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Ang rebisyunismo ay ang sistematikong pagbabago at paglihis sa Marxismo, sa mga saligang 
rebolusyonaryong prinsipyo ng proletaryado na inilatag nina Marx at Engels at higit pang 
pinaunlad ng sumunod na mga teorista at lider sa sosyalistang rebolusyon at konstruksyon. 
Itinuturing ng mga rebisyunista ang kanilang mga sarili bilang Marxista, at nagsasabi pa 
ngang ang ginagawa lang nila ay ang napapanahon at mapanlikhang paglalapat ng Marxismo, 
ngunit sa esensya’y matamis na balot lang nila ito sa burges na mga ideyang antiproletaryo at 
anti-Marxista na kanilang ipinalalaganap. 

Ang mga klasikal na rebisyunista na nangingibabaw sa Ikalawang Internasyunal noong 1912 
ay nasa mga sosyal-demokratikong partido na bumuntot sa mga burges na rehimen at 
sumuporta sa badyet sa gyera ng mga kapitalistang bansa sa Europa. Itinatwa nila ang 
rebolusyonaryong esensya ng Marxismo at ang pangangailangan ng proletaryong diktadura, 
nagpraktis ng burges-repormismo at sosyal-pasipismo at sumuporta sa kolonyalismo at 
modernong imperyalismo. Matatag na nanindigan si Lenin laban sa mga klasikal na 
rebisyunista, ipinagtanggol niya ang Marxismo at pinamunuan ang mga Bolshevik sa 
pagtatayo ng kauna-unahang sosyalistang estado noong 1917. 

Ang mga modernong rebisyunista ay nasa mga naghaharing partido komunista ng Unyong 
Sobyet at Silangang Europa. Sistematiko nilang nirebisa ang mga saligang prinsipyo ng 
Marxismo-Leninismo sa pamamagitan ng di pagkilala sa patuloy na pag-iral ng mga uri at 
tunggalian ng mga uri at ng proletaryong katangian ng partido at estado sa lipunang 
sosyalista. At kanilang winasak ang proletaryong partido at sosyalistang estado mula sa loob. 
Nagkunwari silang mga komunista kahit itinakwil na nila ang mga Marxista-Leninistang 
prinsipyo. Inatake nila si Stalin para palitan ang mga prinsipyo ni Lenin ng mga 
napasinungalingan ng mga pagkakamali ng kanyang mga katunggaling sosyal demokrata at 
nangangalandakan na gumagawa sila ng “mapanlikhang paglalapat” ng Marxismo-Leninismo. 

Ang ganap na pagguho ng mga naghaharing rebisyunistang partido at rehimen sa Silangang 
Europa at Unyong Sobyet, higit sa nakaraan, ay nagpadali sa mga Marxista-Leninista na 
lagumin ang pagsibol at pag-unlad ng sosyalismo at ang mapayapang ebolusyon ng 
sosyalismo patungong kapitalismo sa pamamagitan ng modernong rebisyunismo. 
Kinakailangang baybayin ang buong istorikal na pagbabago at halawin ang wastong mga aral 
sa harap ng walang tigil na pagsisikap ng mga tagapula ng Marxismo-Leninismo na maghasik 
ng kaguluhan sa ideolohiya at pulitika sa hanay ng mga rebolusyonaryong kilusan. 

Kabilang sa mga pinakapalasak na linya ng atake ay ang sumusunod: ang “tunay” na 
sosyalismo ay di-kailanman umiral; kung umiral man ang sosyalismo, ito ay pininsala o di 
kaya ay binaluktot ng “sumpa” ng “Stalinismo”, na hindi kayang palayasin ang masamang 



ispiritu ng mga pumalit sa kanya na anti-Stalin at kung gayon, si Stalin mismo ang may 
pananagutan kahit sa rehimeng anti-Stalin matapos ang kanyang kamatayan; at, ang 
sosyalismo ay umiral hanggang 1989 o 1991 at di kailanman napangibabawan ng modernong 
rebisyunismo bago nito o di kaya ay ang modernong rebisyunismo ay di kailanman umiral at 
ang di mareremedyuhang “depektibong” sosyalismo ang bumagsak noong 1989-1991. 

Syempre mayroong nagpatuloy at mayroon ding di nagpatuloy mula sa panahon ni Stalin 
hanggang sa mga panahon pagkatapos ni Stalin. Ngunit hinihingi ng syensyang panlipunan na 
ang isang lider ay siyang dapat managot, pangunahin sa panahon ng kanyang pamumuno. 
Ang pangunahing pananagutan ni Gorbachov sa kanyang panahon ng pamumuno ay di dapat 
ipasa kay Stalin, tulad din naman, halimbawa, na yaong kay Marcos, ay di maaaring ipasa kay 
Quezon. 

Dapat taluntunin ang mga usaping nagpatuloy mula sa rehimen ni Stalin at sa mga rehimeng 
sumunod dito. At dapat ding kilalanin ang mga pagbabago, lalo na nga’t ang mga rehimen 
matapos kay Stalin ay mga anti-Stalin ang katangian. Sa harap ng mga pagsisikap ng mga 
imperyalista, rebisyunista at di nakapagpanibagong-hubog na mga petiburges na ipaliwanag 
ang lahat sa balangkas ng pagiging anti-Stalin at ikondena ang kabuuan ng Marxismo-
Leninismo, higit na may malaking dahilan sa pangangailangan ng pagkilala sa matalas na 
pagkakaiba sa pagitan ng rehimen ni Stalin at ng mga sumunod na rehimen dito. Dapat 
bigyang pansin ang penomenon ng modernong rebisyunismo kung ipapaliwanag natin ang 
lansakang pagpapanumbalik ng kapitalismo at ng diktadurang burges noong 1989-91. 

Sa ilang panahon, nagpatuloy ang ilang positibong nagawa ni Stalin (tulad ng sosyalistang 
konstruksyon, depensa ng Unyong Sobyet, mataas na tantos ng pag-unlad ng ekonomyang 
Sobyet, mga garantiyang panlipunan at iba pa.) makaraang mawala na siya. Gayundin ang 
kanyang mga pagkakamali, nagpatuloy ito at pinalaki pa ng mga sumunod na rehimen sa 
kanya hanggang sa punto ng pagtigil ng sosyalismo. Ang tinutukoy natin dito ang 
pagpapalabo sa pag-iral ng mga uri at tunggalian ng mga uri at sa pag-iral ng burukratismo. 

Mula sa panahon ni Khrushchov hanggang sa mahabang panahon ni Brezhnev at hanggang sa 
panahon ni Gorvachov, ito ang lumitaw na dominanteng ideya. Nakamit na nang mga uring 
proletaryado ang kanyang makasaysayang tungkulin at napapanahon na para sa mga lider 
Sobyet at dalubhasa ng estado at ng naghaharing partido na lampasan o humiwalay na sa 
proletaryadong paninindigan. Sinisisi ang multo ni Stalin sa burukratismo at iba pang mga 
sakit. Pero ang totoo, ang mga makabagong rebisyunista ang nagpaunlad sa mga ito sa sarili 
nilang pananagutan at sa interes ng lumalaking burukratikong burgesya. 

Sa harap ng pagguho ng mga naghaharing rebisyunistang partido at rehimen, ay may dahilan 
ang Partido para ipagdiwang ang napatunayang katumpakan ng kanyang Marxista-Leninistang 
linyang anti-rebisyunista. Ang katumpakan ng linyang ito ay kinumpirma nang ganap na 
kabangkarotehan at pagguho ng mga naghaharing rebisyunistang partido, lalo na ang Partido 
Komunista ng Unyong Sobyet, ang punong tagapagpalaganap ng modernong rebisyunismo sa 
pandaigdigang saklaw mula pa noong 1956. Malinaw na napatunayan na ang modernong 
rebisyunistang linya ay nangangahulugan ng nakabalatkayong pagpapanumbalik ng 
kapitalismo sa mahabang panahon at sa kalaunan ay tumungo sa lantarang pagpapanumbalik 
ng kapitalismo at diktadurang burges. 

Sa Pilipinas, ang grupong pampulitika na talagang napahiya, nawalan ng kredibilidad at 
naulila sa pagguho ng mga naghaharing rebisyunistang partido at rehimen ay ang mga Lava 
at mga pumalit dito. Tiyak na hindi ang Partido Komunista ng Pilipinas na muling itinatag 
noong 1968. Subalit ang mga imperyalista, burges na masmidya at iba pang mga grupo ay 
nais guluhin ang sitwasyon at nagsisikap na kutyain at pahiyain ang Partido sa pagkakalansag 
ng mga naghaharing rebisyunistang Partido at rehimen. Sila ay kumakahol sa maling puno. 



May mga elementong nalinlang ng mga Gorbachovistang propaganda tulad ng “sosyalistang 
pagpapanibagong-sigla”, “perestroika”, “glasnost” at “bagong kaisipan” at tumangging 
kilalanin ang katotohanan tungkol sa Gorbachovistang panlalansi kahit nakaraan ang 1989, 
ang taon na kung kailan ang modernong rebisyunismo ay nagsimulang naging lantad at 
lansakang pagpapanumbalik ng kapitalismo at diktadurang burges. Mayroon pa ring ilang 
elemento sa loob ng Partido na patuloy na sumusunod sa napatunayang anti-komunista, anti-
sosyalista at huwad na demokratikong halimbawa ni Gorbachov at kinukwestyon at inaatake 
ang namumunong papel ng uring manggagawa sa pamamagitan ng Partido, demokratikong 
sentralismo at sa sosyalistang hinaharap ng rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas. 

 

I.  Ang Marxista-Leninistang Paninindigan ng Partido 
Laban sa Modernong Rebisyunismo 

 

Ang mga proletaryong rebolusyonaryong kadre ng Partido na patuloy na sumalig sa Marxista-
Leninistang paninindigan sa modernong rebisyunismo at masusing sumubaybay sa mga 
kaganapan sa Unyong Sobyet at Silangang Europa mula pa noong maagang bahagi ng dekada 
sisenta ay di nagtaka sa kasuklam-suklam na antisosyalista at antidemokratikong 
hinantungan ng modernong rebisyunismo. 

Hindi dapat kalimutan ng Partido na ang mga proletaryong rebolusyonaryong kadre na 
nagtatag dito ay nagkaroon ng pagkakataong kumilos kasama ang mga labi ng lumang 
pinagsanib na Partido ng mga partido Komunista at Sosyalista mula pa noong maagang 
bahagi ng 1963 batay sa napagkaisahang kasunduan na ang muling paglulunsad ng anti-
imperyalista at antipyudal na pakikibakang masa ay nangahulugan ng muling paglulunsad ng 
bagong demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng rebolusyonaryong armadong 
pakikibaka at ang lumang pinagsanib na partido ay sasalig sa rebolusyonaryong esensya ng 
Marxismo-Leninismo at itatakwil ang rebisyunistang linyang Khrushchov na burges na 
populismo at pasipismo at ang sumunod na Khrushchovismo kahit wala na si Khrushchov sa 
panahon ng rehimeng Breshnev. 

Kaya, noong Abril, 1967 nang nilabag ng mga taksil na rebisyunistang Lava ang 
napagkaisahang kasunduan at binalewala ang Komiteng Tagapagpaganap na nabuo noong 
1963, ay nangailangang ilatag ang kalagayan para sa muling pagtatayo ng Partido bilang 
isang proletaryong rebolusyonaryong partido. Kahit sino ay maaaring alalahanin ang lubhang 
magkatunggaling proklamasyon ng mga proletaryong rebolusyonaryo at ng mga taksil na 
rebisyunistang Lava na ang una’y inilathala sa Peking (Beijing) Review at ang ikalawa’y sa 
Prague Information Bulletin sa loob ng unang linggo ng Mayo, 1967. 

Ang muling pagtatayo ng Partido sa pundasyong teoretikal ng Marxismo-Leninismo noong 
Disyembre 26, 1968 ay nangangahulugan ng pagpuna at pagtatakwil sa lahat ng suhetibista 
at oportunistang kamalian ng rebisyunistang grupong Lava at ng modernong rebisyunismo na 
isinapraktika at ipinalaganap ng grupong ito sa bansa at ng mga magkakasunod na 
rebisyunistang pangkating Sobyet sa pandaigdigang saklaw. 

Ang pagpuna at pagtatakwil ng modernong rebisyunismo ay mga pundamental na nilalaman 
ng muling pagtatayo ng Partido at nakasaad sa mga saligang dokumento ang pagwawasto, 
“Iwasto ang Kamalian at Muling Itayo ang Partido” at sa Programa’t Saligang Batas ng 
Partido. Ang mga dokumentong ito’y nananatiling wasto at epektibo. Walang anumang 
namumunong organo ng PKP ang may kapangyarihan at dahilan para baguhin at itakwil ang 
pagpuna at pagtatakwil sa modernong rebisyunismo ng Kongreso ng Muling Pagtatayo noong 
1968. 



Noong huling bahagi ng dekada sitenta, pinagpasyahan ng Partido na magpalawak ang 
rebolusyonaryong kilusan sa ugnayang pandaigdigan nito dagdag pa sa relasyon ng Partido sa 
mga Marxista-Leninistang partido at organisasyon sa labas ng bansa. Ang pandaigdigang 
kinatawan ng NDF ay tinagubilinang pag-aralan ang mga posibilidad para makakilos ang NDF 
tulad ng Palestinian Liberation Organizations, African National Congress at iba pang mga 
kilusan sa pambansang pagpapalaya sa pagpapalawak ng mapagkaibigan at diplomatikong 
relasyon sa lahat ng mga pwersa sa ibayong-dagat na nais magbigay ng suportang moral at 
materyal sa rebolusyonaryong pakikibaka sa Pilipinas sa anumang mayor na usapin at kahit 
anong saklaw. Ang linyang ito sa ugnayang panlabas ay umaalinsunod sa Marxista-Leninistang 
paninindigan ng Partido at ng pandaigdigang nagkakaisang prente laban sa imperyalismo. 

Noong 1983, isang tiyak na mungkahi ang lumitaw na ang NDF o sinuman sa mga kasaping 
organisasyon nito ay buong sigasig na mag-ayos ng mapagkaibigang relasyon sa mga 
naghaharing partido sa Unyong Sobyet at Silangang Europa at ganoondin sa mga partido at 
kilusan na may mahigpit na ugnayan sa CPSU. Gayunman, ang mungkahing ito’y isinantabi at 
ang kinatigan ay ang kontra mungkahi ng pandaigdigang Kagawarang Liyason (ILD) ng 
Komite Sentral ng Partido na ang Partido at hindi ang NDF ang dapat mag-aral at magtayo ng 
relasyong “praternal” sa mga naghaharing partido ng Unyong Sobyet at Silangang Europa at 
iba pang mga kaugnay na partido. 

Paglihis sa Antirebisyunistang Linya 
 

Binalewala ng nasabing kontra mungkahi ang katotohanan na inunahan na ang grupong 
rebisyunistang Lava ang ating Partido sa pagtatayo ng relasyong “praternal” sa mga 
naghaharing rebisyunistang partido. Higit pa dito, hindi seryosong pinahalagahan ng kontra 
mungkahi ang Marxista-Leninistang paninindigan ng Partido laban sa modernong 
rebisyunismo. 

Sa kabila ng kakapusan at di-makaprinsipyong batayan para mag-ayos ng relasyong 
“praternal” sa mga naghaharing rebisyunistang partido at sa kawalan ng anumang kongreso 
na bumabawi sa wastong antirebisyunistang linya, ang organong istap na nangangasiwa sa 
ugnayang pandaigdig ay nagbalangkas at nagpalaganap noong 1984 ng isang dokumento, 
“Ang Kasalukuyang Sitwasyon ng Daigdig at ang mga Pangkalahatang Linya at Patakarang 
Internasyonal ng PKP” na isinalarawan ang CPSU bilang isang Marxista-Leninistang partido, 
ang Unyong Sobyet bilang pinakamaunlad na sosyalistang bansa at isang proletaryong 
internasyunalista at hindi sosyal-imperyalista, na sumusuporta sa mga kilusan sa pagpapalaya 
ng ikatlong daigdig at narating na ang pagkakapatas pangmilitar sa Estados Unidos. Ang 
dokumentong ito ay iniharap sa plenum ng Komite Sentral noong 1985 at doon ay 
pinagpasyahang patuloy pa itong pag-aralan. 

Noong 1986, ang Komiteng Tagapagpaganap ng Komite Sentral ay nag-atas ng isang pag-
aaral sa Unyong Sobyet at mga bayan sa Silangang Europa. Mababaw ang nagawang pag-
aaral. Ginawa ito para suportahan ang di pa matiyak na kongklusyon nito na ang mga 
nasabing bayan ay mga sosyalista dahil ang kanilang mga ekonomya ay nananatiling 
dominado ng mga empresang pag-aaring-estado, at ang mga empresang ito ay patuloy na 
lumalaki at dahil ang estado ay patuloy na nagkakaloob ng mga garantyang panlipunan sa 
mga mamamayan. Hindi nasuri ng pag-aaral ang katotohanan na ang naghaharing partido na 
namamahala sa ekonomya ay hindi na tunay na proletaryo at ang mga empresang pag-
aaring-estado mula pa sa panahon ni Khrushchov ay naging palabigasan na ng mga tiwaling 
burukrata at mga pribadong negosyante na nagsabwatan sa pamamagitan ng iba’t ibang 
maniobra para ilusot ang mga produkto patungong malayang pamilihan. 



Sa panahong ito, ang pagtatangkang lumihis sa anti-rebisyunistang linya ng Partido ay 
malinaw na nakaugnay sa maling ideya na ang ganap na tagumpay ng rebolusyong Pilipino ay 
mapapabilis nang “pagreregularisa” ng ilang libong mga mandirigma ng BHB sa pamamagitan 
ng pag-angkat ng mga mabibigat na sandata at iba pang mga pangangailangang lohistikal 
mula sa labas ng bansa, sa pamamagitan ng paglampas sa mga yugto ng pag-unlad ng 
digmang bayan at ng pagtatayo ng hukbong bayan at sa pamamagitan ng pagpukaw ng mga 
pwersa para sa armadong insureksyon sa lungsod kapag nagkaroon ng biglaang “pagpihit ng 
kalagayan” para ilunsad ang isang pangkalahatang pag-aalsa. 

Nagkaroon ng pagtingin na ang ibayong pag-unlad ng hukbong bayan at ng digmang bayan ay 
nakabatay sa pag-angkat ng mga mabibigat na sandata at sa pagkuha ng suportang lohistikal 
mula sa labas at ang kabiguang maangkat ang mga ito ay nangangahulugan ng pagbahura o 
pag-urong ng mga rebolusyonaryong pwersa dahil walang ibang paraan na magagawa ang 
BHB para mabigo ang digmaang “blockhouse” ng kaaway at ang kontrol nito sa mga haywey 
kung hindi sa pamamagitan ng paggamit ng mga modernong mabibigat na sandata (antitanke 
at mga missile na laser-guided) na kinakailangang angkatin mula sa labas. 

Noong ikalawang hati ng 1986, sa kapasyahan ng sentral na pamunuan ng Partido, sinimulan 
ang pagkilos para iayos ang pagtatayo ng relasyong “praternal” sa CPSU at iba pang mga 
naghaharing rebisyunistang partido, gayundin sa mga di pa naghaharing partido na malapit sa 
CPSU. Naglaan ng konsiderableng halaga ng mga rekurso sa nasabing proyekto. 

Noong huling bahagi ng 1986, ang mga Brezhnevista sa loob ng CPSU at iba pang mga grupo 
ay nagpanukala na ang Partido Komunista ng Pilipinas ay makipagsanib sa rebisyunistang 
grupong Lava upang magkamit ng relasyong praternal sa CPSU. Ngunit ang panukalang ito ay 
wastong kinontra ng panukalang ang CPSU at iba pang mga naghaharing rebisyunistang 
partido ay maaaring panatilihin ang kanilang relasyong praternal sa grupong Lava habang ang 
PKP ay may mapagkaibigang relasyon sa kanila. Nanindigan tayo sa Leninistang linya ng 
pagtatayo ng isang proletaryong partido. 

Hanggang noong 1987 ang kabiguang makapagtayo ng ugnayan sa mga naghaharing 
rebisyunistang partido ay ipinagkamali ng ilang elemento bilang resulta ng pagtanggi ng 
Partido na itakwil ang kanyang antirebisyunistang linya. Ang mga elementong ito ay dapat 
paalalahanan na kung binawi ang anti-rebisyunistang linya ng Partido at ang mga 
naghaharing rebisyunistang partido ay patuloy na tatanggihan ang ating alok na “praternal” o 
mapagkaibigang relasyon sa kanila, ang panukalang oportunismo ay lubhang makakasira sa 
Partido. 

Noong 1987, ang Partido ay naging mulat na inilalatag na ng rehimeng Gorbachov ang 
kalagayan para kapunin ang naghaharing rebisyunistang partido sa Unyong Sobyet at 
Silangang Europa. Ito ay nang payagan niya ang kanyang mga tagapayo, mga upisyal ng 
Akademya ng Syensyang Panlipunan at ang upisyal at independyenteng masmidyang Sobyet 
na magtaguyod ng mga pro-imperyalista, anti-komunista at anti-sosyalistang ideya sa ilalim 
ng balatkayo ng demokrasyang sosyal at komunismong “liberal”. Sa okasyon ng ika-70 
anibersaryo ng Rebolusyong Oktubre, si Gorbachov mismo ay nagtalumpati na nagtatakwil sa 
anti-imperyalistang pakikibaka at isinalarawang binitiwan na ng imperyalismo ang katangiang 
marahas sa isang integral na daigdig na kung saan ang Unyong Sobyet at ang Estados Unidos 
at iba pang mga bayan ay maaaring magkasundo sa komon na interes ng pagpapalawig sa 
buhay ng sangkatauhan. 

