
unang napupunta sa mga panginoong maylupa.  Pagkatapos ang mga panginoong 
maylupa ay naghahangad na mag-ari ng mga kagamitang inangkat, na 
mararangyang mga gamit para sa sariling kasiyahan. Alam mo, ang dating 
kasiyahan ng mga panginoong maylupa ay ang makapagpatayo ng malalaking 
bahay na bato. Ngunit ngayon ang mga panginoong maylupa ay bumibili na rin ng 
mga gamit mula sa mataas na konsumerismo na iniaalok ng mga imperyalista. 
Kaya sino na ngayon ang susunod na kukuha ng bahagi ng labis na produkto ng 
lupa? Ito ay ang mga malalaking burgesyang komprador na nag-aangkat ng mga 
gamit na gustung-gusto ng mga panginoong maylupa. At siyempre,  ang mga 
imperyalista ay tumtiba nang malaki sa ganitong pag-aangkat.                                             

TANONG:  Hindi ibig sabihin na kung ang lipunan ng Pilipinas ay dependyenteng  kapitalista, 
ang pakikibaka sa Pilipinas ay magkakaroon na ng sosyalistang katangian. Ang 
pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya ang siya pa ring 
pangunahing adyenda ng mga Kaliwang pwersa sa bayan. Maari ka bang 
magkomentaryo tungkol dito?                                                                 

SISON:  Tama, sa palagay ko nga, ang pangkalahatang linya ng pakikibaka ay ang 
pagkumpleto sa pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya sa ilalim 
ng kalagayan ng modernong imperyalismo at proletaryong rebolusyon. 
Ipinapalagay ko na sa sandaling makumpleto natin ang pambansa-demokratikong 
rebolusyon at matiyak ang makauring pamumuno ng proletaryado, ay maari 
nating simulan agad ang sosyalistang rebolusyon. Ngunit una sa lahat, dapat 
muna tayong magkonsentra sa pagharap sa problema ng dayuhan at pyudal na 
paghahari. Kung pag-uusapan agad ang sosyalismo, tatakutin mo ang dalawang 
importanteng saray ng burgesya na nananatiling makabayan at progresibo, Ang 
tinutukoy ko ay ang peti-burgesyang lunsod at ang panggitnang burgesya.                           

May konsiderableng laki ang peti-burgesyang lunsod at malaki ang impluwensiya 
nito. Karamihan sa atin dito ay nanggaling sa peti-burgesyang lunsod, at kung 
tayo ay padadala sa kanan o kaliwang pwersa, ang tunguhin ng mga pangyayari ay 
nagbabago.  

Kung ang peti-burgesyang lunsod ay hindi kasama ng mga manggagawa at 
magsasaka, ang mga organisadong pwersa ng mga manggagawa at magsasaka ay 
madaling mahihiwalay. Paano naman ang panggitnang burgesya?  Sila ay mas 
maunti pa sa peti-burgesyang lunsod—maaaring isang bahagi lamang sila ng isang 
porsyento. Ngunit alam mo, kinikilala natin na balido ang kanilang mga 
kahilingan at aspirasyon. At hanggang sa isang antas na nakakaabante sila sa 
ekonomya at pulitika, ang imperyalismong US ay napahihina rin hanggang sa 
isang punto. 
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