Ganoondin noong 1987, ang tagapangulo ng Komite Sentral ng Partido ay nagsagawa ng 
masaklaw na panayam tungkol sa usapin ng pagtatayo ng relasyon sa mga naghaharing 
partido ng Unyong Sobyet, Silangang Europa at iba pang lugar. Ito ay ginawa bilang 
kasagutan sa ilang grupo sa loob ng Partido na may kahilingang itakwil ng Partido ang linya 
laban sa rebisyunismo at humingi ng tawad sa CPSU sa pagkapuna sa Unyong Sobyet sa 
usapin ng Cambodia at Afghanistan. Nilinaw ng panayam na ang Partido ay maaaring magtayo 



ng mapagkaibigang relasyon sa mga nasabing naghaharing partido kahit na pinananatili ang 
kanilang relasyong “praternal” sa grupong Lava. 

Mga Bigong Pagsisikap sa Pagtatayo ng Relasyon 
 

Noong Hunyo 1988, ang “Sitwasyon ng Daigdig at ang Ating Linya” ay inilathala para palitan 
“Ang Kasalukuyang Sitwasyon ng Daigdig at ang mga Pangkalahatang Linya at Patakarang 
Internasyunal ng PKP.” Ang wasto at positibong bahagi ng bagong dokumento ay idinidiin ang 
mga prinsipyo ng pambansang integridad, kalayaan, pagkakapantay-pantay, walang 
panghihimasukan at mutwal na tulungan at mutwal na benepisyo para patnubayan ang 
internasyunal na pakikipag-relasyon ng Partido; at itinaguyod ang mga saligang prinsipyo ng 
sosyalismo, anti-imperyalismo at proletaryong internasyunalismo at mapayapang 
pakikipamuhay bilang isang patakarang diplomatiko. Gayundin, tinukoy at nagbabala ito laban 
sa di-malusog na paglaganap ng sinisismo, antikomunismo, nasyunalismo, konsumerismo, 
superstisyon, kriminalidad at mga katulad nito sa mga bansang pinaghaharian ng mga 
rebisyunistang partido. 

Ang negatibong bahagi ay kinapalooban ng pagtanggap nang walang pag-uusisa at pag-
endorso sa mga islogan ni Gorbachov; isinalarawang sosyalista ang mga rebisyunistang 
rehimen sa ilalim ng “pinababang” depinisyon; at ang diplomatikong pagsasantabi ng mga 
anti-rebisyunistang termino ng Partido. 

Sa proseso ng pagsisikap na makapagtayo ng mapagkaibigang relasyon sa mga naghaharing 
rebisyunistang partido noong 1987 pataas, napag-alaman ng mga kinatawan ng Partido na 
nirereorganisa ni Gorbachov at ng kanyang mga rebisyunistang alipures ang mga nasabing 
partido para pahinain at lusawin. Sa kabila ng ipinangangalandakang linya ni Gorbachov na 
hahayaang magpasya para sa kanilang sarili ang ibang mga naghaharing partido ng Silangang 
Europa, itinutulak sila ng mga ahenteng Sobyet na magrereorganisa, para palitan ng maka-
Gorbachov ang mga maka-Breshnev sa iba’t ibang antas at para maparalisa ang mga 
organisasyon ng Partido. Gayunman, noon na lamang 1989 magiging malinaw at walang-
dudang ang mga naghaharing rebisyunistang partido at rehimen ay tumatahak na sa landas 
ng paglalansag-sa-sarili, lansakang pagpapanumbalik sa kapitalismo at diktadurang burges sa 
ilalim ng islogang “demokrasyang multipartido” at “mga reporma sa ekonomya”. 

Wasto na maghangad ang ating Partido ng mapagkaibigang relasyon sa anumang dayuhang 
partido o kilusan sa anti-imperyalismong batayan. Ngunit mali na tumungo sa anumang 
relasyong “praternal” na kinapapalooban ng pagtatakwil sa Marxista-Leninistang paninindigan 
ng Partido laban sa modernong rebisyunismo. 

Kaugnay nito, dapat magpuna tayo sa sarili sa pagdadalawang-isip o pansamantalang paglihis 
sa antirebisyunistang linya ng Partido at pagsabak sa isang walang-saysay na ekspedisyon. 
Ang layunin ay makakuha ng mas malaking suportang materyal at moral para sa 
rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Filipino. Kahit ang nasabing layunin ay mabuti, 
makakapagpagaan lamang ito ngunit hindi makakapagbigay-katwiran sa paglihis sa wastong 
linya. Ito ay isang mayor na kamalian ngunit ito ay maiwawasto nang mas madali sa 
pamamagitan ng edukasyon kung ihahambing sa ibang mga kamalian maliban kung ang mga 
pang-ideolohiyang kalituhan tungkol sa mga kaganapan sa Unyong Sobyet at Silangang 
Europa ay hahayaang magpatuloy. Karamihan ng mga kasamang nakatalaga sa gawaing 
internasyunal ay sumusunod lamang sa maling linya mula sa itaas. 

Ang pinakamalaking pinsala na idinulot ng naunsyami at nahuling panunuyo sa mga 
naghaharing rebisyunistang partido sa Unyong Sobyet at Silangang Europa ay hindi pa ang 
pagsasayang ng pagod at salapi kundi sa paglaganap ng mga maling kaisipan, tulad ng 
pagsasabing ang mga nasabing partido ay nananatiling mga sosyalista at ang tagumpay o 



kabiguan na makakuha ng tulong materyal sa kanila, lalo na ng mga mabibigat na sandata, 
ang magtatakda ng pagsulong o pagbahura at pag-urong ng rebolusyonaryong kilusan sa 
Pilipinas. Dapat matukoy na ang mga grupong Lava ay may mahusay na relasyon sa mga 
nasabing partido mula pa noong dekada sisenta ngunit ang lokal na rebisyunistang grupong 
ito ay maituturing lamang na walang-halagang tagasunod ng patakarang panlabas ng Unyong 
Sobyet at ng rehimeng Marcos. 

Sa ngayon, dapat muling sariwain ng sentral na pamunuan at ng buong Partido ang matatag 
na pagsalig sa Marxismo-Leninismo at sa antirebisyunistang linya. Tayo ay nasa panahong 
nangangailangan ng malalim at may malayong pananaw na paninindigan sa proletaryong 
rebolusyon. Ito ay isang panahong maihahambing sa panahong ang mga klasikal na 
rebisyunistang partido noon ay nalansag at para bagang ang sosyalismo ay naging isang 
walang-saysay na pangarap at ang daigdig ay naging parang walang labang biktima ng 
imperyalistang panunupil at pagsasamantala. Ngunit ang panahong yaon kung tutuusin ay 
ang bisperas ng sosyalistang rebolusyon. 

 
II. Ang Pamana nina Lenin at Stalin 
 

Ang pulang bandila ng Unyong Sobyet ay ibinaba na. Ang tsaristang bandila ng Rusya ang 
nakawagayway ngayon sa Kremlin. Kaunting panahon na lamang at ang bangkay ng dakilang 
Lenin ay tatanggalin sa kanyang mosoleo sa Red Square, maliban na lamang kung ang 
bagong burgesya ng Rusya ay ituring itong malaking pagkakakitaan bilang atraksyon sa mga 
turista. 

Ang mga modernong rebisyunistang Sobyet, mula kay Khrushchov hanggang kay Gorbachov, 
ay ginamit ang pangalan ni Lenin para atakehin si Stalin. Ngunit ang totoo, ang lubusang 
pagbalewala kay Stalin ay ang tulis ng sibat sa lubusang pagbalewala kay Lenin at Leninismo, 
sosyalismo, sa Unyong Sobyet at sa buong kasaysayan ng Bolshevik at Sobyet. Ang burgesya 
ng dating Unyong Sobyet ay hindi nasiyahan hangga’t hindi lantarang napanumbalik ang 
kapitalismo at muling naipataw ang makauring diktadura ng burgesya. 

Kailangang sariwain natin ang pamana nina Lenin at Stalin sa harap ng mga magkakasabay 
na pagtatangka ng mga imperyalista, mga modernong rebisyunista, mga lantarang 
tagapanumbalik ng kapitalismo at ng mga antikomunistang intelihensyang burges na siraan at 
hamakin ito. 

Ang kadakilaan ni Lenin ay makikita sa ginawa niyang pagpapaunlad sa tatlong nilalaman ng 
teorya ng Marxismo: pilosopya, ekonomyang pampulitika at syentipikong sosyalismo. Siya ay 
isang dakilang guro ng Marxismo sa panahon ng modernong imperyalismo at rebolusyong 
proletaryo. 

Pinag-aralan niya nang lubusan ang materyalismong diyalektiko, tinukoy ang pagkakaisa ng 
mga magkasalungat bilang pinakapundamental na batas ng materyal na realidad at 
transpormasyon at masaklaw at malalimang nakitunggali sa mga tinaguriang suhetibistang 
pilosopya ng “ikatlong pwersa” (empirio-criticism). 

Kanyang sinuri ang modernong imperyalismo at binalangkas ang teorya ng di-pantay na pag-
unlad, na naglinaw sa posibilidad ng sosyalistang rebolusyon sa pinakamahinang kawing ng 
pandaigdigang sistemang kapitalista. Pinayaman niya ang Marxistang teorya ng estado at 
rebolusyon. Matatag siyang nanindigan para sa proletaryong tunggalian ng mga uri at 
proletaryong diktadura laban sa mga klasikal na rebisyunista at aktuwal na pinamunuan ang 
kauna-unahang matagumpay na sosyalistang rebolusyon. 



Ang mga ideya ni Lenin ay napanday sa mga dibate sa loob ng Ikalawang Internasyunal at sa 
loob ng Sosyal-Demokratikong Partido ng Paggawa ng Rusya (RSDLP). Ang proletaryong 
rebolusyonaryong linyang itinaguyod niya at ng kanyang mga kasamang Bolshevik ay 
napatunayang wasto at matagumpay sa pakikipaglaban sa iba’t ibang kaisipan at pormasyong 
burges na nakipagpaligsahan sa pamumuno sa pakikibaka laban sa tsaristang awtokrasya. 

Ang binabanggit nating sosyalistang rebolusyon ay yaong nagsimula noong ika-7 ng 
Nobyembre, 1917 sapagkat sa araw na iyon, inagaw ng mamamayan ang kapangyarihang 
pampulitika mula sa burgesya sa ilalim ng pamumuno ng proletaryado sa pamamagitan ng 
partidong Bolshevik. Sa panahong iyon itinatag ang proletaryong diktadura. Dahil dito, si 
Lenin ang kinilalang dakilang tagapagtatag ng sosyalismong Sobyet. Ang proletaryong 
diktadura ay ang unang rekisito sa pagtatayo ng sosyalismo. Kung wala ang kapangyarihang 
ito ay hindi maisusulong ang sosyalistang rebolusyon. Sa pamamagitan ng kapangyarihang 
ito, ay naisabatas ni Lenin ang pagsasabansa ng lupa at mga pag-aaring kapital ng mga uring 
mapagsamantala at hinawakan at pinamunuan ang pagsusulong ng ekonomya. 

Ang makauring proletaryong diktadura ay walang iba kung hindi iba lamang na ekspresyon sa 
kapangyarihang pang-estado na kailangan upang wasakin at palitan ang kapangyarihang 
pang-estado o makauring diktadura ng burgesya, upang isulong ang lahatang-panig na 
sosyalistang rebolusyon at upang mahadlangan ang mga kontrarebolusyonaryong muling 
kontrolin ang lipunan. 

Ang proletaryong diktadura ay proletaryong demokrasya din at demokrasya para sa buong 
bayan, lalo na ang mga anakpawis na masa ng mga manggagawa at magsasaka. Kung wala 
ang pagpapairal ng proletaryong diktadura laban sa kanilang mga makauring kaaway, hindi 
matatamasa ng mamamayan ang demokrasya. Ang proletaryong diktadura ay ang bunga ng 
pinakamataas na porma ng demokratikong pagkilos - ang rebolusyonaryong prosesong 
nagbagsak sa diktadurang burges. Ito ang titiyak ng demokrasya sa hanay ng mamamayan 
laban sa lokal at panlabas na makauring kaaway, ang mga lokal na uring mapagsamantala at 
ang mga imperyalista. 

Naging matagumpay ang Bolshevik dahil sa puspusan nilang ipinagtanggol ang makauring 
diktadura ng proletaryado. Natuto sila mula sa pagkakamali ng Komuna sa Paris noong 1871 
at mula sa repormismo at pagtataksil ng mga partidong sosyal-demokrata ng Ikalawang 
Internasyunal. 

Sa pamamagitan ng proletaryong diktadura, binuwag ng mga Bolshevik noong Enero, 1918 
ang Asembliyang Konstituent na inihalal matapos ang Rebolusyong Oktubre ngunit nadomina 
ng mga Sosyalista Rebolusyonaryo at Menshevik, dahil ang asembliyang ito ay tumangging 
aprubahan ang Deklarasyon ng mga Karapatan ng mga Anakpawis at Pinagsamantalahan. 
Kasunod nito’y, ipinagbawal ng mga Bolshevik ang mga partidong burges dahil ang mga 
partidong ito’y lumahok sa kontrarebolusyonaryong karahasan at digmang sibil at 
nakipagkutsabahan sa mga nanghihimasok na dayuhan. 

Sa kanyang buong buhay, pinamunuan ni Lenin ang proletaryado at mamamayang Sobyet at 
ang mga Sobyet ng mga manggagawa, magsasaka at sundalo sa tagumpay sa digmang sibil 
at sa digmaan laban sa mga nanghihimasok na kapangyarihan mula noong 1918 hanggang 
1921. Kinonsolida niya ang Unyong Sobyet bilang isang unyong pederal ng mga sosyalistang 
republika at kanyang itinayo ang mga kongreso ng mga sobyet at ng mga nasyonalidad. 
Bilang isang proletaryong internasyunalista, itinatag niya ang Ikatlong Internasyunal at 
itinakda ang anti-imperyalistang linya para sa pandaigdigang proletaryado at sa lahat ng mga 
inaaping bayan at mamamayan. 

Noong 1922 iprinoklama niya ang Bagong Patakarang Pang-ekonomya (NEP) bilang isang 
hakbanging pangtransisyon upang makabangon ang ekonomya mula sa pananalantang dulot 
ng digmaan sa pinakamabilis na posibleng paraan at malutas ang suliranin ng “komunismong 



pandigma” na kinabilangan ng rekisisyon at pagrarasyon sa kalagayang may digmaan, 
pananalanta at kasalatan. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang mga maliliit na negosyante at 
mayamang magsasaka ay pinayagang malayang lumahok sa pribadong produksyon at ibenta 
ang kanilang mga produkto sa pamilihan. 

Ang Rekord ni Stalin 
 

Si Lenin ay pumanaw noong 1924. Hindi siya nabuhay nang matagal para masaksihan ang 
simula ng malawakang sosyalistang konstruksyong pang-ekonomya. Ito ay isinakatuparan ng 
pumalit sa kanya na si Stalin. Kanyang isinakatuparan ito alinsunod sa mga turo nina Marx, 
Engels at Lenin: proletaryong diktadura at mobilisasyong masa, pag-aaring publiko ng mga 
kasangkapan sa produksyon, pagpaplanong pang-ekonomya; industriyalisasyon, 
kolektibisasyon at mekanisasyon ng agrikultura, katiyakan ng trabaho para sa lahat at mga 
garantyang sosyal, libreng edukasyon sa lahat ng antas, pagpapalawak ng mga serbisyong 
sosyal at pagpapataas ng istandard ng pamumuhay. 

Ngunit bago sinimulan ang sosyalistang konstruksyong pang-ekonomya noong 1929 sa 
pamamagitan ng unang limang-taong planong pang-ekonomya, ipinagpatuloy ni Stalin ang 
Bagong Patakarang Pang-ekonomya ni Lenin at kinailangang labanan at gapiin ang Kaliwang 
Oposisyong pinamumunuan ni Trotsky na nagtaguyod ng maling linya na ang sosyalismo sa 
isang bansa ay imposible at ang mga manggagawa ng Kanlurang Europa (lalo na sa 
Alemanya) ay kailangan munang magtagumpay sa mga armadong pag-aalsa at ang 
mabilisang industriyalisasyon ay dapat maisagawa agad sa kapinsalaan ng mga magsasaka. 

Nagtagumpay si Stalin sa kanyang linya ng sosyalismo sa isang bansa at sa pagtatanggol sa 
alyansa ng manggagawa at magsasaka. Kung nakapanaig si Trotsky, nasira niya sana ang 
pagkakataon para sa Sosyalismong Sobyet sa pamamagitan ng pambubuyo sa mga 
kapitalistang kapangyarihan, sa pamamagitan ng pagwasak sa alyansa ng manggagawa at 
magsasaka at sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng pesimismo sa kawalan ng anumang 
matagumpay na mga armadong pag-aalsa sa Kanlurang Europa. 

Noong panahon na para ganap na ibwelo ang sosyalistang konstruksyong pang-ekonomya, 
ang Kanang Oposisyon na pinamumunuan ni Bukharin ay lumitaw at nakitunggali para sa 
pagpapatuloy ng Bagong Patakarang Pang-ekonomya at nilabanan ang industriyalisasyong 
Sobyet at ang kolektibisasyon ng agrikultura. Kung nakapanaig si Bukharin, hindi sana 
kakayanin ng Unyong Sobyet na maitayo ang isang sosyalistang lipunan na may 
komprehensibong baseng pang-industriya at isang mekanisado at kolektibisadong agrikultura 
at mabigyan ang kanyang mamamayan ng mas mataas na istandard ng pamumuhay; at 
mapalaki sana ang burgesya at ang mga nasyunalistang burges sa iba’t ibang republika at 
madali sanang nagapi ng Nazi ng Alemanya na ang pinuno nitong si Hitler ay lantad na 
nagplano laban sa Unyong Sobyet. 

Ang unang limang-taong planong pang-ekonomya ay kinatangian nang mga malubhang 
kahirapan dahil sa mga sumusunod: ang limitadong baseng industriyal na mapagsisimulan sa 
isang karagatan ng mga kondisyong agraryo, ang nagpapatuloy na epekto ng digmaan, ang 
pang-ekonomya at pampulitikang panggigipit ng mga kapitalistang kapangyarihan, ang 
pamalagiang banta ng dayuhang interbensyong militar, ang kahirapang kaakibat ng isang 
nagsisimula, at ang marahas na reaksyon ng mga mayamang magsasaka na tumangging 
ipailalim ang kanilang mga sakahan, kasangkapan at hayop sa kolektibisasyon, nagkatay ng 
kanilang mga pansakang hayop at nag-organisa ng paglaban. 

Subalit, matapos ang unang limang-taong planong pang-ekonomya, ay nagkaroon ng popular 
na pagdiriwang sa pagkakatayo ng mga mabibigat at saligang industriya. Sa kaginhawahan ng 



magsasaka nagkaroon ng konsiderableng mekanisasyon ng agrikultura, laluna sa porma ng 
mga istasyon ng traktora. Nagkaroon ng natatanging pag-unlad sa istandard ng pamumuhay. 

Noong 1936, nabalangkas ang isang bagong konstitusyon. Bilang resulta ng mga tagumpay 
ng konstruksyong pang-ekonomya at sa harap parang pagkapawi ng mga uring 
nagsasamantala batay sa pakahulugang pang-ekonomya, ideneklara ng konstitusyon na wala 
ng mga uri at wala ng tunggalian ng mga uri maliban na lamang sa pagitan ng mamamayang 
Sobyet at panlabas na kaaway. Ang deklarasyong ito ang magiging pinakamalaking kamalian 
ni Stalin. Ang kamaliang ito ay nagbunga ng dalawang bagay. 

Ang isa ay pagbibigay daan sa kabiguang mapag-iba ang kontradiksyon sa hanay ng 
mamamayan at ang kontradiskyon sa pagitan ng mamamayan at ng kaaway at ang pagkiling 
na lapatan ng hakbanging administratibo ang mga ipinagpalagay na mga kaaway ng 
mamamayan. Talagang mayroong tunay na mga espiyang Briton at Aleman at mga 
nasyunalistang burges na lumahok sa kontrarebolusyonaryong karahasan. Kailangan silang 
matukoy. Ngunit ito ay isinagawa sa pamamagitan ng labis na pagsalig sa sistema ng 
pangmasang pag-uulat (batay sa patriotismo) na nagbigay ng impormasyon sa mga 
serbisyong panseguridad. At ang prinsipyo ng makatarungang proseso ay hindi istrikto at 
maingat na ipinatupad upang ang matarget lamang ng kampanya ay ang mga 
kontrarebolusyonaryo at ang maparusahan lamang ay ang mga maysala batay sa ebidensya. 
Kaya nga’t sa panahon noong 1936-38, ang pagiging arbitraryo ay bumibiktima sa malaking 
bilang ng mamamayan. Ang rebolusyonaryong edukasyong makauri sa pamamagitan ng 
kilusang masa sa ilalim ng pamumuno ng Partido ay hindi nagawa para sa layuning matiyak 
ang mataas na kamulatang pampulitika at pagiging mapagmatyag ng mamamayan. 

Ang isa pang resulta ay ang pagtataguyod ng kaisipan na ang pagtatayo ng sosyalismo ay 
usapin ng pagpapalaki ng produksyon, pagpapaunlad ng administrasyon at teknika, na 
hinahayaang ang mga kadre ang magpasya sa lahat ng usapin (bagamat si Stalin ay walang 
humpay na nangaral laban sa burukratismo) at binibigyan ang mga kadre at eksperto at ang 
mga masang nagbubungkal ng papapalaking mga materyal na pakinabang. Ang bagong 
intelihensya na iniluwal ng mabilis na lumalawak na sistemang edukasyong Sobyet ay may 
pabawas na diwa ng proletaryong makauring paninindigan at papadagdag na diwang sapat 
nang magkaroon ng ispesyal na kakayahan at maging mga burukrata at teknokrata upang 
itayo ang sosyalismo. Ang luma at bagong intelihensya ay ipinagpalagay na mga proletaryo 
habang sila’y nagbibigay ng serbisyong burukratiko. Walang pagkilala sa katotohanang ang 
mga burges at iba pang antiproletaryong kaisipan ay maaaring makapanatili kahit pagkatapos 
ng kumpiskasyon ng mga pag-aari ng burgesya at panginoong maylupa. 

Upang maisulong ang sosyalistang rebolusyon at konstruksyon sa isang bansa na may 
malaking populasyon ng mahigit sa 100 nasyonalidad at may malawak na kalupaan, may 
mababang antas pang-ekonomya at teknolohikal na pagsisimulan, pininsala ng digmaang sibil 
at laging binabantaan ng mga lokal na pwersang kontrarebolusyonaryo at mga dayuhang 
kapitalistang kapangyarihan, kinakailangang magkaroon ng sentralisasyon ng pampulitikang 
determinasyon, sentralisadong pagpaplano sa paggamit ng mga limitadong rekurso. Ngunit 
ang ganitong pangangailangan ay maaaring labis na mabigyang-diin at maaring maging 
batayan ng burukratismo, pagbawas ng demokrasya sa proseso ng pagbalangkas ng mga 
disisyon. Ang burukratismo ay maaaring maging isang mapanirang sakit na inihihiwalay ang 
Partido at estado sa mamamayan. Ang demokratikong sentralismo ay maaaring mapasama 
tungo sa burukratikong sentralismo. 

Sa pandaigdigang usapin, si Stalin ang humikayat at sumuporta sa mga partido komunista at 
mga kilusang anti-imperyalista sa mga kapitalistang bayan at sa mga kolonya at malakolonya 
sa pamamagitan ng Ikatlong Internasyunal. At mula 1935, itinaguyod niya sa pandaigdigang 
saklaw ang patakaran ng antipasistang Prente Popular. Nagpasya lamang si Stalin na 
makipagkasundo sa Alemanya noong 1939 sa isang kasunduang walang himasukan, matapos 



tanggihan ng Britanya at Pransya ang kanyang alok sa antipasistang alyansa (at higit pa dito, 
inudyukan nila ang Alemanya na atakihin ang Unyong Sobyet). Ito ay isang maniobrang 
diplomatiko upang maagap na mapigilan ang posibleng mas maagang pananalakay ng Nazi at 
magkaroon ng panahon upang makapaghanda ang Unyong Sobyet laban dito. 

Lubusang ginamit ni Stalin ang panahon bago ang atakeng Aleman noong 1941 upang 
palakasin ang Unyong Sobyet sa ekonomya, militar at pulitika sa pamamagitan ng mga 
makabayang panawagan sa buong sambayanang Sobyet at sa pamamagitan ng mga 
konsesyon sa mga konserbatibong institusyon at organisasyon. Halimbawa, ibinalik sa 
Orthodox na Simbahang Ruso ang mga gusali at mga karapatan nito. Nagkaroon ng 
natatanging kaluwagan upang maibwelo ang malawak na antipasistang prente popular. 

Sa proseso ng mga paghahanda laban sa pasistang pananalakay at sa Dakilang Digmang 
Patriotiko ng 1941-45, ang linya ng patriotismong Sobyet ay lalong nagpapusyaw sa linya ng 
tunggalian ng mga uri sa hanay ng mga luma at bagong intelihensya at sa buong 
sambayanan. Ang mamamayang Sobyet ay nagkaisa. Kahit na umabot sa 20 milyon ang 
namatay sa kanila at dumanas ng pinsala ang kanilang bansa, kabilang na ang pagkawasak 
ng 85 porsyento ng kakayahang industriyal, ginampanan nila ang mapagpasyang papel sa 
paggapi sa Nazi ng Alemanya at sa pandaigdigang pasismo at hinawan ang landas para sa 
paglitaw ng maraming sosyalistang bayan sa Silangang Europa at Asya at ng mga kilusan sa 
pambansang pagpapalaya sa walang katulad na saklaw. 

Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, pinamunuan ni Stalin ang rekonstruksyon ng 
ekonomya ng Unyong Sobyet. Tulad din ng kanyang pananagumpay sa malawakang 
industriyalisasyon mula noong 1929 hanggang 1941 (sa loob lamang ng 12 taon) bago ang 
digmaan, muli niya itong nagawa mula noong 1945 hanggang 1953 (sa loob ng lamang ng 
walong taon) ngunit sa panahong ito ay walang signipikanteng paglaban mula sa mga 
kontrarebolusyonaryo. 

Noong 1952, napagtanto ni Stalin na nagkaroon siya ng kamalian sa di-pa-napapanahong 
pagdedeklara na wala ng mga uri at tunggalian ng mga uri sa Unyong Sobyet, maliban sa 
tunggalian sa pagitan ng mamamayan at ng kaaway. Subalit huli na ang lahat, ang partido at 
estadong sobyet ay nilunod na ng malaking bilang ng mga burukratang may papawala nang 
proletaryong rebolusyonaryong kamulatan. Ang mga burukratang ito at ang kanilang 
burukratismo ang magiging base ng modernong rebisyunismo. 

Nang pumanaw si Stalin noong 1953, iniwan niya ang Unyong Sobyet na isang sosyalistang 
bansa na makapangyarihan sa pulitika, ekonomya, militar at kultura. Matagumpay niyang 
napagkaisa ang mamamayang Sobyet ng iba’t ibang republika at nasyonalidad at 
ipinagtanggol ang Unyong Sobyet laban sa Nazi ng Alemanya. Muli niyang naitayo ang isang 
ekonomyang industriyal, na may mataas na taunang tantos ng paglago, na may sapat na lokal 
na pagkain upang pakainin ang mamamayan at may pinakamalaking produksyon ng langis, 
uling, bakal, ginto, butil, bulak at iba pa sa daigdig. 

Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Unyong Sobyet ay lumikha ng pinakamalaking bilang ng 
mga syentistang tagasaliksik, mga inhinyero, mga duktor, mga artista, mga manunulat at iba 
pa. Sa larangan ng panulat at arte, ay umunlad ang realismong sosyal habang kaalinsabay 
nito ay itinangi at minahal ang buong pangkulturang pamana ng Unyong Sobyet. 

Sa patakarang panlabas, napigilan ni Stalin ang mga pwersang panalakay ng U.S. sa Europa 
at Asya, sinuportahan niya ang mga mamamayang nakikibaka para sa pambansang 
pagpapalaya at sosyalismo, ninyutralisa niya ang disinsana’y monopolyong nukleyar ng 
Estados Unidos at walang humpay na nanawagan siya para sa pandaigdigang kapayapaan 
kahit na ang kanlurang alyansang pinamumunuan ng U.S. ay naglunsad ng Cold War at 
gumawa ng mga probokasyon. 



Absolutong kinakailangan ang wastong pagtatasa kay Stalin bilang isang lider upang 
maiwasang mahulog sa modernong rebisyunismo at makontra ang pinakamaingay na mga 
antikomunista na umaatake sa Marxismo-Leninismo sa ilalim ng balatkayo ng anti-Stalinismo. 
Dapat nating malaman ang kanyang mga nagawang positibo at negatibo. Dapat igalang natin 
ang mga pangkasaysayang katotohanan at husgahan ang kanyang pamumuno sa saklaw ng 
kanyang panahon, 1924 hanggang 1953. 

Hindi syentipiko kung lubusang babalewalain si Stalin bilang isang lider sa kanyang sariling 
panahon at ipasa ang sisi sa kanya kahit na sa linya, mga patakaran at mga aksyon ng mga 
modernong rebisyunista na lantarang binalangkas at ipinatupad laban sa pangalan ni Stalin na 
kung saan sa sinula’y utay-utay hanggang sa mabilis na tumungo sa pagguho ng Unyong 
Sobyet at sa pagpapanumbalik ng kapitalismo. Ang mga lider ay dapat husgahan sa panahon 
ng kanilang pananagutan kahit na nga tinutunton natin ang pagpapatuloy at pagbabago mula 
sa isang panahon tungo sa iba pang panahon. 

Ang mga positibong nagawa ni Stalin sa panahon ng kanyang pamumuno ay pangunahin at 
ang kanyang mga nagawang negatibo ay pumapangalawa. Siya ay nasa tamang panig at 
naipagtagumpay ang lahat ng mga dakilang pakikibaka upang ipagtanggol ang sosyalismo 
tulad ng mga pakikibaka laban sa Kaliwang Oposisyong pinamumunuan ni Trotsky; ang 
Kanang Oposisyong pinamumunuan ni Bukharin, ang mga rebeldeng mayamang magsasaka, 
ang mga nasyunalistang burges, at ang mga pwersa ng pasismong pinamumunuan ni Hitler. 
Nagawa niyang mapagkaisa, makonsolida at mapaunlad ang estadong Sobyet na 
pumapangalawa lamang sa kapangyarihan sa Estados Unidos at nagawang manindigan laban 
sa mga banta ng imperyalismong U.S. Bilang isang lider, kinatawan at ginabayan ni Stalin ang 
proletaryado at mamamayang Sobyet mula sa isang dakilang tagumpay tungo sa iba pang 
dakilang tagumpay. 

 

III. Ang Proseso ng Kapitalistang Pagpapanumbalik 
 

Ang mga rehimen nina Khrushchov, Brezhnev at Gorbachov ay ang tatlong yugto sa proseso 
ng kapitalistang pagpapanumbalik sa Unyong Sobyet, isang proseso ng pagpapahina at 
pagwasak sa mga dakilang tagumpay ng proletaryado at mamamayang Sobyet sa ilalim ng 
pamumuno nina Lenin at Stalin. Sinaklaw din ng prosesong ito ang Silangang Europa. 

Ang rehimeng Khrushchov ang naglatag ng pundasyon ng modernong rebisyunismong Sobyet. 
Ganap na pinaunlad ito ng rehimeng Brezhnev sa mas mahabang panahon at ginawa niyang 
monopolyong burukrata-kapitalismo ang sosyalismo. At ang rehimeng Gorbachov ang 
tumapos sa gawain ng modernong rebisyunismo sa pamamagitan ng pagwasak sa mga huling 
labi ng sosyalismo at pagbuwag sa lahat ng mga sosyalistang maskara ng mga rebisyunistang 
rehimen sa Silangang Europa at sa Unyong Sobyet. Sa bandang huli, winasak niya ang 
Unyong Sobyet na itinayo at ipinagtanggol nina Lenin at Stalin. 

Upang makapanumbalik ang kapitalismo, kinailangang baluktutin ng mga rebisyunistang 
rehimeng Sobyet ang mga saligang prinsipyo ng sosyalistang rebolusyon at konstruksyon. 
Kinailangan nilang tumalunton sa mga yugto ng nakabalatkayong kontrarebolusyon sa loob ng 
38 taon, 1953 hanggang 1991. Maituturing na isang sukatan ng kadakilaan nina Lenin at 
Stalin na ang kanilang nagawa sa 36 na taon ng sosyalistang rebolusyon at konstruksyon ay 
gumugol ng isa pang mahabang panahon na halos apat na dekada upang buwagin. Gumugol 
si Stalin ng kabuuang 20 taon sa sosyalistang konstruksyon. Ang mga rebisyunistang taksil ay 
gumugol ng mas mahabang panahon upang makapanumbalik ang kapitalismo sa Unyong 
Sobyet. 



Sa nabanggit ding panahon, tusong ginamit ng mga rebisyunistang rehimen ang pag-atake 
kay Stalin upang atakihin ang mga pundasyon ng Marxista-Leninistang teorya at praktika at di 
naglaon, binatikos mismo si Lenin at ang buong tinakbo ng kasaysayang Sobyet at sa 
bandang huli’y winasak ang Unyong Sobyet. Sa kanilang matagalang kampanyang “de-
Stalinisasyon” ay binuntunan ng sisi ng mga rebisyunistang taksil si Stalin. Ipinasa nila kay 
Stalin ang kanilang mga kasalanan at kabiguan kahit matagal na siyang patay. Halimbawa, 
pinalubha nila ang burukratismo para mapaglingkod sa kapitalistang pagpapanumbalik ngunit 
ang matagal-ng-patay na si Stalin ang kanila pa ring sinisisi. 

Si Tito ng Yugoslavia ay may natatanging kabantugan bilang kauna-unahang tagapagtaguyod 
ng modernong rebisyunismo. Sa paglaban kay Stalin, lumihis siya sa mga saligang prinsipyo 
ng sosyalistang rebolusyon at konstruksyon noong 1947 at tumanggap siya ng suportang 
pampulitika at materyal sa Kanluran. Tumanggi siyang isagawa ang reporma sa lupa at 
kolektibisasyon. Pinanatili at itinaguyod niya ang burgesya sa pamamagitan ng burukrasya at 
pribadong empresa, laluna sa porma ng mga pribadong kooperatiba. 

Para sa kanya ang susi sa sosyalismo ay hindi ang publikong pag-aari sa kasangkapan sa 
produksyon, pagpaplano sa ekonomya at higit na pagpapaunlad sa mga pwersa sa 
produksyon kundi ang kagyat na desentralisasyon ng mga empresa; ang tinatawag na 
sariling-pangangasiwa ng mga manggagawa na sa aktwal ay pinagsanib na burukratismo at 
anarkiya sa produksyon; at ang operasyon ng malayang pamilihan (kabilang ang mga 
inangkat na mga produkto mula sa mga Kanlurang bansa) sa kalagayan ng umiiral noong 
antas at tigil na produksyon. Siya ang kauna-unahang pinuno ng estado na gumamit kay 
Lenin laban kina Lenin at Stalin sa pamamagitan ng maling pagturing sa Bagong Patakarang 
Pang-ekonomya ni Lenin bilang pinakamodelo ng sosyalistang pang-ekonomyang 
pagpapaunlad. 

Unang Yugto: Ang Rehimeng Khrushchov, 1953-64 
 

Si Khrushchov ang kinikilalang kauna-unahang tagapagtaguyod ng modernong rebisyunismo 
sa Unyong Sobyet, ang kauna-unahang sosyalistang bansa sa kasaysayan ng sangkatauhan. 
Siya ang pinakamaimpluwensya sa pagtataguyod ng modernong rebisyunismo sa 
pandaigdigang saklaw. 

Nagsimulang maging isang rebisyunistang nasa kapangyarihan si Khrushchov noong 1953. 
Siya ay isang burukratikong tagasunod at isang aktibong tagapagpatupad ng mga mapanupil 
na hakbangin noong kapanahunan ni Stalin. Nang siya na ang naging unang kalihim ng CPSU 
at nagkaroon na ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay, minaniobra niya ang mga tauhan 
ni Stalin upang maglaban-laban at nagtagumpay siyang maipapatay si Beria matapos ang 
isang mabilisang paglilitis. Sumandig siya sa mga bagong burgesya na lumitaw mula sa 
burukrasya at sa bagong intelihensya. 

Noong 1954, nareorganisa na niya ang CPSU para patibayin ang kanyang pusisyon sa 
ideolohiya at pulitika. Noong 1955, kinatigan niya si Tito laban sa alaala ni Stalin, lalo na sa 
isyu ng rebisyunismo. Noong 1956, kanyang ipinahayag sa ika-20 Kongreso ng Partido ang 
kanyang “sikretong” talumpati laban kay Stalin. Lubusan niyang binalewala si Stalin bilang 
isang uhaw-sa-dugong halimaw at binatikos niya ang “kultong personalidad”. Noong 1957, 
ginamit niya ang armadong pwersa para talunin ang boto ng Politburo para sa pagtatanggal 
sa kanya at kung gayon ay naisagawa ang isang kudeta para lalong makonsolida ang kanyang 
pusisyon. 

Sa panahong ding ito, ang mga pagbatikos kay Stalin ay nag-engganyo sa mga anti-
komunistang pwersa sa Poland at Hungary na maglunsad ng mga pag-aalsa. Ang pag-aalsa sa 
Hungary ay mas malakas at mas marahas. Inatasan ni Khrushchov ang hukbong Sobyet 



upang supilin ito, sa pangunahing batayan na ang pamunuan ng partido sa Hungary ay 
naglalayong kanselahin ang ugnayang pampulitika at pangmilitar nito sa Unyong Sobyet. 

Subalit kasunod nito, sa buong Silangang Europa na nasa ilalim ng impluwensyang Sobyet, ay 
naging malinaw na ayos lamang sa naghaharing pangkating Sobyet na itaguyod ng mga 
rehimen ang mga repormang may oryentasyong kapitalista (pribadong empresa sa 
agrikultura, yaring-kamay at mga serbisyo, paglusaw ng mga kolektibong sakahan kahit sa 
lugar na naipatupad na ang reporma sa lupa sa maliit na saklaw, at syempre, ang malayang 
pamilihan) tulad ng Yugoslavia alinsunod sa linyang anti-Stalin. Gayunman, ang mga 
rebisyunistang rehimen ay mahigpit na inatasang manatili sa loob ng Konseho ng Mutual na 
Tulungang Pang-ekonomya (CMEA) at sa Kasunduang Warsaw. 

Ang ganap na pagbalewala kay Stalin ni Khrushchov ay iniharap bilang isang pagwawasto sa 
kultong personalidad, burukratismo at terorismo; at bilang rekisito para mamukadkad ang 
demokrasya at sibilidad, mabilis na pag-unlad ng ekonomya na magtatayo ng materyal at 
teknolohikal na pundasyon ng komunismo sa loob ng dalawampung taon, ang mapayapang 
anyo ng rebolusyong sosyal mula sa isang mapagsamantalang sistema tungo sa isang 
lipunang walang pagsasamantala, pagpakalma ng tensyon sa relasyon sa Estados Unidos, 
hakbang-hakbang na pagdidisarmang nukleyar at pandaigdigang kapayapaan, isang daigdig 
na walang mga digmaan at mga sandata. 

Sa salita, itinaguyod ni Khrushchov ang proletaryong diktadura at ang mga saligang prinsipyo 
ng sosyalistang rebolusyon at konstruksyon ngunit kaalinsabay nito nagbalangkas siya ng 
mga kaisipang nagpapahina sa mga ito. Ginamit niya ang populismong burges at ipinahayag 
na ang CPSU ay isang partido ng buong sambayanan at ang estadong Sobyet ay isang estado 
ng buong sambayanan batay sa anti-Marxistang ideya na ang mga tungkulin ng proletaryong 
diktadura ay nakamtan na. Ginamit niya ang pasipismong burges at ipinahayag na posible at 
mas ninanais ng sangkatauhan ang mapayapang transisyon patungong sosyalismo at 
mapayapang kumpetisyong pang-ekonomya sa mga kapitalistang kapangyarihan; kanyang 
iniangat ang mapayapang pakikipamuhay mula sa antas ng patakarang diplomatiko tungo sa 
antas ng pangkalahatang linyang sumasaklaw sa lahat ng klase ng ugnayang panlabas ng 
Unyong Sobyet at ng CPSU; at tinanggihan niya ang marahas na katangian ng imperyalismo. 

Sa larangan ng ekonomya, ginamit niya si Lenin laban kina Lenin at Stalin sa pagturing sa 
Bagong Patakarang Pang-ekonomya ni Lenin bilang landas para makamit ang sosyalismo at 
hindi bilang isang hakbanging pantransisyon patungong sosyalistang konstruksyon. Kaugnay 
nito, isinagawa ang desentralisasyon sa ilang saklaw, hinayaang magsarili ang mga empresa 
ng estado at itinaguyod ang pribadong agrikultura at ang malayang pamilihan. Ang mga 
magsariling empresa ng estado ang may pananagutan sa kanilang sariling kwenta ng gastos 
at sa pagtataas ng mga sahod at bonus batay sa mga tubo ng mga indibidwal na empresa. 
Ang mga pribadong sakahan ay pinalawak at ang malalawak na lupain (mula sa 50 hanggang 
100 ektarya) ay pinaupahan sa mga grupo, na kalimitan ay mga pamilyahan. Maraming mga 
istasyon ng traktora na ginagamit sa mga kolektibong sakahan ay nilusaw at ang mga 
makinang pang-agrikultura ay ipinagkaloob sa mga pribadong negosyante. Ang malayang 
pamilihan ng mga produktong agrikultural at industriyal at mga serbisyo ay itinaguyod. 

Sa kaparehong paraan na ang mga rebisyunistang retorika ni Khrushchov ay sumanib sa mga 
Marxista-Leninistang terminolohiya, ganoondin ang nangyaring pagsanib ng sosyalismo sa 
kapitalistang pagpapanumbalik. Ang sosyalistang sistema ng produksyon at distribusyon ay 
nagpatuloy na nakapangibabaw sa ilang panahon. Kaya nga’t ang ekonomyang Sobyet sa 
ilalim ni Khrushchov ay patuloy na nagtala ng mataas na tantos ng paglago. Subalit ang 
rehimen ay nagyabang nang husto sa mataas na tantos ng paglago sa pribadong sektor. 

Sa pagsasarili ng mga empresang estado, ang mga manedyer ay nagkaroon ng 
kapangyarihang tumanggap at magpatalsik ng mga manggagawa, makapagnegosyo sa loob 
ng Unyong Sobyet at sa labas ng bansa; dagdagan ang kanilang sariling mga sahod, bonus at 



iba pang mga benepisyo sa kapariwaraan ng mga manggagawa; bawasan ang mga pondo 
para sa pagpapaunlad ng iba pang bahagi ng ekonomya; at lumahok sa burukratikong 
katiwalian sa pakikipagtransaksyon sa malayang pamilihan. 

Tungkol naman sa pribadong agrikultura, pinakamaingay ang propaganda sa 
ipinangangalandakang higit na produktibo ito kaysa sa estado at kolektibong sakahan. 
Pinapurihan ang muling naglitawang mga mayamang magsasaka. Ngunit ang katotohanan ay 
nagsasabwatan ang mga tiwaling burukrata at pribadong magsasaka at mga komersyante sa 
pagpapababa ng presyo at pagnanakaw ng mga produkto (sa pamamagitan ng unti-unting 
pagnanakaw at buu-buong misdeklarasyon ng produkto bilang mga depektibo) ng mga 
kolektibo at estadong sakahan upang dalhin ang mga ito sa malayang pamilihan. Sa bandang 
huli, ang Unyong Sobyet ay mangangailangang umangkat ng malaking halaga ng butil. 

Ang sistemang pang-edukasyon ay nagpatuloy sa paglawak, lumilikha ng malaking bilang ng 
mga bagong intelihensya na naiimpluwensyahan na ngayon ng mga ideya ng modernong 
rebisyunismo at tumitingala sa kanluran para sa mga modelo ng episyenteng pangangasiwa at 
sa de-kalidad na produktong pangkonsumo. Sa sining at sa panulat, kinutya ang realismong 
panlipunan at pinauso ang unibersal na humanismo, pasipismo at mistisismo. 

Ang rehimeng Khrushchov ay umani ng katanyagan mula sa mga pagsulong ng syensya at 
teknolohiyang Sobyet, mula sa mga natamong tagumpay sa teknolohiyang pangkalawakan at 
mula sa nagpapatuloy na sosyalistang konstruksyon. Ang lahat ng mga ito ay hindi 
makakamit kung wala ang naunang mga pagsisikap sa ilalim ng pamumuno ni Stalin. 
Nagsagawa si Khrushchov ng mabilisang pabahay at konstruksyon ng mga opisina na 
ikinatuwa ng burukrasya. 

Ang CPSU at ang Partido Komunista ng Tsina ang mga pangunahing magkatunggali sa 
malaking pang-ideolohiyang debate. Sa kabila ng panandaliang pakikipagkasundo ni 
Khrushchov kay Tito, pinanatili ng Deklarasyong Moscow noong 1957 at ng Pahayag Moscow 
noong 1960 na ang modernong rebisyunismo ang panganib sa pandaigdigang Kilusang 
Komunista. Ito ay bilang resulta ng matatag at matibay na paninindigan ng Partido Komunista 
ng Tsina at iba pang mga partido komunista. 

Dinala ni Khrushchov ang pang-ideolohiyang debate sa pagsira sa estado-sa-estadong 
relasyon ng Unyong Sobyet at Tsina. Sa krisis sa missile sa Cuba, nagkaroon siya ng 
lantarang komprontasyon kay Kennedy. Tungkol naman sa Byetnam, tinunggali niya ang 
rebolusyonaryong armadong pakikibaka ng mamamayang Byetnames at alanganing nagbigay 
ng limitadong suporta sa kanila. 

Ang pagkasira ng industriyang Sobyet at ang pagbagsak ng agrikultura at ang mga kamalian 
sa ugnayang panlabas ay tumungo sa pagtanggal kay Khrushchov sa pamamagitan ng isang 
kudeta ng pangkating Brezhnev. Naging pangkalahatang kalihim si Brezhnev ng CPSU at si 
Kosygin ang naging punong ministro. Sa kalaunan, si Brezhnev ay nanungkulan bilang 
pangulo. 

Ikalawang Yugto: Ang Rehimeng Brezhnev, 1964-82. 
 

Habang si Khrushchov ay sagadsaring anti-Stalin, nagsagawa si Brezhnev ng limitadong 
rehabilitasyon ni Stalin. Kung iuugnay natin ito sa muling sentralisasyon ng burukrasya at 
mga empresang estado na sa nakaraan ay desentralisado at ang paglalapat ng mga 
mapanupil na hakbangin laban sa antikomunistang oposisyon, parang lilitaw na binubuhay ni 
Brezhnev ang mga patakaran ni Stalin. 

Sa totoo lang, ang rehimeng Brezhnev sa kabuuan ay anti-Stalin. Patunay dito ang 
nagpatuloy na linya ng pagtataguyod sa mga repormang may oryentasyong kapitalista ni 



Khrushchov sa larangan ng ekonomya at ang linya ng pagpapaunlad ng opensibang 
kapabilidad “upang ipagtanggol ang Unyong Sobyet sa labas ng mga hangganan nito”. Kung 
gayon, mali na sabihing ang 18-taong rehimeng Brezhnev ay isang pagtigil ng linyang anti-
Stalin na sinimulan ni Khrushchov. 

Gayunman, may kamaliang pang-ideolohiya na mailalagay sina Khrushchov at Brezhnev 
kapantay ni Stalin. Ito ay ang di pa napapanahong deklarasyon ng wala ng mga uri at 
tunggalian ng mga uri, maliban sa tunggalian sa pagitan ng kaaway at ng mamamayan. Ang 
linyang ito’y tumangging kilalanin ang pag-iral ng konsiderable at lumalagong burgesya sa 
lipunang Sobyet. At binigyang-katwiran nito ang mga mapanupil na hakbangin laban sa mga 
itinuring na kaaway ng mamamayang Sobyet dahil lamang sa paglaban sa naghaharing 
pangkatin. 

Sa ilalim ng pamunuang Brezhnev, ang Krushchovistang mga reporma na may oryentasyong 
kapitalista ay masugid na itinulak ng tambalang Brezhnev-Kosygin. Ang sosyalismo ay 
itrinanspormang monopolyong kapitalismo ng estado, kung saan ang laganap na tiwaling mga 
burukrata ay hindi lamang nagpapalaki sa kanilang mga upisyal na kita at mga pabor kundi 
nangungurakot pa sa pakikipagkutsabahan sa mga pribadong negosyante at kahit sa mga 
kriminal na sindikato sa paggatas sa mga empresa ng estado. Sa papalaki nang papalaking 
saklaw, ang mga kalakal na nililikha ng mga empresa ng estado ay pinabababa ang presyo, 
kinukupit, o idinedeklarang depektibo para dalhin sa mga pribadong negosyante para sa 
malayang pamilihan. 

Ang mga kontrata sa pagbebenta at pamimili sa mga kapitalistang empresa sa labas ng bansa 
ay naging malaking balon ng kikbak para sa mga upisyal ng estado na itinatabi sa mga 
sekretong deposito sa bangko sa labas ng bansa. Mayroon ding lumalagong blackmarket sa 
dayuhang pera at kalakal na ipinuslit mula sa Kanluran papunta sa Silangang Europa, sa mga 
republika ng Baltic at katimugan. 

Ang katiwalian ng mga burukrata at pribadong mga kapitalista ay nagpasama sa 
rebisyunistang naghaharing partido at rehimen sa iba’t ibang antas. Sa katapusan ng 
rehimeng Brezhnev, mayroon nang tinatayang 30 milyong mamamayan na lumalahok sa 
pribadong empresa. Kabilang dito ang mga pamilya ng mga upisyal ng estado at partido. Ang 
mga myembro mismo ng pamilyang Brezhnev ay mahigpit na nakikipagkolaboreyt sa mga 
pribadong empresa at mga kriminal na sindikato sa mga eskandaloso at kahina-hinalang mga 
transaksyon. 

Ang mga empresa ng estado na kinakailangan para matiyak ang pondo para sa papalaki nang 
papalaking sentral na burukrasyang Sobyet at para sa paligsahan sa armas ay muling 
isinentralisa. Mabilis na lumaki ang isang kompleks na militar-industriyal at kumain taun-taon 
ng higit sa konserbatibong taya na 20 porsyento ng badyet. Ang rehimeng Brezhnev ay 
hibang sa pagkakamit ng pagakakapatas sa militar sa kanyang karibal na superpower, ang 
Estados Unidos. 

Ang malaking estadong Sobyet na pwede sanang magpalitaw ng surplas na kita para sa 
panibagong pamumuhunan sa higit na mga episyente at pinalawak na produksyong sibil ng 
saligan at di-saligang mga produktong pangkonsumo, ay nagwaldas ng pondo sa importasyon 
ng de-kalidad na mga produktong pangkonsumo para sa nakatataas na 5 porsyento ng 
populasyon (ang bagong burgesya), sa papalaking halaga ng imported na butil, sa kompleks 
na militar-industriyal at paligsahan sa armas, sa pagmantina at kagamitan ng kalahating 
milyong tropa sa Silangang Europa at sa ibang mga dayuhang komitment, mabuti at masama, 
sa ikatlong daigdig. 

Kabilang sa mabubuting komitment ang ayuda sa mamamayang Byetnames sa gyera sa 
Byetnam, Cuba, Angola at Nicaragua. Kabilang sa masasama ang pagtatalaga ng malaking 



bilang ng tropang Sobyet at kagamitan sa Afghanistan sa panahong ang Unyong Sobyet ay 
malinaw nang nasa mahigpit na sitwasyon sa ekonomya at pinansya. 

Ang pera para sa importasyon ng butil at de-kalidad na mga kalakal na pangkonsumo ay 
galing sa benta ng 10 porsyento ng produksyon ng langis ng Sobyet sa mga Kanluraning 
bansa at sa kita mula sa mga benta ng kagamitang militar sa mga bansang nagmimina ng 
langis sa Gitnang Silangan. 

Ginamit ng rehimeng Brezhnev ang “Marxista-Leninistang” pananalita para ikubli at gawing 
lehitimo ang pagyabong ng kapitalismo sa loob ng Unyong Sobyet. Ginamit ang mapanupil na 
mga hakbang laban sa mga katunggali ng rehimen, kabilang na ang pagdadahilan sa 
pangangailangan ng pag-oospital para sa mga may diperensya sa utak. Ang mga hakbang na 
ito nagsilbing sa pagyabong ng kapitalismo at bumubuo ng panlipunang pasismo. 

Ang rehimeng Brezhnev ay nag-introdyus sa daigdig ng isang lihis na panibagong 
interpretasyon ng proletaryong diktadura at proletaryong internasyunalismo sa proklamasyon 
ng doktrinang Brezhnev ng “limitadong soberanya” at nakasentro-sa-Sobyet na 
“pandaigdigang proletaryong diktadura” sa okasyon ng pananalakay ng Unyong Sobyet sa 
Czechoslovakia noong 1968. Sa okasyon ding ito nagsimulang tawagin ang Unyong Sobyet na 
sosyal-imperyalista, sosyalismo sa salita, at imperyalismo sa gawa. Sa parehong antas ng 
pagka-arogante, itinalaga ni Brezhnev ang daanlibong tropang Sobyet sa hangganang Tsino-
Sobyet. 

Sa panahon ni Brezhnev, sinikap ng Unyong Sobyet na mahigpit na kontrolin ang kanyang 
mga satelayt sa Silangang Europa sa loob ng Warsaw Pact. Kaya kailangan itong gumasta 
nang malaking rekurso mula sa sariling pondo at mula sa kanyang mga satelayt sa 
pagmamantina at pag-aarmas sa kalahating milyong tropang Sobyet sa Silangang Europa. 
Malinaw na hindi pinauunlad ng mga rebisyunistang naghaharing partido at rehimen ang 
masiglang partisipasyon at katapatan ng proletaryado at mamamayan sa pamamagitan ng 
pag-unlad na sosyalista sa halip ay pinananatili silang sunud-sunuran sa pamamagitan ng 
mga kaparaanang burukratiko at militar sa ngalan ng sosyalismo. 

Itinaguyod ng Unyong Sobyet sa ilalim ni Brezhnev ang prinsipyo ng “pandaigdigang hatian sa 
paggawa” sa loob ng CMEA. Nangangahulugan ito ng pagpapatupad ng espesyalisasyon sa 
takdang mga linya sa produksyon ng partikular na mga myembrong bansa maliban sa Unyong 
Sobyet. Ang relasyon sa pagitan ng Unyong Sobyet at iba pang myembrong bansa ng CMEA 
ay walang ipinagkaiba sa relasyon sa pagitan ng imperyalismo at mga malakolonya. Binansot 
nito ang kumprehensibong pag-unlad ng mga pambansang ekonomya ng karamihan ng mga 
myembrong bansa kahit may naitayo at patuloy pang itinatayong ilang saligang industriya. 

Kalaunan, nagsimulang makaramdam ng pagkadehado ang Unyong Sobyet sa kalagayang 
nagdedeliber siya ng langis sa presyong mas mababa kaysa sa presyo sa pandaigdigang 
pamilihan at tumatanggap naman ng mahinang klase na mga produkto bilang kapalit. 
Kaalinsabay, sa hanay ng mga bansa sa Silangang Europa, mayroon nang matagal na 
kinikimkim na galit sa sobrang pagpepresyo sa mahinang klaseng mga kasangkapang 
nakukuha nila mula sa Unyong Sobyet. 

Bago ang dekadang sitenta, inengganyo ng Unyong Sobyet ang mga repormang may 
oryentasyong kapitalista sa mga satelayt nito sa Silangang Europa pero pinipigilan ang pag-
alis ng mga satelayt na ito sa Warsaw Pact. Noong maagang bahagi ng dekadang sitenta, 
gusto ng Unyong Sobyet na magkaroon ng pagkalma ng tensyon sa relasyon sa Estados 
Unidos, makuha ang katayuan ng “pinakapinapaburang bansa” (MFN), magkaroon ng paraang 
makakuha ng bagong teknolohiya at dayuhang pautang mula sa Estados Unidos at iba pang 
kapitalistang bansa. Subalit noong 1972, ang rehimeng Brezhnev ay tinanggihan ng 
amyendang Jackson-Vannik na pumigil sa katayuang MFN ng Unyong Sobyet dahil sa usapin 
ng di pagpapahintulot ng Unyong Sobyet sa pandarayuhan ng mga Hudyo. Ang rehimen noon 



ay nag-engganyo sa mga satelayt niya sa Silangang Europa upang pumasok sa mga 
kasunduan sa ekonomya, pinansya at kalakalan sa mga kapitalistang bansa. 

Kaya, ang mga bansang pinaghaharian ng mga rebisyunista ay nagumon sa mga produktong 
pangkonsumo at mga utang mula sa Kanluran. Sa maagang bahagi ng dekada otsenta, ang 
karamihan sa kanila ay nagkaroon ng malubhang kaguluhang pang-ekonomya dahilan sa 
paglala ng mga lokal na suliraning pang-ekonomya at sa mga kahirapang dulot ng pasaning 
utang. Ang kinikita ng bawat tao sa maraming kaso ay mas masahol pa kaysa sa Pilipinas. 
Ang mga naghaharing rebisyunistang partido at rehimen ang may pananagutan dito dahil sa 
kanilang mga patakarang pang-ekonomya at burukratikong katiwalian. Dahil dito nasira ang 
kanilang kredibilidad sa malawak na masa ng sambayanan at sa patuloy na paglakas ng anti-
Sobyet at antikomunismo ng intelihensya. 

Ang mga naghaharing partido sa Silangang Europa ay naging bulnerable sa batikos ng 
pagkapapet sa pulitika laluna mula sa hanay ng mga antikomunistang tagapagtaguyod ng 
nasyunalismo at relihiyon. Maliban sa mga partido sa Yugoslavia at Albania, ang mga 
nasabing partido ay resulta ng pagsasanib ng mga partido komunista at sosyal-demokratiko 
na iniluklok sa kapangyarihan ng Unyong Sobyet matapos ang Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig. Sa pangunahin, iniatras nila ang pagsasakatuparan ng mga repormang 
panlipunan, lalo na noong pinayagan sila ni Khrushchov na magpatupad ng mga repormang 
may kapitalistang oryentasyon. 

Patuloy na tinatakaw ng Estados Unidos ang Unyong Sobyet sa prospek ng katayuang MFN at 
iba pang mga konsesyong pang-ekonomya. Sa bawat pagkakataong ginagawa ito ng Estados 
Unidos, lagi siyang may nakukuha sa Unyong Sobyet, tulad ng komitment nito sa Kasunduang 
Helshinki (na naglayong magbigay ng proteksyong legal sa mga tumututol sa Unyong Sobyet) 
at sa isang borador na tratado tungkol sa paglilimita ng mga istratehikong sandata. Ngunit 
hindi naman ibinibigay ng Estados Unidos ang mga konsesyong nais ng Unyong Sobyet. Nais 
ng Estados Unidos na simpleng magpatuloy ang Cold War upang maitulak ang Unyong Sobyet 
na sayangin ang mga rekurso nito sa karera ng armas. Ang tanging signipikanteng konsesyon 
na patuloy na nakuha ng Unyong Sobyet ay ang pagbili ng butil at ang mga utang 
pangkomersyo na kaugnay nito. 

Noong magpasya ang pamunuan ng Partido na magsubok o mag-ayos ng pakikipagrelasyon sa 
mga naghaharing partido ng Unyong Sobyet at Silangang Europa noong kalagitnaan ng 
dekada otsenta, nagkaroon ng maling palagay na ang mga pumalit kay Brezhnev ay 
ipagpapatuloy ang kanyang linyang anti-imperyalista sa Cold War ng dalawang superpower. Sa 
ganito, ang papel pampatakaran tungkol sa Unyong Sobyet at Silangang Europa ay bumuntot 
sa linyang Brezhnev. 

Bagamat ang rehimeng Gorbachov ay magpapatupad ng mga malulubhang rebisyunistang 
patakaran kaysa sa mga nauna sa kanya, ito ay magiging mahusay na mapagkukunan ng 
impormasyon tungkol sa prinsipal at esensyal na katangian ng rehimeng Brezhnev tungkol sa 
komprehensibong saklaw ng mga usapin. Sa paggamit ng mga impormasyong ito mula sa 
mapanuring Marxista-Leninistang pananaw, madali nating malalagom ang rehimeng Brezhnev. 

Ang Ikatlo at Huling Yugto: Ang Rehimeng Gorbachov, 1985-91 
 

Ang rehimeng Gorbachov mula 1985-1991 ang naging tanda ng ikatlo at huling yugto ng anti-
Marxista at antisosyalistang rebisyunistang kontrarebolusyon upang ibalik ang kapitalismo at 
ang diktadurang burges. 

Kinapalooban ito ng naunang paglusaw ng mga naghaharing rebisyunistang partido at 
rehimen sa Silangang Europa, ang paghigop ng Kanlurang Alemanya sa Silangang Alemanya 



at sa huli, ang pagbabawal at pagkumpiska sa mga pag-aari ng CPSU at ang paglalansag ng 
Unyong Sobyet mismo, matapos ang kaduda-dudang pagtatangkang kudeta ng mga hinirang 
ni Gorbachov sa mga pinakamatataas na pusisyon sa estado at partido na pumapangalawa 
lamang sa kanya. 

Ang kontrarebolusyon ay naisakatuparan sa relatibong mapayapang paraan. Kunsabagay, ang 
pag-urong mula sa sosyalismo pabalik ng kapitalismo ay inabot ng 38 taon upang 
maisakatuparan. Sa loob ng huling anim na taon ang mga tiwaling burukratang 
nagbabalatkayong mga Komunista ay handa nang tanggalin ang kanilang mga maskara, 
ideklara ang kanilang mga sarili bilang mga dating-komunista at kahit mga anti-komunista sa 
loob lamang ng isang magdamag at makipagtulungan sa matatagal nang mga antikomunista 
sa hanay ng intelihensya at ng mga naghihirap na malawak na masa ng sambayanan sa 
pagtatayo ng mga rehimeng lantad na mga burges at antisosyalista. 

Dahil sa sila’y ginamit at pinamunuan ng malaking burgesya at ng antikomunistang 
intelihensya, ang mga pag-aalsang masa sa Silangang Europa noong 1989 ay hindi maaaring 
lubusang isalarawan na demokratiko bagamat hindi rin mapapasubalian na ang malawak na 
masa ng sambayanan, kabilang na ang uring manggagawa at ang intelihensya, ay talagang 
naghihirap at nag-alsa. Kung magkakaganito, ang mas malalaking aksyong masa na nagluklok 
kina Mussolini at Hitler sa kapangyarihan o ang mga masang pinakawalan ng mga pasistang 
Indones upang i-masaker ang mga komunista noong 1965 ay dapat ituring na demokratiko. 
Sa pagtukoy ng katangian ng isang kilusang masa, ating binibigyang pansin hindi lamang ang 
lawak ng pangmasang partisipasyon ngunit ang uri din ng pamumuno na sangkot. Kung 
magkakaganito, ang mga rali sa pana-panahong halalan ng mga reaksyunaryong partido na 
ipinupwera ang mga manggagawa at magsasaka sa kapangyarihan o kahit na ang pag-
aalsang masa sa EDSA kaalinsabay ng rebelyong militar noong 1986 ay maituturing na ganap 
na demokratiko, nang wala ang kinakailangang kwalipikasyon tungkol sa makauring 
pamumunong sangkot. 

Ang mga di-marahas na pag-aalsang masa ay posible kung talagang walang pundamental na 
pagbabago sa mapagsamantalang sistemang panlipunan, kapag ang isang grupo ng mga 
burukrata ay simpleng pinalitan ng katulad na grupo at kapag ang mga nanunungkulang 
grupo ng mga burukrata ay hindi pinapansin ang pagbabago ng administrasyon. Sa Romania 
lamang nagkaroon ng karahasan dahil hindi ito ganap na nakapaloob sa pagrereorganisang 
isinagawa ng mga Gorbachovista noong 1987 hanggang 1989 sa Silangang Europa. 
Tinanggihan ni Ceaucescu ang pagbabago, gayundin ni Honecker bagamat sa mas mababang 
saklaw. Sa paglusaw ng CPSU at ng Unyong Sobyet, ang antikomunistang kombinasyon nina 
Gorbachov at Yeltsin ay simpleng naglabas na lamang ng mga dekreto at hindi na nag-abala 
pang gumawa ng anumang may itsurang popular na kahilingan sa anyo ng mga pag-aalsang 
masa. 

Bilang pinakahuling nagharing rebisyunista ng Unyong Sobyet, napabilis ni Gorbachov ang 
pagwasak sa CPSU at sa Unyong Sobyet dahil sa mga nauna nang mga ginawa nina 
Khrushchov at Brezhnev. Sa pangunahin, ang ginawa na lamang ng kanyang panandaliang 
rehimen ay ang maglunsad ng isang sistematikong kampanya ng panlilinlang. Isinalarawan 
niya ang kanyang rehimen bilang isang rehimeng naglulunsad ng sosyalistang 
pagpapanibagong-sigla at kaalinsabay nito’y hinikayat ang mga pwersa ng kapitalistang 
pagpapanumbalik na gawin ang kanilang trabaho sa ilalim ng mga islogan ng demokrasya at 
reporma sa ekonomya. 

Sa pana-panahon, ay nagkukunwari siyang nananalig pa sa Marxismo-Leninismo at 
sosyalismo at laging nagsasabing siya ay isang tunay na komunista. Subalit sa bandang huli, 
siya ay lumantad na bilang isang antikomunista. Sa kanyang huling mensahe bilang Pangulo 
ng Unyong Sobyet noong ika-25 ng Disyembre, 1991, ginamit niya ang lenggwahe ng mga 
imperyalista sa Cold War upang isalarawan ang kanyang prinsipal na tagumpay, ang 



“pagbibigay ng kalayaan” sa mga mamamayan mula sa “totalitaryanismo” at ang 
“pagsisibilisa” sa kanyang ipinahiwatig na “di-sibilisadong” estado at mamamayang Sobyet. 

Sa paglalatag ng mga pang-ideolohiyang tuntungan ng kanyang rehimen, bumalik si 
Gorbachov sa sagadsaring anti-Stalinismo ni Khrushchov at isinalarawan ang panahon ni 
Brezhnev bilang isang pagpapatigil ng mga sinimulang gawin ni Khrushchov. Pinawalang-sala 
niya si Bukharin at ginawa siyang bukal ng mga karunungan para sa mga “repormang pang-
ekonomya”. 

Naging uso para kina Gorbachov at ng kanyang mga kakutsaba sa iba’t ibang antas ng CPSU 
at ng estado ang paglalarawan sa kanilang mga sarili bilang “mga komunistang liberal” at ang 
pag-atake sa buong kurso ng kasaysayang Sobyet sa ilalim ng balatkayo bilang ganap na anti-
Stalin at inilalarawan si Stalin bilang mas masahol pa kaysa kay Hitler. Nagpalaganap sila ng 
mga proposisyon sa pamamagitan ng mga abstraktong terminong “supraclass” (nakaibabaw 
sa mga uri), unibersalistiko, humanistiko at di-istorikal. Ginamit nila ang sosyal demokrasya 
at liberalismong burges upang lumihis at siraan ang Marxista-Leninistang teorya at ang 
proletaryong rebolusyonaryong paninindigan. 

Sistematikong inalagaan ni Gorbachov at ng kanyang mga kakutsaba ang mga lantad na 
antikomunistang “tagapayo” at iniluklok ang mga antikomunista sa iba’t ibang sangay ng 
pamahalaan, sa Kongreso ng mga Diputado ng Bayan, sa mga institusyon at masmidya upang 
tumiyak sa pamalagiang daloy ng antikomunistang propaganda. Pinangunahan mismo ni 
Gorbachov ang pangungutya sa proletaryong rebolusyonaryong paninindigan bilang laos na at 
ang Marxismo-Leninismo bilang walang monopolyo sa katotohanan. Tumanggap siya ng mga 
papuri sa mga upisyal, ideologo at publisista ng Estados Unidos at iba pang mga kapitalistang 
bansa habang ipinangangalandakan niya ang lenggwahe ng sosyal demokrasya at 
liberalismong burges at sa kalaunan ay ang mga terminolohiya ng Cold War ng US. 

“Glasnost” 
 

Ang pangunahin at esensyal na nilalaman ng “glastnost” (pagiging bukas) ay ang 
pangangalandakan ng antikomunistang propaganda. Ang larangan ng propaganda ay 
monopolisado ng antikomunismo. Ito ay ipinakita sa iba’t ibang paraan, makabagong 
rebisyunista, sosyal-demokratiko, burges-liberal, populista, nasyunalista, pasista, relihiyoso, 
rasista at purong sinikal na mga termino. Ang pluralismo ng mga antikomunistang ideya, 
kabilang na ang mga pinaka-antidemokratiko ay isinalarawan bilang demokrasya. 

Subalit ang susing ideya sa laot ng antikomunistang propaganda ay ang pagtangkilik sa 
kapitalismo at liberalismong burges. Inatake ni Gorbachov si Stalin upang pasaring na 
maatake si Lenin, ang Marxista-Leninistang teorya at ang buong kurso ng kasaysayang 
Sobyet. Ngunit ang kanyang mga alipures ay lantarang inatake ang lahat ng mga ito sa buong 
kurso ng panahon ni Gorbachov. 

Matapos patalsikin ang mga alipures ni Brezhnev sa Politburo, palitan sila habang naglalakbay 
sa labas ng bansa, sipain sila sa mas mababang antas ng Partido at burukrasyang pang-
estado, lumaro si Gorbachov bilang tagapamagitan sa pagitan ng “konserbatibong” si 
Ligachev na tinanggap ang “perestroika” pero hindi ang “glasnost” at ang “progresibong 
radikal” na si Yeltsin na lubusang sumalig sa “glasnost” at “perestroika”. Kasunod nito, 
ginamit niya si Ligachev noong 1987 upang patalsikin si Yeltsin mula sa Politburo upang 
hayaan siyang maging patuloy na kasangga niya sa pag-atake sa CPSU mula sa labas. 

Noong 1989, nagkaroon siya ng isang bagong Kongresong Sobyet ng mga Diputado ng Bayan 
na dominado ng mga antikomunistang intelihensya na sa simula ang karamihan ay mga 
komunista sa pormalidad ngunit sa kalaunan ay magdedeklarang sila ay mga dating 



komunista at kahit antikomunista. Mula sa simula kabilang na sa kongreso ang mga 
prominenteng mga antikomunista sa matagal na panahon. 

Noong maagang bahagi ng 1990, ginamit ni Gorbachov ang kongreso para tanggalan ng 
kapangyarihan ang CPSU at upang mabigyan siya ng awtokratikong kapangyarihang 
pampanguluhan. Sa huling hati ng 1990 pumustura siyang kumakatig sa “mga konserbatibo” 
sa CPSU at sa estado laban sa “mga progresibong radikal” na sina Yakovlev at Schevarnadze. 
Ngunit kaalinsabay nito isinalang niya sa isang reperendum ang soberanya ng Unyong Sobyet 
noong maagang bahagi ng 1991. 

Ang popular na boto sa reperendum ay para sa pagpapanatili ng Unyong Sobyet. Ngunit sa 
muli sumang-ayon siya sa mga nasyunalistang pwersa sa iba’t ibang republika upang gumawa 
ng bagong “tratadong pang-unyon” na ang mga probisyon (tulad ng pagkakaroon ng mga 
magkakahiwalay na hukbo at salapi, at iba pa) ay nangahulugan ng paglansag sa Unyong 
Sobyet. Sa panahong ito bago ang sinasabing kudeta upang iligtas ang Unyong Sobyet, 
inihayag ni Gorbachov na maling idiin ang papel ng proletaryado at lulusawin niya ang CPSU 
at itatayo niya ang isang sosyal-demokratikong partido. 

Bagamat ang sinasabing kudeta ng mga hinirang ni Gorbachov mula Agosto 19 hanggang 22, 
1991 ay inilunsad lamang ng ilang nagpakana na siyang naging katangian nito, nagsabwatan 
sina Gorbachov at Yeltsin sa paggamit nito bilang dahilan upang lusawin ang buong CPSU at 
ang Kongresong Sobyet ng mga Diputado ng Bayan. Bagamat nananatiling nakatayo ang 
Konstitusyong Sobyet at ang Unyong Sobyet at si Gorbachov mismo ay manunungkulan pa 
bilang pangulo hanggang 1995, iniutos niyang lusawin ang Unyong Sobyet at nagbitiw siya 
upang bigyang daan ang isang komonwelt ng mga independyenteng estado (KIE) na nasa 
antas pa lamang ng plano. Sa ganito, habang ipinangangalandakan ang islogan ng 
demokrasya, ang mga antikomunistang sina Gorbachov at Yeltsin ay awtokratikong naglabas 
ng mga dekreto at ginawa ang pinaka-antidemokratikong mga hakbangin. 

“Perestroika” 
 

Sa praktika, ang perestroika ay nangangahulugan ng kapitalistang pagrereistruktura at 
pagkawasak ng organisasyon ng produksyon. Ito ay sa kabila ng mga pangakong 
pagpapanibagong-sigla ng sosyalismo at pagpapaunlad ng produksyon sa pamamagitan ng 
mas mahusay na pangangasiwa, isang kampanya laban sa alkoholismo at katamaran, mas 
mataas na sahod at ang laging pagkakaroon ng mga lokal at inangkat na mga produktong 
pangkonsumo, mas mataas na tubo para sa mga pribadong negosyante, ang pagpapalawak at 
muling pagsasangkap ng mga kasangkapan sa produksyon at ang kumbersyon ng mga 
empresang militar para sa mga sibilyang paggamit. 

Ang pangunahing linya ng perestroika ay ang pagsasapribado at pagsasapamilihan ng 
ekonomya ng mga lokal at dayuhang mamumuhunan. Ang magkakasunod na plano (ang 500-
araw na Planong Shatalin, ang Grand Bargain, at iba pa) ay itinuring at ginawang palaasa sa 
mga tuwirang pamumuhunan ng dayuhan at sa mga utang dahil sa pagkawala ng mga lokal 
na puhunan at ang tunay na kita ng mga mamamayan ay pinababa ng implasyon dulot ng 
walang pakundangang pag-iimprenta ng salapi ng Moscow at ang pandaraya ng presyo sa 
malayang pamilihan. Ang mga nagmamay-ari sa malayang pamilihan ay bumibili ng mura at 
nagnanakaw mula sa mga empresang estado at inuubos ang mga tindahang estado. Sa 
ganito, ang mga mamamayan ay napipilitang bumili sa malayang pamilihan. 

Ang binibigyan ng pinakamataas na pabor sa hanay ng mga pribadong negosyo ay ang mga 
sosyohan (mga kompanyang may sosyong puhunan) sa mga dayuhang mamumuhunan at sa 
mga pribadong kooperatiba. Ang mga sosyohan sa mga dayuhang mamumuhunan ay 
pangunahin sa pag-angkat ng mga produktong pangkonsumo at sa muling pagpapakete at 



pag-asembol ng mga ito. Sa ganitong paraan ang mga mataas na burukrata ng naghaharing 
partido at ng estado at ang kanilang mga kamag-anak ay inangkin ang mga pag-aari ng 
estado at nagnakaw mula  sa mga dayuhang  pautang na maituturing  na isa sa 
pinakamalaking operasyon ng pagnanakaw mula sa loob sa buong kasaysayan ng kapitalismo. 
Ang mga sosyohang ito ay walang ipinagkaiba sa mga operasyong malaking komprador ng 
matataas na burukrata sa Pilipinas at sa maraming mga bansa ng ikatlong daigdig. 

Gayunman, ang pinakalaganap na porma ng negosyo ay ang mga pribadong kooperatiba na 
iba’t iba ang saklaw sa industriya, agrikultura at mga serbisyo. Ang kanilang mga operasyon 
ay kinapapalooban ng pagdadala ng mga produkto at serbisyo mula sa estado patungong 
pribadong sektor, maliit at katamtamang pribadong manupaktura at ang pribadong eksport ng 
kahit anong produktong Sobyet, kabilang na ang langis at mga sandata, at ang pag-aangkat 
ng mga mataas-ang-kalidad na produktong pangkonsumo tulad ng mga kotse, kompyuter, 
mga videorecorder, at iba pa. Aabot sa 50 milyong katao mula sa populasyong 290 milyon ang 
nakarehistro bilang mga kasapi ng maliliit, katamtaman at malalaking mga pribadong 
kooperatiba. Maraming tao ang sumasapi sa mga pribadong kooperatibang ito upang 
magkaroon lamang ng karapatang makabili ng mga saligang bilihin na nawala sa mga 
tindahang estado na mas mababa sana ang presyo. 

Ang kapitalistang pagrereistruktura o mga repormang pang-ekonomya ay hindi 
nakapagpasigla ng produksyon at nakapagpaunlad ng kalidad ng mga produkto. 
Nakapagpalubha pa ito sa pagkawasak ng produksyon at nagdulot ng pagkawala ng mga 
pinakaesensyal na produkto. At ang matagal nang namayapang si Stalin ang binuntunan ng 
sisi ng mga propagandang rebisyunista at imperyalista sa kaguluhang pang-ekonomyang 
dulot ng perestroika. Ang mga tiwaling burukrata na patuloy na tinatawag ang kanilang mga 
sarili na komunista ay nakipagkutsabahan sa mga pribadong negosyante nang mas 
iskandaloso pa kaysa dati sa pangungurakot sa ekonomya. 

Mula noong 1988 hanggang 1990, dinagdagan ni Gorbachov ang suplay ng salapi ng mahigit 
50 porsyento kahit na ang produksyon sa taun-taon ay bumabagsak ng 10 hanggang 20 
porsyento o mas malubha pa. Noong 1991 lamang ay dinagdagan niya ang suplay ng salapi 
ng mahigit sa 100 porsyento sa gitna ng pagbagsak ng produksyon ng mahigit sa 20 
porsyento. Ang rehimeng Gorbachov ay kinailangang laging mag-imprenta ng salapi upang 
mapanatili ang sentral na burukrasya at ang militar sa gitna ng implasyon, katiwalian, ng 
nasyunalistang pagtanggi ng mga republikang magpadala ng salapi sa sentro, ang mga 
etnikong labanan at mga makatarungang welga ng mga manggagawa. 

Sa simula ng rehimeng Gorbachov, ang utang panlabas ng Unyong Sobyet ay US$30 bilyon 
lamang. Ang mga naunang rehimen ay hindi nakautang ng mas marami pa dito dahil sa 
ribalan sa pagitan ng U.S. at Unyong Sobyet sa Cold War. Ngunit sa loob lamang ng anim na 
taon, ang rehimeng Gorbachov ay nagawang itaas ang dayuhang utang hanggang sa US$ 81 
bilyon (ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Sobyet sa Pandaigdigang Pondong Pananalapi=IMF) 
o sa US$100 bilyon (ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Sobyet sa Group of Seven). Sa huling 
taon ng 1991, ang Unyong Sobyet ay nangutang ng US$44 bilyon. 

Sa kalagayang may pagbagsak ng produksyon, ang mga dayuhang pondo ay pangunahing 
ginamit upang tustusan ang pag-angkat ng mga produktong pangkonsumo at ang mga 
natatanging burukratikong pagnanakaw na nakatago sa ilalim ng mga sosyohan. Ang Unyong 
Sobyet sa praktika ay naging bagong kolonya ng Alemanya na siyang naging pangunahing 
tagapautang at tagasuplay sa kanya. Ang Alemanya ang may pinakamalaking bulto ng 
dayuhang pamumuhunan (di-bababa sa 30 porsyento noong 1991) sa Unyong Sobyet at 
Silangang Europa. Ang multo ni Hitler ay walang pagsisidlan sa tuwa sa tagumpay ng 
malaking burgesyang Aleman. 

Nagkaroon ng sunud-sunod at magkakawing na pagsasara ng mga empresang estado dulot ng 
kawalan ng panggatong, mga pyesa at hilaw na materyales; ng paglilipat ng mga pondo 



upang makapag-angkat ng mga dayuhang produkto; ng kawalan ng mga order sa pagbili; at 
ng pribadong pagkuha ng mga pag-aaring estado at pondo sa pamamagitan ng tunay at 
huwad na sosyohan. Ang agrikultura ay dumanas din ng kawalan ng mga pangangailangan sa 
produksyon at transportasyon. Ang kumbersyon ng mga empresang militar sa empresang 
sibilyan ay napakaliit. Ang industriyang militar ay patuloy na lumamon ng malalaking halaga 
ng mga rekurso. Tulad din ng sa Silangang Europa, ang ekonomya ng Unyong Sobyet ay 
nagkahiwa-hiwalay, na ang bawat bahagi ay nagwawaksi sa mga nakaraang bentahe sa 
kooperasyon at nagsisikap na pumasok sa mga disbentaheng kasunduan sa mga burgesya sa 
labas ng bansa. 

Lumitaw ang malawakang kawalang-hanapbuhay. Ang super-implasyon ay umabot sa mahigit 
200 porsyento bago ang paglansag ng Unyong Sobyet at inaasahan pang lalong tataas 
matapos ang pag-aalis ng kontrol sa presyo na itinakda ni Yeltsin noong ika-2 ng Enero, 1992. 
Kahit noon pa lamang ay mahigit nang 100 milyong mamamayang Sobyet ay namumuhay 
nang mas mababa pa sa linya ng kahirapan. Ang mga pangunahing nabiktima ay ang mga 
pensyonado, mga bata, kabataan, kababaihan, mga walang hanapbuhay at ang mga 
mamamayang mababa ang sahod. Ang kasalatan o kawalan ng mga saligang pangangailangan 
ay laganap. Tulad noong 1990, ang mga lider ng kapitalistang pagpapanumbalik ay walang-
kahihiyang namalimos ng ayudang pagkain mula sa labas ng bansa noong 1991. Sa bawat 
okasyon, ang pangangasiwa sa ayudang pagkain ay punung-puno ng katiwalian sa pagdadala 
sa pagkain sa malayang pamilihan. 

“Bagong Kaisipan” 
 

Ang susing elemento sa “bagong kaisipan” ni Gorbachov sa pandaigdigang relasyon ay ang 
“de-ideologization” (pag-alis ng ideolohiya sa mga usaping relasyong panlabas) na ang ibig 
sabihin sa aktwal ay ang ganap na pagtatakwil sa proletaryong makauring paninindigan at 
proletaryong internasyunalismo at ang pagsuko sa imperyalismo sa ilalim ng balatkayo ng 
kooperasyon. Iginiit ni Gorbachov na ang marahas na katangian ng imperyalismo ay nagbago 
at naging mapayapa na. Ang sangkatauhan diumano ay may mga integral na interes at may 
nakaibabaw sa mga uring pagpapahalaga tungkol sa mga sandata para sa maramihang 
pangwawasak, ekolohiya at iba pang mga isyu. Ang “de-ideologization” ay nangangahulugan 
ng ganap na pagtatakwil sa proletaryong makauring paninindigan at ang pagyakap sa burges 
na makauring paninindigan. 

Lahat ng mga Marxista ay kumikilala sa kumon na interes ng sangkatauhan at ang pagsulong 
ng makataong sibilisasyon; kaalinsabay ang katotohanan na ang daigdig at mga partikular na 
lipunan ay pinaghaharian ng imperyalista at mga lokal na reaksyunaryong uri at ang 
makasaysayang tunggalian ng mga uri sa pagitan ng burgesya at proletaryado ay 
nagpapatuloy. Ang ginawa ni Gorbachov ay ang paggamit ng mga abstrakto, pangkabuuan at 
nakaibabaw sa mga uri na pananalita upang palabuin ang makasaysayang tunggalian ng mga 
uri at humanap ng layuning kumon sa imperyalismo. 

Kanyang itinuring na “ang mga lehitimong pambansang interes” ng mga estado ang 
pinakamahalagang bagay sa pagtatayo ng mga relasyong internasyunal. Matapos ang ika-70 
anibersaryo ng Dakilang Sosyalistang Rebolusyong Oktubre, tinapyasan niya ang mga 
internasyunal na aktibidad ng CPSU kaugnay ng pakikipagkaisa sa mga bansa ng ikatlong 
daigdig at mga organisasyon at kilusang anti-imperyalista. Ang kanyang mga bantog ng 
tagapayo ay nagpanukala din na ang mga pandaigdigang organisasyon ng mga mamamayan 
na tinutustusan ng mga organisasyong Sobyet ay maaaring makipagkaisa sa kanilang mga 
kalabang organisasyon na tinutustusan ng mga pwersa ng kapitalismo upang bumuo ng mas 
malalaking organisasyong “di-ideolohikal”. syempre, ang gusto nilang sabihin ay ang 
lantarang pagsuko sa imperyalistang ideolohiya. 



Ipinangalandakan ni Gorbachov ang prinsipyo ng mapayapang pakikipamuhay sa hanay ng 
mga estado, kahit na magkakaiba ang mga sistamang panlipunan. Itinakwil niya ang 
Doktrinang Brezhnev at iginiit na ang ibang mga bansa at ang mga Partido Komunista ay 
maaaring magpasya para sa kanilang mga sarili. Ngunit siya’y nagiging ipokrito dahil ang 
kanyang mga ahente ay masigasig na nireorganisa at sa kalaunan ay nilusaw ang mga 
naghaharing Partido at rehimen sa Silangang Europa. 

Nanawagan siya  para wakasan na  ang Cold War,  pabilisin ang disarmamentong nukleyar, 
pagbabawas ng mga pwersang Kumbensyonal at ang paglusaw ng NATO at ang Kasunduang 
Warsaw. Ang mga tratado sa pagbabawas ng armas ay mabilis na napagkasunduan kung 
ihahambing sa mga naunang panahon sa Cold War. Isinagawa ng rehimeng Gorbachov ang 
lahat ng ito sa bigong pag-asang maaakit ang mga dayuhang pamumuhunan at bagong 
teknolohiya upang mapalakas ang ekonomyang Sobyet. Subalit ang Group of Seven ay 
matatag na naninindigang hindi sila mamumuhunan upang palakasin ang lalong humihina at 
tiwaling burukratikong ekonomya. 

Sa  ilalim ng  pamumuno ni  Gorbachov, ang  Unyong Sobyet ay nakipagsabwatan sa Estados 
Unidos at iba pang bansa sa pag-aayos ng mga tinatawag na panrehiyong armadong labanan 
tulad ng nakasentro sa Iran at Iraq, Afghanistan, Angola at Nicaragua. Ang Unyong Sobyet ay 
sumang-ayon sa unilateral na pag-alis ng mga pwersang militar sa Silangang Europa at sa 
pag-iisa ng Alemanya kapalit ang tulong pang-ekonomya mula sa Kanluran sa anyo ng mga 
tuwirang pamumuhunan, mga pautang, lipat-teknolohiya at  mga akomodasyon sa kalakalan. 
Sa hanay ng mga kapitalistang kapangyarihan, ang Alemanya ang nagbigay ng 
pinakamaraming tulong sa anyo ng mga pautang, produktong pangkonsumo, at tulong 
pabahay para sa mga tropang Sobyet na bumalik mula sa Silangang Europa. Subalit kahit ang 
mga pondong ipinauna para sa pabahay ng mga tropang ito ay naging target din ng 
katiwaliang Sobyet at nakawan. 

Kasing-aga pa ng 1987, ay itinutulak na ang mga naghaharing rebisyunistang partido at 
rehimen sa Silangang Europa upang reorganisahin ang mga sarili at iluklok ang mga 
Gorbachovista bilang kapalit ng mga Brezhnevista. May kumalat ding balita sa loob at labas 
ng mga naghaharing partido at rehimen na ang Unyong Sobyet ay disididong tanggalin ang 
kanyang mga pwersa sa Silangang Europa at hindi manghihimasok sa maaari pang maganap 
sa rehiyon. Sa ganito, ang mga antikomunistang pwersa ay pinaabutan na ng mas maaga 
kung ano ang maaari nilang gawin sa ilalim ng mga bagong kalagayan. Maaari silang sumakay 
sa mga tunay na karaingan ng mga mamamayan at ibagsak ang labis na kinamumuhiang 
naghaharing partido at rehimen. 

Ang krisis sosyo-ekonomiko at pampulitika ng iba’t ibang rebisyunistang rehimen at ang 
laganap na kaalamang ang Unyong Sobyet ay hindi na interesado sa preserbasyon ng 
Kasunduang Warsaw at sa pinapatakbo ng rouble (perang Sobyet) na CMEA ay sapat ng 
tuntungan para sa mga antikomunistang pwersa upang maging aktibo at magpalakas. Ang 
lumilinaw na lumilinaw na mensahe mula 1987 hanggang 1989 na ang Unyong Sobyet ay 
hindi manghihimasok sa anumang aksyong popular laban sa mga lokal na rehimen ay 
nagbigay ng tiwala sa mga antikomunistang pwersa upang ibagsak ang mga ito. Higit sa 
lahat, ang nakararaming mayorya ng mga rebisyunistang burukrata sa naghaharing partido at 
estado (maliban  sa ilan tulad ni Ceaucescu  na relatibong independyente sa CPSU at 
Honecker at Zhikhov na mga matagal ng mga Brezhnevista) ay gustung-gustong tanggalin 
ang kanilang mga komunistang maskara, panatilihin ang kanilang mga pribileyo, 
masamantala ang mga bagong oportunidad at iwasan ang galit ng malaon nang dumaraing na 
mamamayan. 

Sa mapanuring pagsangguni ng talakayang ito sa mga pananagutan ng rehimeng Gorbachov 
at ng mga kontroladong rehimen ng Silangang Europa sa pagguho ng huli, hindi tayo dapat 
magkaroon ng maling pag-unawa na nais natin na ang isang patakaran o isang daloy ng mga 



pangyayari ay tumungo sa ibang landas. Inilalarawan lang natin sa bahaging ito ang huling 
yugto ng pagwasak sa sarili o pagtatanggal ng maskara ng mga rebisyunistang partido at 
rehimen. 

Sumunod lamang sa pagkawasak ng CPSU at ng Unyong Sobyet, ang pinakamalaking 
serbisyong nagawa ng rehimemg Gorbachov sa mga kapitalistang kapangyarihan ay ang 
mabilis na pagdeliber ng Silangang Europa sa kanila at ang pagkabuwag ng Kasunduang 
Warsaw at ng CMEA. 

Sa loob ng huling taon ng kanyang pag-iral, ang Unyong Sobyet sa ilalim ni Gorbachov ay 
sinuportahan ang Estados Unidos sa paglulunsad ng digmang agresyon sa rehiyong Gulpo at 
sa paggigiit ng sarili nito bilang walang-karibal na pulis ng daigdig. 

Ganap na inilantad ni Gorbachov ang kanyang sarili noong 1991. Ang pagkawasak ng Unyong 
Sobyet sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naging napakalinaw. Hindi katanggap-tanggap sa 
sinumang rebolusyonaryo na gumawa ng pagtatanggol para sa kanya at magsikap na gawin 
siyang isang bayani. Yaong mga nalinlang na si Gorbachov ay naglulunsad ng sosyalistang 
pagpapanibagong-sigla ay dapat masusing pansinin ang di mapapasubaliang katotohanan na 
kinumpleto niya ang proseso ng kapitalistang pagpapanumbalik na sinimulan ni Khrushchov at 
pinangunahan ang pagwasak sa Unyong Sobyet. 

Ang mga upisyal, ideologo at propagandista ng imperyalismo at reaksyon ay patuloy na 
pinupuri si Gorbachov bilang isa sa pinakadakilang tao ng ika-20 dantaon sa pagbabalik ng 
“demokrasya” sa Unyong Sobyet at Silangang Europa. Tunay na mayroon silang dahilan upang 
magdiwang. Isinakatuparan niya ang kasuklam-suklam na pagpapanumbalik ng kapitalismo at 
diktadurang burges. Ang mga mamamayan ng Unyong Sobyet at Silangang Europa ay 
nakalantad ngayon para  sa ibayong  kapitalistang pagsasamantala at panunupil, dumaranas 
ng matinding taggutom at mas malaking kawalan ng kalayaan at nakaharap sa padagdag na 
pampulitikang kaguluhan, lumalawak na digmang sibil at pasismong militar. 

Ang Komonwelt ng mga Independyenteng Estado 
 

Ang Komonwelt ng mga Independyenteng Estado (KIE) na siyang pumalit sa Unyong Sobyet 
ay pinaghaharian ng Rusya, na nagwawagayway ng lumang tsaristang bandila ng Dakilang-
Rusong Sobinismo, at dumadanas ng seryosong mga kontradiksyon sa pagitan ng Rusya at 
iba pang mga republika, sa hanay ng mga republikang may komon na hangganan, sa pagitan 
ng mga komunidad ng mga Ruso at ng mga lokal na nasyunalidad sa mga di-Rusong republika 
at sa hanay ng mga iba’t ibang nasyunalidad sa loob ng bawat republika. 

Ang mga kontradiksyon ay kinabibilangan ng pampulitika, pang-ekonomya, pampinansya, 
panseguridad, etniko at isyu tungkol sa mga hangganan. Mayroong pampulitikang kaguluhan 
sa buong tinaguriang komonwelt. Ang mga malulubhang pagtatalo sa pagitan ng Rusya at 
Ukraine ay kaugnay sa mga usaping pang-ekonomya at pampinansya at sa usapin ng 
paghahati sa hukbong pandagat at pwersang panghimpapawid ng Sobyet, ang usapin ng mga 
sandatahang nukleyar at mga usaping panghangganan sa lupa at sa dagat. Mayroong mga 
kilusang para sa kasarinlan sa hanay ng mga minoryang nasyunalidad sa Rusya at sa mga 
digmaang sibil sa Georgia at sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan. 

Ang kaguluhang pang-ekonomya ay lalong pinalubha ng pagliliberalisa ng mga presyo noong 
ika-2 ng Enero. Ang mga presyo ng mga saligang bilihin ay tumaas ng ilang ulit hanggang sa 
mahigit sa dalawampung beses. Ang mga tindahang estado ay inubos ng mga patagong 
bentahan sa malayang pamilihan. Kahit ang mga ayudang pagkain mula sa labas ay dumagsa 
sa malayang pamilihan. Ang mahigit sa kalahati ng populasyon ay dumausdos sa ibaba ng 
linya ng kahirapan at nasa panganib na magutom. Sa ilalim ng mga ganitong sirkunstansya, 



ang mga demonstrasyon sa lansangan at mga welga ng mga manggagawa ay nagsusulputan 
laban sa lantad na mga kapitalistang rehimen. Ang mga unyon ng mga manggagawa ay 
napukaw na matinding kalagayang mapanupil at mapagsamantala at nagsimula nang 
maglunsad ng mga pangkalahatang welga. Ang Partido ng mga Komunistang Manggagawang 
Ruso at ang Nagkakaisang Prente ng mga Manggagawa sa Leningrad (Petersburg) ay ang 
ilang pinakamilitante sa paglulunsad ng mga aksyong masa laban sa burges na rehimeng 
Ruso ni Yeltsin. 

Sa Unyong Sobyet, ang mahigit sa 90 porsyento ng mga mayor na industriya ay nananatiling 
pag-aari ng estado. Ito ay totoo rin sa kaso ng mga bansa ng Silangang Europa, maliban sa 
Poland na kung saan ang pagsasapribado ay naging pinakamabilis at ang mga empresang 
pag-aaring-estado ay nananatiling 80 porsyento ayon sa isang ulat. Ang ganitong 
pagpapatuloy ng pangingibabaw ng mga empresang pag-aaring estado ay hindi 
nangangahulugan ng sosyalismo. Noon pang unang panahon, marami sa mga empresang ito 
ay nagkaroon na ng kapitalistang katangian nang mapailalim sila sa kontrol at naging mga 
instrumento ng mga burukrata kapitalista at ng mga pribadong negosyante bagamat ang mga 
ito ay nananatiling pag-aaring estado. Ang nagaganap na pagsasapribado ng mga empresang 
estadong ito ay pinabagal ng kawalan ng tunay na pribadong kapital, ang pagkawala ng mga 
inipong-salapi sa hanay ng mamamayan at ang kawalan ng dayuhang interes sa pagbili ng 
mga lumang planta at pamumuhunan sa mga bagong negosyo. 

Ang mga dating komunistang burgesya at ang mga dayuhang mamumuhunan ay 
interesadong-interesado sa pagbili sa napakaiskandalosong mababang presyo ng mga pag-
aaring estado na lumilikha ng mabilis at malalaking tubo. Ang hindi episyente at lumang mga 
empresang estado ay pinanatili na lamang dahil sa kailangan pa sila ng lipunan at patuloy na 
nagiging gatasan ng mga pribadong negosyante (hal., bakal at iba pang metal, enerhiya at iba 
pang hilaw na materyales, transportasyon, at iba pa). Ang pagsasara at pagbabawas ng 
produksyon ay nagpapatuloy sa mabilis na takbo. Sa proseso, ang milyong mga manggagawa 
ay tinanggal. May isang proseso ng pagkawala ng industriyalisadong katayuan na nagsasadlak 
sa dating Unyong Sobyet o ang mga republika ng tinaguriang KIE at Silangang Europa sa 
kumunoy ng kapitalismong ikatlong daigdig. 

Ang KIE ay walang malakas na pampulitika at pang-ekonomyang sentro. Ngunit sa 
kasalukuyan, mayroong malakas na sentrong militar dahil ang pamatnugutang sentral ng 
dating sandatahang lakas Sobyet ay pinanatili. Kahit na ang mga lider ng mga kapitalistang 
bansa na nag-aalaala sa mga nukleyar at iba pang mga istratehikong sandata ay naggigiit na 
ang mga ito ay dapat mapailalim sa isang pamatnugutang militar. Gayunman, ang kaguluhang 
pampulitika at pang-ekonomya ay maaaring magtulak sa mga upisyal militar na ilagay sa 
kanilang mga kamay ang mga usapin sa kalagayang ang mga tauhang militar at ang malawak 
na masa ng sambayanan ay malubhang naghihirap. 

Nananatiling palaisipan pa sa mga manunuri sa labas ang usapin kung magkakaroon ng 
kaguluhang panlipunan sa tradisyon ng mga Bolshevik (ang mga kagawad ng militar na 
sumasanib sa mga organisasyon ng mga manggagawa) o isang kudeta upang ipataw ang 
pasismong militar sa buong saklaw ng tinaguriang komonwelt o sa serye ng mga republika 
(tulad ngayon ng Georgia). Ang nangingibabaw na pananaw ay ang bagong burgesya sa loob 
at labas ng sandatahang lakas ay napakamakapangyarihan sa kasalukuyan kung kaya mas 
ang banta ng pasismong militar ang malamang na mangyari kaysa sa pagbalik sa sosyalistang 
landas kung magkakaroon man ng panibagong biglaang pagbabago. 

 

IV. Ilang mga Aral mula sa Pagguho ng Makabagong 
Rebisyunismo sa Unyong Sobyet at Silangang 



Europa 
 

Lubhang mahalaga ang paggawa ng presisong paglalarawan sa mga naghaharing partido at 
rehimen sa Unyong Sobyet at Silangang Europa, sa krisis na malinaw na tumama sa kanila 
mula pa noong maagang bahagi ng dekada otsenta at sa kanilang pagguho mula 1989 
hanggang 1991. Ang mga naghaharing partido at rehimeng ito ay mga rebisyunista. Ang 
kanilang krisis at pagguho ay hindi krisis at pagguho ng sosyalismo kundi ng makabagong 
rebisyonismo o ng kapitalistang pagpapanumbalik na nagbalatkayong sosyalismo. Ang 
lansakang pagpapanumbalik ng kapitalismo at ang makauring diktadura ng burgesya ang mga 
di-mapapasubaliang patunay. Ang pagkalantad ng mga rebisyunistang sistema at ang 
paglabas ng katotohanang sa ilang taon bago ang pagguho ay naganap sa mismong harap ng 
ating mga mata. 

Magkakaroon ng pang-ideolohiya at pampulitikang kalituhan kung ang krisis at pagguho ng 
mga naghaharing rebisyunistang partido at rehimen ay isalarawang krisis at pagguho ng 
sosyalismo at hindi ng makabagong rebisyunismo. Ang ganitong paglalarawan ay patuloy na 
ituturing ang makabagong rebisyunismo bilang sosyalismo. Dapat matatag na kilalanin ng 
lahat ng Marxista-Leninista ang katotohanang ang sosyalismo ay pinahina at napangibabawan 
ng makabagong rebisyunismo sa matagal na panahon bago pa nalublob ang huli sa krisis at 
tumungo sa pagguho ng mga naghaharing rebisyunistang partido at rehimen noong 1989 at 
1991. 

Maaari lamang magsabi ang isang tao ng krisis ng sosyalismo sa pag-iisip ng ilan na 
naipagkakamaling sosyalismo ang makabagong rebisyunismo at sinusuri ang katangian, pag-
unlad, krisis at pagguho ng mga naghaharing rebisyunistang partido at rehimen. Ang mga 
imperyalista, mga rebisyunista mismo at ang burges na intelihensya ay simpleng tinatawag 
ang krisis at pagguho ng mga anti-Stalin na mga partido at rehimeng ito bilang “krisis ng 
Stalinismo” o ng “Stalinistang” modelo ng sosyalismo. Si Stalin ay matagal nang namayapa sa 
loob ng 38 taon at ang proseso ng “de-Stalinisasyon” ay nagtuluy-tuloy sa nakaraang 35 taon. 

Isang kahangalan na ang matagal nang namamayapang si Stalin pa rin ang binubuntunan ng 
sisi sa mga ginawa at hindi nagawa ng mga bumabatikos sa kanya sa mga taong nagdaan. Ito 
ay purong pagpapalabo at kultong personalidad sa kabaligtaran ng mga bumabatikos kay 
Stalin! Ang mga merito at demerito ng sinumang lider ay tatasahin lamang sa loob ng 
kanyang panahon ng panunungkulan, maliban lamang kung ang layunin ay hindi ang paggawa 
ng pangkasaysayang pagtatasa kundi ang gawing demonyo ang isang lider at gumamit ng 
psywar upang atakehin ang Marxismo-Leninismo at sosyalismo sa isang burges na 
personalistikong paraan. Hindi dapat hayaang pagtakpan ng mga makabagong rebisyunista 
ang kanilang pananagutan sa loob ng kanilang sariling panahon ng paghahari. Sa katunayan, 
ang mga dakilang tagumpay ni Stalin sa Sosyalistang Konstruksyon at pagtatanggol sa 
Unyong Sobyet ay ilang-ulit na laban sa pagpapanumbalik ng kapitalismo at sa paglalansag 
ng Unyong Sobyet ng mga makabagong rebisyunista. 

Kailangang mahango natin ang mga wastong aral mula sa pagtataksil at pananabotahe sa 
sosyalismo na ginawa ng mga makabagong rebisyunista mula kay Khrushchov hanggang kay 
Gorbachov. Kailangang labanan natin ang mga pwersa at elemento na nagnanais wasakin ang 
Partido at ang rebolusyonaryong kilusan mula sa loob sa pamamagitan ng paggaya kay 
Gorbachov at mga katulad niya at tinatanggihan ang mga saligang rebolusyonaryong 
prinsipyo ng Partido. 

 

Ang Antirebisyunistang Linya 



 

Ang rekonsiderasyon sa mga naghaharing rebisyunistang partido bilang Marxista-Leninista at 
ang mga rebisyunistang rehimen bilang sosyalista mula pa noong 1984 ay lumikha ng 
kalituhan sa syentipikong sosyalismo at ng paglihis mula sa antirebisyunistang linya ng 
Partido. Ito ay kailangang iwasto sa harap ng di-mapapasubaliang katotohanan ng pagguho 
ng mga naghaharing rebisyunistang partido at rehimen at kaugnay ng pagwawasto sa sobra, 
mali at walang-silbing pananaw na ang mga partido at rehimeng ito ay maaaring magbigay ng 
tulong para mapabilis ang tagumpay ng rebolusyong Pilipino. 

Bilang resulta ng pagguho ng mga partido at rehimeng nabanggit, ang PKP ay lalong higit na 
matatag na sasalig sa teorya at praktika ng Marxismo-Leninismo, at patuloy na itataguyod 
ang antirebisyunistang linya at magpupunyagi sa armadong rebolusyon. Ang mga 
antikomunista na nagnanais gamitin ang pagguho ng makabagong rebisyonismo para 
pawalang-halaga at ganap na balewalain ang mga saligang prinsipyo ng Marxismo-Leninismo 
ay dapat kasuklaman. 

Pinaninindigan ng PKP ang katotohanan na ang Marxista-Leninistang teorya ay wastong 
pinatnubayan ang mga proletaryong rebolusyonaryo at ang mahigit sa isang bilyong 
mamamayan sa tagumpay ng bagong-demokratikong rebolusyon at sa sosyalistang 
rebolusyon at konstruksyon. Dito sa Pilipinas, ang uring manggagawa ay ang namumunong 
uri sa bagong-demokratiko at sosyalistang mga yugto ng rebolusyon. Ang abanteng 
destakamento ng uring ito ay ang PKP. Kung wala ang Partidong ito, ang rebolusyonaryong 
kilusang masa ng mamamayan ay hindi sana muling maisusulong sa kasaysayan ng Pilipinas 
alinsunod sa anti-imperyalista at anti-pyudal na linya, na may sosyalistang perspektiba. Ang 
mga grupong petiburges na nagnanais lituhin, siraan, pahinain at wasakin ang PKP ay 
maaaring patuloy lamang na maging mga tagapaglingkod ng mga mapang-api at 
mapagsamantala sa labas ng Partido at ng mga anakpawis na masang manggagawa at 
magsasaka na determinadong isinusulong ang rebolusyon. 

Ang itinuturing ng PKP sa ngayon na pinakamalaking paghamon sa gawaing teoretikal sa 
hanay ng lahat ng proletaryong rebolusyonaryo, kabilang na ang mga komunistang Pilipino, 
ay ang paghalaw ng mga aral mula sa matagalan at mapayapang pagpapanumbalik ng 
kapitalismo sa mga sosyalistang bansa. Gayundin, ang pag-unawa sa paraan ng pagpapatuloy 
ng rebolusyon, pagbaka sa makabagong rebisyunismo at ang pagsagka sa pagpapanumbalik 
ng kapitalismo sa sosyalistang lipunan pati na ang pakikibaka para sa sosyalismo kailanman 
pinapalitan ito ng kapitalismo. 

Sa mga bansa na kung saan nakapangibabaw ang rebisyunismo, at pinanumbalik ang 
kapitalismo, ang hamon sa gawaing teoretikal at sa praktika sa hanay ng mga proletaryong 
rebolusyonaryo ay ang pagbabalik ng sosyalismo at ang pagpapaunlad nito sa isang bago at 
mas mataas na antas. Ang mga pwersa ng sosyalismo ay malamang na muling magtagumpay 
matapos maranasan ang karahasan ng kapitalistang pang-aapi at pagsasamantala at ang 
paggapi dito sa pamamagitan ng rebolusyonaryong karahasan. Wala pang halimbawa sa 
kasaysayan na ang isang lipunang walang pagsasamantala ay pumapalit sa isang makauring 
lipunang mapagsamantala na walang rebolusyonaryong karahasan. Gayunman, paulit-ulit na 
ipinakita ng kasaysayan na ang isang mas mataas na porma ng lipunan ay maaaring umurong 
sa isang mas mababang porma sa pamamagitan ng mapayapang ebolusyon. 

Sa kurso ng bagong-demokratiko at sosyalistang mga yugto ng rebolusyon sa Pilipinas, ang 
mga saligang salik ng kontrarebolusyon (malaking burgesya at uring panginoong maylupa) ay 
hindi ganap na mapapawi agad (lalo na sa larangan ng ideolohiya at sikoloyang panlipunan) 
ng mga pangunahing salik ng rebolusyon (uring manggagawa at magsasaka). At mayroong 
mga intermedyang salik (petiburgesyang lunsod at pambansang burgesya) na kumikilos sa 
pagitan ng dalawang dulo ng rebolusyon at kontrarebolusyon. Ang mga pangunahing salik ng 
rebolusyon ay maaaring makapangibabaw sa mga salik ng kontrarebolusyon at sa proseso ay 



makabig ang mga intermedyang salik, na maaaring makapagbigay ng mga positibo at 
negatibong impluwensya sa mga pangunahing salik ng rebolusyon. 

Sa masalimuot na paglulunsad ng bagong-demokratiko at sosyalistang mga yugto ng 
rebolusyon, dapat panatilihin ng proletaryong partido ang kanyang rebolusyonaryong 
integridad sa pamamagitan ng pagsalig sa Marxista-Leninistang teorya, mula sa pilosopya 
hanggang istratehiya at taktika, at dapat laging magsagawa ng kongkretong pagsusuri ng 
kongkretong kalagayan upang pamunuan ang malawak na masa ng sambayanan mula sa 
isang tagumpay tungo sa iba pang mga tagumpay. 

Ang Marxismo-Leninismo ay nasa mataas na landas ng sibilisasyong makatao, 
pinangangalagaan ang pamana mula sa nakaraan, sinasagpang ang lahat ng umiiral na salik 
na nagtutulak sa pagsulong, at laging naglalayon ng mas mabuting hinaharap. Subalit mali na 
gamitin ang mga termino ng ideyalismo tulad ng unibersal na humanismo, populismong 
walang-uri, estadong nakapaibabaw sa mga uri, pasipismo at iba pang mga katulad na 
abstraktong salita upang palabuin at balewalain ang proletaryong makauring paninindigan at 
sa katunayan ay nagbibigay daan upang makapangibabaw ang paghahari ng burgesya at iba 
pang mga urong na pwersa sa daigdig. 

Mali ang di pa napapanahong pagdedeklara ng katapusan ng mga uri at tunggalian ng mga uri 
habang ang katotohanan ay umiiral pa sila sa lokal at sa pandaigdigang saklaw sa panahon ng 
buong pangkasaysayang yugto ng sosyalismo. Ang para bagang pagkawala ng mga uring 
mapagsamantala sa sosyo-ekonomikong pakahulugan ay hindi nangangahulugang ang 
proletaryong katangian ng naghaharing partido at estado ay hindi na kinakailangan at ang 
intelihensya ay awtomatikong nagiging proletaryo sa sosyalistang lipunan. Ang totoo, ang 
burgesya ay unang muling lumilitaw sa pamamagitan ng burukrasya at sa larangang 
intelektwal at sa kalaunan sa ekonomyang panlipunan. 

Mali na ipalaganap, sa ilalim ng mga ideyalista at metapisikal na salitang panganlong, ang 
materyalismong mekanikal, partikular iyong sa anyo ng teorya ng pwersa sa produksyon na 
nagsasabing ang pag-unlad ng mga “pwersa sa produksyon” ay maaaring makaisang-panig at 
awtomatikong magdulot ng sosyalistang kaunlaran. Ang rebolusyon sa relasyon sa 
produksyon at sa superistruktura ay dapat manguna kaysa sa produksyon. Kung hindi 
magkakaganito makakapangibabaw ang ideya na ang sosyalismo na may mababang 
teknolohikal at pang-ekonomyang antas ay makasusulong lamang sa pamamagitan ng lokal 
na mga repormang may oryentasyong kapitalista at ng pagpapailalim sa mga 
industriyalisadong kapitalistang bansa. 

Ang Proletaryong Diktadura 
 

Matapos ang saligang pagkukumpleto ng bagong-demokratikong rebolusyon sa pamamagitan 
ng pag-agaw ng kapangyarihang pampulitika sa Pilipinas, itatayo ang demokratikong 
pamahalaang bayan. Ito ang nagiging anyo ng proletaryong diktadura alinsunod sa saligang 
alyansa ng mga manggagawa at magsasaka sa ilalim ng proletaryong pamumuno. Sa ganito, 
ang sosyalistang rebolusyon ay maaaring magsimula sa bawat aspeto ng lipunan. 

Ang demokratikong pamahalaang bayan o ang sosyalistang estado ay dapat syempreng 
paglingkuran ang buong sambayanan. Ngunit hindi ito maaaring talagang maging walang uri o 
nakaibabaw sa mga uri. Mayroong isang tiyak na makauring paghahari, proletaryo o burges. 
Kung mag-aalinlangan ang mga komunista tungkol dito ay mangangahulugan ng pagsuko sa 
inisyatiba ng burgesya at sa mga ahente nitong intelektwal at pulitikal. Ang sosyalistang 
estado ay malinaw na isang makauring diktadura ng proletaryado upang sagkaan ang 
kontrarebolusyon ng uring mapagsamantala at gawing posible agad ang nilalaman at proseso 
ng demokrasya para sa buong sambayanan. Kailanman, hindi dapat bitiwan ng Partido ang 



kanyang pamumuno sa buong estado at sa hukbong bayan at dapat mapanatili nito ang 
kanyang organisasyon sa loob nito hanggang sa dumating ang panahon na mapapawi na ang 
estado, matapos ang buong pangkasaysayang yugto ng pagtatayo ng sosyalismo, paggapi sa 
imperyalismo at bagong-kolonyalismo at pagtatayo ng komunismo. 

Sistematikong nilabanan ng mga makabagong burukratang rebisyunista ang konsepto ng 
proletaryong diktadura sa ilalim ng kanlungan ng populismo at ng “wala nang mga uri at wala 
nang tunggalian ng mga uri” o ng “pagkamatay ng tunggalian ng mga uri” upang muling 
buhayin ang burgesya sa loob ng burukrasya pati na sa lipunan sa pamamagitan ng mga 
repormang may kapitalistang oryentasyon. Dapat kumprehensibong garantyahan ng 
proletaryong diktadura ang pambansang kalayaan ng mamamayan laban sa imperyalismo; 
ang makauring kalayaan ng pinagsasamantalahan laban sa mga uring mapagsamantala; at 
ang indibidwal na kalayaan laban sa laging may potensyal na pang-aabuso ng kapangyarihang 
pang-estado. 

Ang sosyalistang konstitusyon at ang proletaryong diktadura ay dapat garantyahan ang mga 
karapatan ng mga indibidwal at mga organisasyon na sumasalig sa sosyalismo, nagtataguyod 
sa paglahok ng publiko sa mga gawain ng estado at sa mga hakbangin na magpipigil sa 
posibleng pag-abuso ng kapangyarihan ng estado at ng mga upisyal nito. Ang mga pamigil na 
hakbanging ito ay kinapapalooban ng mga saligang kalayaan, prosesong elektoral, popular na 
kapangyarihang magtanggal sa pwesto, depinidong panahon ng panunungkulan, paglilimita sa 
edad at paghihigpit sa mga kitang personal at pribilehiyo at laban sa anumang tipo ng 
pribilehiyo o pabor na hindi nakabatay sa merito. 

Walang halal na pambansang lider ang manunungkulan sa panahong mas mababa kaysa sa 
dalawang limang-taong panunungkulan at lahat ng upisyal ay dapat opsyonal na magretiro sa 
edad na 65 at obligado na sa edad na 70. Ang bawat indibidwal o organisasyon ay may 
karapatang ipahayag ang kahit ano sa anumang legal na paraan, ito man ay pagpuna o 
konstruktibong panukala nang walang kinatatakutang parusa. Ang isang tao ay ipinalalagay 
na inosente, habang di pa napapatunayang maysala sa isang hukuman batay sa ebidensya at 
sa pamamagitan ng makatarungang paglilitis. Kaya sa popular na pakikibaka laban sa 
kontrarebolusyon, ang target ay kumikitid at ang panganib ng abuso ay napipigilan. 

Subalit tulad na nga nang ipinakita sa pagguho ng mga naghaharing rebisyunistang partido at 
rehimen, mali na itaguyod ang indibidwal na kalayaan sa labas ng malinaw na balangkas ng 
anti-imperyalismo (pambansang kalayaan) at sosyalismo (kalayaan sa mga uring 
mapagsamantala). Ang indibidwal na kalayaan ay hindi dapat maging lisensya ng mga 
imperyalista at ng lokal na burgesya at iba pang mga reaksyunaryo upang labanan ang 
sosyalismo at muling makapaghari sa lipunan. 

Sa buong pangkasaysayang yugto ng sosyalismo, ay dapat tiyakin ng proletaryado na ang 
namumunong papel ng proletaryado ay itinataguyod sa konstitusyon. Kasunod ng 
demokratikong gubyernong koalisyon, kung mapagkakasunduan sa pamamagitan ng 
konsensus, maaaring magkaroon ng nakatataas na kapulungan ng kongreso bilang 
kapulungan ng mga anakpawis sa ilalim ng proletaryong pamumuno. Maaaring buuin din ang 
nakabababang kapulungan ng Kongreso bilang kapulungan ng mga kinatawan ng mamamayan 
sa mga distrito. Ang mga retirado ngunit nananatiling aktibo at mahusay pa ang isip na mga 
rebolusyonaryong lider ay maaaring ilagay sa mga konsehong tagapayo na nagtatamasa ng 
mataas na awtoridad na moral, na lubhang kapaki-pakinabang sa anumang sandali ng krisis 
sa konstitusyon na maaring magsapanganib sa rebolusyon. 

Ang proletaryong rebolusyonaryong partido ay hindi kailanman dapat ituring bilang isang 
karaniwang partido, tulad ng anumang partido sa hanay ng mga partidong pinapayagan sa 
burges na sistemang pampulitika na katulad sa kasalukuyang sistemang multipartido ng 
Pilipinas na sa aktwal ay monopolisado ng mga paksyong pampulitika ng mga uring 
nagsasamantala. Ang Partido ay isang rebolusyonaryong Partido na naglalayon at naglulunsad 



ng radikal na pagwasak sa pribadong pagmamay-ari ng mga kasangkapan sa produksyon at 
sa lahat ng mga lipunang nagsasamantala na umiral sa iba’t ibang anyo sa loob ng 
libongtaon. 

Sa kabila ng layunin ng radikal na pagwasak at sa misyon ng uring manggagawa na itayo ang 
sosyalismo sa buong pangkasaysayang yugto, ang mga partido ng uring manggagawa na 
naluklok sa kapangyarihan ay nilimitahan ang kanilang mga kasapian sa maliit na hahagi ng 
lipunan (sa karaniwan ay lima hanggang sampung porsyento ng populasyon), at ang paglawak 
ng impluwensya ng Partido sa lipunan ay sa pamamagitan ng organisasyong masa at mga 
ahensya ng estado. Kauna-unawa kung ang Partido ay isang maliit na bahagi ng lipunan sa 
kurso ng maigting na pakikibaka upang agawin ang kapangyarihan dahil sa marahas na 
kapangyarihan ng reaksyunaryong estado at sa mga panganib sa buhay, pangangatawan at 
kalayaan ng mga kasapi ng Partido. Bukod dito nagkakaroon ng paglimita sa pagpapalawak ng 
kasapian ng Partido pagkaraang maagaw ang kapangyarihang pampulitika upang maiwasan 
ang pagdagsa ng mga biglang naging komunista sa loob lamang ng magdamag at mga 
oportunista na nagnanais pumasok sa Partido. Subalit matapos ang konsolidasyon ng 
kapangyarihang pampulitika at proletaryong kontrol sa lahat ng aspeto ng lipunan, lalo na sa 
sistemang pang-edukasyon at pangkultura, wala nang dahilan para hindi makapagpalaki ng 
kasapian ang Partido hanggang sa puntong sasaklawin nito ang mayorya ng mamamayan. 

Sa ngayon ang Partido ay may katangiang kadre at pangmasa. Dapat magpatuloy ito matapos 
ang pag-agaw sa kapangyarihang pampulitika. Ang mga kadre ang magtitiyak sa mataas na 
kalidad ng Partido at ng masang kasapian, ang malakas na demokratikong pundasyong 
binubuo ng mga manggagawa at magsasaka. Hindi matitiyak ng Partido ang mataas na 
rebolusyonaryong kalidad kung mananatiling maliit ito. Sa kabilang banda, may kalagayan na 
maaaring mapasok ito ng intelihensya sa maramihang bilang, kabilang na ang mga huwad na 
komunista. Masahol pa dito, ay lalakas ang pagturing sa Partido bilang isang maliit at 
pribilehiyadong bahagi ng lipunan. Kung mananatiling maliit ang Partido, maaaring labanan ito 
anumang oras ng anumang grupong pampulitika o kilusan na may relatibong malaki o kahit 
mas malaki pang kasapian; o ng tradisyunal na dominanteng simbahan na naggigiit sa 
relihiyoso o moral na katapatan sa kanya ng mayorya ng mamamayan. 

Alinsunod sa pangkasaysayang misyon ng uring manggagawa na itayo ang sosyalismo, ang 
mga kinatawan ng Partido ay dapat magkaroon ng di-bababa sa isang katlo ng mga halal na 
posisyon sa estado kahanay ng mga kinatawan ng organisasyong masa ng anakpawis at iba 
pang mga seksyon ng lipunan. Subalit sa loob ng bawat bahaging inilaan sa mga mayor na 
sektor ng lipunan, ang mga mamamayan sa loob at labas ng Partido ay dapat makapamili ng 
mga kandidato mula sa listahan sa isang prosesong elektoral. 

Sa pagkakaroon ng isang malaking kasapian, ang Partido ay tiwalang makapapasok sa mga 
kooperasyong multipartido batay sa linya ng nagkakaisang prente. Ang pinakamasamang tipo 
ng modelo ay ang isang sistemang pampulitika na may isa lamang na partido na 
kinapapalooban lamang ng maliit na bahagi ng lipunan. Dapat hayaan ng sosyalistang estado 
ang pag-iral at kooperasyon ng iba’t ibang partido na nag-aalok ng listahan ng mga 
kandidatong nagpapailalim sa kagustuhang elektoral ng mga mamamayan at sa 
konstitusyonal na balangkas ng sosyalistang rebolusyon at konstruksyon. 

 

Sosyalistang Rebolusyon at Konstruksyon 
 

Matapos ang ganap na pagkukumpleto ng bagong-demokratikong rebolusyon sa pamamagitan 
ng pag-agaw ng kapangyarihang pampulitika, ang proletaryado at ang mamamayan sa ilalim 



ng pamumuno ng Partido ay maaari nang simulan ang sosyalistang rebolusyon at 
konstruksyon. Ang mga istratehikong empresa at ang mga pangunahing linya ng produksyon 
at distribusyon ay isasabansa. Ang mga ito ang bubuo ng panimulang batayan ng sosyalistang 
konstruksyon. Ngunit ang sosyalistang sektor ng estado ng sistema sa produksyon ay 
maaaring mapalawak sa paggamit ng umiiral na lokal na kapital, kita sa eksport at 
produktibong dayuhang pangungutang. 

Subalit may mga burges-demokratikong repormang pang-ekonomya na kailangan pang 
isagawa bilang hakbanging pang-transisyon, tulad ng reporma sa lupa at mga konsesyon sa 
lahat ng saray ng magsasaka at pati ang maliit at panggitnang burges na mga prodyuser na 
hindi nagmomonopolyo. Ang mga reporma at konsesyong ito ay hindi nangangahulugan ng 
pagtatayo ng isang “pambansa-demokratikong ekonomya” bilang kapalit ng sosyalistang 
ekonomya. Ang pagsasakooperatiba ng agrikultura at di-agrikultural na mga empresa pati na 
ang sosyohang estado-pribadong pagmamay-ari ay maaaring isakatuparan mula sa isang 
yugto tungo sa isang mas mataas na yugto kaakibat ng sosyalistang konstruksyon at higit 
pang industriyalisasyon. 

Batay sa katotohanang ipinakita ng kasaysayan na ang mga sosyalistang ekonomya ay 
naitayo sa isang mababang antas na ekonomya at teknolohiya at masahol pa, matapos ang 
isang mapanirang digmaan, ang proletaryong rebolusyonaryong partido ay obligadong 
magpatupad ng mga hakbanging pang-transisyon. Kung gaano katagal iiral ang mga 
hakbanging ito ay dedepende sa mga kongkretong kalagayan. Sa Unyong Sobyet, napilitang 
magpatupad si Lenin ng Bagong Patakarang Pang-ekonomya. At kasunod nito si Stalin ang 
kauna-unahang nagbalangkas at nagpatupad ng mga serye ng limang-taong plano ng 
sosyalistang konstruksyon. Nagtagumpay siya sa pagtatayo ng isang industriyalisadong 
ekonomyang sosyalista. 

Ngunit kahit matapos maitayo ang isang industriyalisadong ekonomyang sosyalista, binaluktot 
ng mga makabagong rebisyunista ang Bagong Patakarang Pang-ekonomya ni Lenin bilang 
landas patungong sosyalismo at hindi lamang isang simpleng hakbanging pang-transisyon. 
Kaya, sina Khrushchov, Brezhnev at Gorbachov ay gumawa ng ganitong pambabaluktot sa 
pamamagitan ng paggamit kay Lenin laban kay Lenin. Ipinagtanggol nila ang pag-urong sa 
mga repormang may oryentasyong kapitalista sa pamamagitan ng pagbangga sa patakarang 
transisyunal ni Lenin sa programa ni Stalin na itayo ang pag-aaring publiko sa mabibigat at 
saligang industriya at kolektibisasyon ng agrikultura sa planadong paraan. 

Pagkaraang makamit ang layunin ng Bagong Patakarang Pang-ekonomya, ipinatupad ni Stalin 
ang puspusang sosyalistang konstruksyon. Napapanahon at absolutong kailangan na gawin ito 
sa harap ng paglakas ng kapitalismo na nagbabanta sa sosyalistang rebolusyon. Pinupulaan 
ng mga kritikong antisosyalista ang sobrang pamumuhunan sa mabigat at saligang mga 
industriya, ang pagsupil sa nag-aalsang mayamang magsasaka at sa pagsasamantala sa 
magsasaka. Ngunit kinakaligtaan nilang banggitin na ang puspusang pagtatrabaho, ang 
pakikibaka laban sa mga kontrarebolusyonaryo at ang mga sakripisyo ay nagresulta sa sa 
pagtaas ng produksyon at pamantayan sa pamumuhay, sa mekanisasyon sa agrikultura at sa 
paglawak ng buhay-syudad sa maikling panahon lamang. Kung napagtagumpayan ni Bukharin 
na patagalin ang NEP, ang Unyong Sobyet ay magkakaroon sana ng di makokontrol na 
burgesya at laganap na mayamang magsasaka na gagapi sa proletaryado, ng mas mababang 
pang-ekonomyang kagalingan at mas mahinang kakayahan sa depensa, at magiging madaling 
dagitin ni Hitler at mas maaga sanang naatake ng Alemanyang Nazi. 

Noon na lamang matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig nagawa ng Tsina sa 
pamumuno ni Mao Zedong na ipakitang maaaring magkaroon ng mahusay ang balanseng 
paglago ng agrikultura bilang pundasyon ng ekonomya, ang mabigat na industriya bilang 
namumunong salik at ang magaan na industriya bilang tulay na salik sa pagitan ng unang 
dalawa. Ang linya ni Mao ay ang mabigyan sa pinakamabilis na paraan ang mamamayan, 



laluna ang masang magsasaka, ng mga produktong pangkonsumo at pamproduksyon. Ngunit 
kahit si Mao ay di-makatarungang inakusahan ng mga makabagong rebisyunista ng labis na 
pamumuhunan sa industriya at di napapanahong kooperatibisasyon. Sa anu’t anuman, mas 
nahigitan ng halimbawang Tsino ang halimbawang Sobyet sa ilalim ng pamumuno ni Stalin sa 
mahusay ang balanseng pag-unlad sa isang mahirap na bansang naglulunsad ng sosyalistang 
konstruksyon. Ang teorya at praktika ng syentipikong sosyalismo, kung gayon, ay patuloy na 
umuunlad. 

Ang lahat ng makabagong rebisyunista ay nahaling sa teorya ng “mga produktibong pwersa” 
at ekonomismo. Ipinangangalandakan nila ang tungkol sa batas ng halaga ngunit kaalinsabay 
nito pinalabo nila ang Marxistang teorya ng labis na halaga at ang mapanlikhang linya ng 
paggamit ng pribadong tubo bilang tubong panlipunan at ang pagtransporma sa dapat sana 
ay isang magulo pero monopolyadong produksyon para sa pribadong tubo tungo sa isang 
sistema ng planadong produksyon para sa paggamit. 

Ang mga Marxista ay laging sumasang-ayon kina Adam Smith at kanyang mga 
tagapagtaguyod sa konseptong ang halaga ng isang bilihin ay katumbas sa karaniwang 
kinakailangang oras ng paggawa sa lipunan at ang halaga sa palitan (presyo) ay nagaganap 
sa pamilihan. Sa sosyalistang sistema, may sistema ng pag-iba-iba ng mga sahod na 
ibinabayad batay sa kantidad at kalidad ng ginawang trabaho. Sa loob ng sistema ng 
publikong pagmamay-ari ng mga kasangkapan sa produksyon at pagpaplanong pang-
ekonomya, ang bagong halagang nalilikha ay inilalaan para sa pondo ng pasahod para sa 
pagkonsumo, panibagong pamumuhunan sa ekonomya hindi lamang para matugunan ang 
depresasyon kundi para din sa pagpapalawak ng produksyon, pangkalahatang kagalingan 
(edukasyon, kalusugan, impraistruktura, (at iba pa), administrasyon at pambansang depensa. 

Maliban sa sistema ng pasahod na may iba-ibang antas na umaalinsunod sa sistema ng mga 
halaga ng bilihin, isinasanib ng mga bilihing nalikha ang mga ginamit sa produksyon na binili 
mula sa ibang panig ng lokal at pandaigdigang pamilihan batay sa isang takdang presyo at 
isinasaalang-alang sa presyo sa pamilihan ng mga kalakal. Maaaring gumawa ng mga 
paghahambing sa presyo sa mga katulad na mga kalakal na gawa sa labas ng bansa. 

Ang sosyalistang sistema ng produksyon ay napatunayang epektibo sa pagbibigay ng 
hanapbuhay sa lahat, pagkamit ng mataas na tantos ng paglago ng ekonomya, pagtugon sa 
mga saligang pangangailangan ng mamamayan at pagbibigay ng serbisyong panlipunan 
hanggang sa ang bagong burgesya ay nagsimulang kamkamin ang papalaking bahagi ng labis 
na produkto at nagkaroon ng paghahangad sa mga mataas-ang-kalidad na mga produktong 
pangkonsumo na sa umpisa ay nakuha niya sa pamamagitan ng institusyonal na pagbili mula 
sa labas ng bansa. 

Dagdag pa sa mataas na pagkonsumo at labis-labis na mga pribilehiyo ng bagong burgesya, 
ang isa pang malaking sumaid sa pondo ay ang tiwaling alokasyon ng mga rekurso sa mga 
gastusing pangmilitar dahilan sa imperyalistang banta. Ang totoo ito ang lumikha ng 
pinakamalaking pagsaid sa mga rekurso ng Unyong Sobyet at Silangang Europa sa ilalim ng 
matagal na paghahari ni Brezhnev. Ngunit ito ay pinalalabo ng imperyalistang propaganda 
kapag iginigiit nito na ang sosyalismo ay likas na mali o di kaya ay ang tinawag na modelong 
Stalinista na ipinagpatuloy ng mga makabagong rebisyunista ay nabigo. Sa paglahok sa 
paligsahan sa armas, ang rehimeng Brezhnev ay lumihis mula sa konsepto ng depensang 
bayan at sa lahatang-panig na konsolidasyong sinaligan ni Stalin noong ang Unyong Sobyet 
ay mas mahina pa sa militar at naharap sa mas malalaking banta mula sa mga kapitalistang 
kapangyarihan. 

Ang katotohanan ay ang mga sosyalistang ekonomya ay umunlad nang kung ilang dekada at 
nangangailangan ng dagdag pang bilang ng mga dekada para magawa ng mga makabagong 
rebisyunista na paurungin ang mga ekonomyang ito patungong kapitalismo, sa ilalim ng mga 



burges na konseptong pagpapasigla ng produksyon at pagpapaunlad ng kalidad ng 
produksyon sa pamamagitan ng mga pribadong empresa at malayang pamilihan. 

Ang pagsasakatuparan ng mga repormang may oryentasyong kapitalista upang 
“suplementuhan” at “tulungan” ang sosyalistang pag-unlad ng ekonomya ay maling 
nabibigyang-katwiran. Ngunit ang burgesya, ang mga tiwaling burukrata at mga mayamang 
magsasaka ay muling pinasusulpot at pinayayabong upang pahinain at wasakin ang 
sosyalismo mula sa loob. Matapos ang isang panahon ng liberalisasyon ng ekonomya, ang 
mga burges na pwersa ay makahihiling na ng higit pang pagsasapribado at pagsasapamilihan 
nang mas matindi at sa kahulihulihan ay aangkin sa kapangyarihang pampulitika tulad ng 
naganap sa Silangang Europa at Unyong Sobyet. 

Ngunit kalimitan, sa simula ng kanilang pagsisikap na masabotahe ang sosyalistang 
ekonomya, kapag wala pang signipikanteng bilang ng mga pribadong negosyante sa loob ng 
bansa, gumagawa sila ng kampanya para mag-aral ng “episyenteng pangangasiwa” mula sa 
mga kapitalistang bansa (na hindi iniisip ang maaksayang mga siklo ng negosyo at mga 
digmaan at ang mga dantaong pagsasamantala sa proletaryado at mga kolonya at mga 
saklaw ng impluwensya), para sa pagpapalawak ng kalakalan sa mga kapitalistang bansa, 
dayuhang pamumuhunan, mga pautang at paglilipatan ng teknolohiya at kung gayon para sa 
isang batas sa pamumuhunan na kaakit-akit sa mga multinasyunal na kompanya at bangko 
pati na sa mga lokal na burgesya na dapat itaguyod kung ang dayuhang burgesya ay 
pinapayagang magtamasa ng kalayaang mamuhunan at mag-ari ng mga ari-arian sa bansa at 
sa pag-upa sa lokal na mamamayan. 

Nang hindi nilalabag o isinusuko ang mga saligang sosyalistang prinsipyo at nang hindi 
pinalalaki ang lokal at dayuhang pribadong pagmamay-ari sa mga kasangkapan sa 
produksyon, maaaring gamitin ang pag-iiba-iba ng antas ng mga sahod at bonus bilang mga 
insentiba para sa pagdadagdag ng kantidad at kalidad ng mga produkto alinsunod sa 
mapagkakatiwalaan at eksaktong mga impormasyon tungkol sa kapasidad sa produksyon at 
hinihingi ng mga konsyumer at alinsunod sa magiging resulta nitong planong pang-ekonomya, 
upang agad matugunan ang mga saligang pangangailangan ng mamamayan at kasunod nito’y 
ang pagsulong sa paglikha ng mga di-saligang produkto para paunlarin ang istandard ng 
pamumuhay, upang maitayo ang sunud-sunod na henerasyon ng papahusay na pabahay 
bilang habambuhay na insentiba at upang idesentralisa ang mga gawaing pang-ekonomya 
nang may mas mabubuting resulta. 

Ang produksyon ng mga saligan at di-saligang mga produktong pangkonsumo ay 
komplementaryo at may aktibong ugnayan. Kapag ang mga saligang pangangailangan ay 
natugunan na at ang mga pribadong impok ay dumarami, ang mamamayan ay nagsisimulang 
maghanap ng mga bagay na mabibili upang paunlarin o gawing mas interesante ang kanilang 
mga buhay. Ang ilang mataas-ang-kalidad na produktong pangkonsumo ay maaaring likhain 
sa loob ng bansa. Ang iba pa ay maaaring angkatin nang hindi nilalabag ang prayoridad na 
ibinibigay sa pagpapaunlad ng buong ekonomya at ang pag-aangkat ng mga esensyal na 
produktong pangkonsumo at pamproduksyon. 

Sa kaso ng Unyong Sobyet, bago nagkaroon ng isang Gorbachov, nagkaroon ng mahabang 
panahon ni Brezhnev na kung saan ang bagong burgesya ay umunlad sa loob ng bansa at ang 
mga rekurso ay sinayang sa paligsahan ng armas at sa magastos na mga komitment sa labas 
ng bansa sa ilalim ng teorya ng pagtatanggol sa Unyong Sobyet sa pamamagitan ng 
pagpapaunlad ng kakayahan sa istratehikong opensiba at sa kakayahang maglunsad ng digma 
sa labas ng bansa. 

Nasaksihan natin na ang tamang patakaran pa rin ay ang konsepto ng depensang bayan o 
digmang bayan laban sa mananalakay, sa balangkas ng umaasa-sa-sariling kakayahan, sa 
loob ng kanyang sariling mga pambansang hangganan at nang hindi pinahihina ang paglago 
ng sosyalistang ekonomya. 



Ang kwerpong Sobyet ng mga syentistang mananaliksik, mga inhinyero at mga teknolohista 
ay ang pinakamalaki sa buong daigdig. Gumawa sila ng malalaking pagsulong sa saligang 
pananaliksik at paggawa ng mga orihinal na modelo. Subalit ang mga pagsulong lamang na 
angkop sa mataas na teknolohiyang kailangan sa paligsahan sa armas ang ginamit sa 
malakihang paraan. At dahil sa disoryentasyon at ilang maling diwa ng pagtitipid sa 
produksyong sibil, ang luma at lipas ng mga kasangkapan ay pinananatili at muling 
pinararami, kung kaya’t ang napakahalagang erya ng ekonomya ay napagkaitan ng benepisyo 
ng mataas na teknolohiya. 

Sa pagsasakatuparan ng sosyalistang konstruksyon, matapos ang panahon ng transisyon sa 
pagbabangon ng ekonomya mula sa pinsala ng digmaan at pagkukumpleto ng mga repormang 
burges-demokratiko, itataguyod natin ang prinsipyong nagtatadhana ng sosyalistang relasyon 
sa produksyon upang palayain ang mga produktibong pwersa at itaguyod ang kanilang 
paglago; at hindi tayo kailanman uurong sa rebisyunistang linya ng paggamit sa mga 
repormang may oryentasyong kapitalista upang isulong ang sosyalismo. 

Ang Rebolusyong Pangkultura 
 

Sa pagpapatuloy ng rebolusyon, pagbaka sa rebisyunismo at iba pang mga 
kontrarebolusyonaryong pwersa at sa pagpigil sa pagpapanumbalik ng kapitalismo sa 
sosyalistang lipunan, ang rebolusyong pangkultura ay dapat maisulong nang kasing laganap 
at nang may interaksyon sa rebolusyong pampulitika at sosyo-ekonomiko. 

Kung nais nating iwasan ang mga kamalian na nagdulot ng kabiguan ng dakilang proletaryong 
rebolusyong pangkultura sa Tsina, dapat nating gagapin na ang rebolusyong pangkultura ay 
isang mapanghikayat na demokratikong proseso na pinapatnubayan ng Marxista-Leninistang 
teorya na isinusulong kaalinsabay ng pangkalahatang linya ng rebolusyonaryong pakikibaka 
ng mamamayan. Ang prosesong ito ay pangmatagalan at mas maraming ulit na 
pangmatagalan kaysa sa matagalang digma o sosyalistang konstruksyong pang-ekonomya at 
hindi dapat biglain upang hindi maging mapanupil. At upang mapigilan bago pa man ang 
anarkiya, ang mga institusyong tulad ng Partido, ng estado, ng mga organisasyong bayan, ng 
sistemang pang-edukasyon, ng masmidya at iba pa ay dapat umako ng pananagutan sa 
pamumuno sa pangkulturang kilusang masa, na mahigpit na ipinatutupad ang makatarungang 
proseso at iginagalang ang mga karapatan ng mga indibidwal at grupo. 

Ang rebolusyong pangkultura ay isang mahalagang proseso upang mapanatiling mataas ang 
proletaryong rebolusyonaryong kamulatan at ang diwa ng pagiging di-makasarili at 
paglilingkod sa mamamayan. Sa kalagayang ang mga sumusunod na henerasyon ay malalayo 
na sa proseso ng pag-agaw ng kapangyarihang pampulitika mula sa mga reaksyunaryo at sa 
kabayanihan ng pagsisikap na maitayo ang isang sosyalistang lipunan, yaong mga nasa 
burukrasya ng naghaharing partido, ng estado at kahit sa mga organisasyong masa ay 
maaaring umurong at maging bagong burgesya at magtaguyod ng makabagong rebisyunismo 
at iba pang mga paurong na ideya at patakaran. Ang mga kabataan at intelihensya ay 
maaaring lumaking nagdududa sa mga nasa kapangyarihan at magtaguyod ng mga 
antikomunistang pananaw at sumamba sa mga ideya at mga pauso ng lokal at pandaigdigang 
burgesya. 

Kahit habang tayo’y naglulunsad pa lamang ng bagong-demokratikong rebolusyon sa Pilipinas, 
tayo’y naglulunsad ng rebolusyong pangkultura sa hanay ng mamamayan. Itinataguyod natin 
ang isang rebolusyong pangkultura na may pambansa, demokratiko at syentipikong 
katangian. Ang nasa bag-as ng rebolusyonaryong pangmasang penomenong ito ay ang mga 
proletaryong rebolusyonaryong kadre na pinapatnubayan ng teorya ng Marxismo-Leninismo. 



Ang ating rebolusyong pangkultura na isang bagong-demokratikong tipo ay naiiba ngunit 
tumutuloy sa sosyalistang rebolusyong pangkultura. Tulad ngayon, ating patuloy na 
pagsasanibin ang pamumuno ng Partido, ang kilusang masa at ang malakas na diwa ng mga 
karapatan ng indibidwal sa loob ng anti-imperyalista at sosyalistang balangkas. Gagamitin 
natin ang lahat ng kinakailangang panahon, kahit gaano man ito kahaba, upang iangat ang 
rebolusyonaryonaryong kamulatan ng mamamayan mula sa isang antas tungo sa isa pang 
antas sa pamamagitan ng pormal at impormal na mga gawaing pang-edukasyon at 
pangkultura at upang ihiwalay at gapiin ang mga ideyang kumakalaban sa sosyalismo. 

Sa lipunang sosyalista, ilulunsad natin ang rebolusyong pangkultura upang itaguyod ang 
proletaryong rebolusyonaryong paninindigan at ang diwa ng paglilingkod sa sambayanan. Ang 
rebolusyong pangkultura ay walang humpay na maglalagay sa rebolusyonaryong pulitika 
(makabayan at proletaryo) at sa insentibang moral sa unahan ng produksyon at iba pang mga 
gawaing panlipunan. Ang rebolusyonisasyon ng superistruktura ay dapat maging 
komplemento at may interaksyon sa rebolusyonisasyon ng moda ng produksyon. 

Kapag naalisan ng kapangyarihang pang-ekonomya’t pampulitika ang burgesya, naghahangad 
itong muling makabalik, sa simula ay sa pang-ideolohiya at pangkulturang larangan muna. 
Kapag nagtagumpay sa pang-ideolohiyang rebisyon at pangkulturang polusyon, isusunod na 
nito ang mga pagbabago sa mga patakaran sa pulitika at ekonomya na umaayon sa 
kapitalistang panunumbalik. Pinakaepektibo ang burgesya sa mga hindi nagbago at 
dumausdos na mga elemento sa loob ng estado at partidong nasa kapangyarihan. Ang mga 
proletaryadong rebolusyonaryo, kung gayon, ay dapat na lalong maging mapagmatyag at 
magpunyagi sa paghawak sa wastong linya at sa militanteng paglulunsad ng sosyalistang 
rebolusyong pangkultura. 

Ang pangunahing kontradiksyon sa sosyalistang lipunan ay iyong sa pagitan ng proletaryado 
at burgesya. Kapag mas hindi ito nagiging lantad, mas tumitindi ito sa larangan ng ideolohiya 
at kultura. Kapag nagapi sa labanang ito ang proletaryado, ang burges na mga rebisyunista 
ay makapagtutulak ng anti-proletaryong pagbabago sa mga patakaran sa pulitika at 
ekonomya sa balatkayo ng paglampas sa mga uri at tunggalian ng mga uri. Pagdating sa 
panahong iyon, ang burgesya ay nasa pusisyon na upang muling ipataw ang kanyang 
paghahari sa proletaryado at mamamayan at sa pagpapanumbalik ng kapitalismo. Ang 
pagpapanumbalik ng kapitalismo sa Unyong Sobyet at Silangang Europa ay nagpapatunay na 
ang tagumpay ng sosyalismo ay maaaring mabaligtad sa panahon ng imperyalismo at 
proletaryong rebolusyon. Lahat ng proletaryong rebolusyonaryo ay matututo ng 
mahahalagang aral kung paano nakapangibabaw ang burgesya sa proletaryado sa Unyong 
Sobyet at Silangang Europa. 

Sa pagtatayo ng sosyalismo bilang siyang pangmatagalang paghahanda para sa komunismo, 
magpupunyagi tayong mabawasan ang pagitan at malutas ang mga kontradiksyon sa pagitan 
ng proletaryado at magsasaka, sa pagitan ng mental at pisikal na paggawa at sa pagitan ng 
pamumuhay sa lunsod at kanayunan. Isasagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtitipon ng 
mga kakayahan ng proletaryado at iba pang mamamayan, ng paggamit sa syensya at 
teknolohiya at ng pangangalaga sa isang sosyalistang sibilisasyon. 

Utang natin kay Mao ang teorya ng tuluy-tuloy na rebolusyon, ng pagbaka sa makabagong 
rebisyunismo at ng pagsagka sa kapitalistang pagpapanumbalik sa sosyalistang lipunan; at 
ang paglalapat ng teoryang ito sa dakilang proletaryong rebolusyong pangkultura, na 
nagtagumpay ng ilang taon hanggang sa nagresulta ito sa isang Makakanang pagbaling. Kung 
ang mga positibong aspeto ay maitataguyod at ang mga negatibong aspeto ay maiwawasto, 
ang teorya at praktika ng rebolusyong pangkultura ni Mao ay maaaring maging kabangyaman 
ng karunungan tungkol sa mga saligang prinsipyo at paraan upang ipagpatuloy ang 
rebolusyon sa sosyalistang lipunan. Ngunit ang gawaing teoretikal tungkol sa rebolusyong 
pangkultura ay nananatiling isang malawak na bukas na larangan para pag-aralan. 



Ang kabiguan ng isang rebolusyon ay hindi kailanman permanenteng katapusan na nito. Ang 
Komuna ng Paris ng 1871 ay sandaling nagtagumpay at nabigo. Ngunit ang teorya ng 
tunggalian ng mga uri at proletaryong diktadura ay di kailanman naging inutil. Pagkaraan ng 
46 na taon, ang Dakilang Sosyalistang Rebolusyong Oktubre ay nagtagumpay. 

Pagkatapos, winasak ng mga pwersa ng pasismo ang mga partido ng uring manggagawa sa 
maraming bansang Europeo at kalaunan ay sinalakay ang Unyong Sobyet. Ngunit, kapagdaka 
makaraan ang ikalawang Digmaang Pandaigdig, maraming mga sosyalistang bansa ang 
lumitaw sa Silangang Europa at Asya. 

Ang makabagong rebisyunismo ay lilitaw upang magpahirap sa ilang mga sosyalistang bansa. 
At sa bandang huli, mula 1989 hanggang 1991, nasaksihan natin ang pagguho ng mga 
rebisyunistang partido at rehimen. Kinukumpirma nito ang kawastuan ng Marxista-Leninistang 
pagpuna at pagtatakwil sa makabagong rebisyunismo at inaalis ang ilang mga rebisyunistang 
partido at rehimen na nagtanim ng ilang kaguluhang teoretikal at pampulitika sa kilusang 
sosyalista at anti-imperyalista. 

Sa kasamaang-palad, ang mga kapitalistang kapangyarihan ay naging mas arogante at 
malupit sa pagkawala ng Unyong Sobyet bilang isang karibal na superpower ng US. 
Dumaranas sila ngayon ng krisis ng labis na produksyon at ang mga kontradiksyon ay 
tumitindi sa pagitan nila at ng kanilang mga kliyenteng estado sa balangkas na imperyalista 
at bagong-kolonyal. Ang mga bansa kung saan ang kapitalismo at diktadurang burges ay 
nakapanumbalik sa bulgar at lantad na paraan, ay nagiging matabang lupa ng nasyunalismo, 
labanang etniko, militarismo at digmaang sibil. 

Sa pagtindi ng kapitalistang pang-aapi at pagsasamantala, ang anti-imperyalista at 
sosyalistang adhikain ay nakatakdang sumulong sa isang bago at mas mataas na antas. Ang 
mataas na teknolohiyang nasa mga kamay ng mga kapitalistang kapangyarihan ay lalong 
nagpalalim at nagpalubha sa krisis ng labis na produksyon. Ang digmaan sa kalakalan sa 
hanay ng mga kapitalistang kapangyarihan ay umiigting sa harap ng pagtatapos ng dalawang-
dulong Cold War. Ginugulo ng Estados Unidos ang balanse sa hanay ng mga kapitalistang 
kapangyarihan sa pagsisikap nitong muling buhayin ang kanyang produktibong kakayahan, 
mapalawak ang kanyang kalakalan at malutas ang kanyang malaking depisit at mga problema 
sa utang sa isang kapaligirang ang iba pang mga kapitalistang kapangyarihan ay mahigpit na 
humahawak sa kanilang mga bentahe sa produksyon at kalakalan at lahat ng mga bagong 
kolonyal na kliyenteng estado (maliban sa ilang kumikita ng surplus sa eksport dahil sa mga 
akomodasyon sa pamilihan ng US) ay walang nakikitang remedyo sa mga depisit, problema sa 
utang at mga hakbangin sa pagtitipid. 

May ilang panahon, sa kabila ng pagkawala ng ribalan ng dalawang superpower, na ang mga 
kaguluhang panlipunan at karahasang pampulitika ay lalaganap sa buong daigdig. Mula dito’y 
muling lilitaw ang anti-imperyalista at sosyalistang kilusan sa isang bago at mas mataas na 
antas. Ang pinatinding pang-aapi at pagsasamantala sa mga mamamayan ng daigdig ay 
magsisilbi lamang sa paglikha ng isang rebolusyonaryong kilusan. Ang nangyaring di-
paborableng kalagayan para sa kilusang ito ay isang paunang kundisyon at isang paghamon 
para sa muling pagdaluyong nito. 

 

Proletaryong Internasyunalismo 
 

Ang patuloy na lumulubhang krisis ng naghaharing sistema sa Pilipinas ang nagsisilbing 
matabang lupa para sa pagpapatuloy at paglakas ng rebolusyonaryong kilusang masang 



pinamumunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas. Pero para makamit ang lubos na tagumpay 
sa pambansa-demokratikong rebolusyon at makatungo sa sosyalistang rebolusyon, kailangang 
lubos na isaalang-alang ng Partido ang internasyunal na sitwasyon at dagdag pang 
makapagpalakas mula sa pandaigdigang proletaryado at iba pang positibong pwersa sa labas 
ng bansa. 

Sa relasyong internasyunal, dapat tayong patnubayan, higit sa lahat, ng prinsipyo ng 
proletaryong internasyunalismo. Laluna sa kasalukuyang sitwasyon, dapat tayong 
makipagkaisa at makipagkapit-bisig sa mga partido at organisasyon ng uring manggagawa na 
nagtataguyod sa Marxismo-Leninismo at naglulunsad ng mga rebolusyonaryong pakikibaka sa 
kani-kanilang bansa. 

Sa hanay ng mga partidong ito ay ang mga partidong patuloy na namumuno sa proletaryado 
at mamamayan sa mga sosyalistang bansa, ang mga bagong sumusulpot sa mga bansang 
bumagsak ang mga rehimeng pinagharian ng mga rebisyunista at ang nasa mga bansang 
kapitalistang industriyal at atrasado. 

Mahigit sa isang bilyong mamamayan (isangkapat ng sangkatauhan) ang patuloy na 
nabubuhay at nagtatrabaho sa mga lipunang may dedikasyon sa sosyalismo at 
pinamumunuan ng mga partido ng uring manggagawa. Ang krisis ng pandaigdigang 
sistemang kapitalista ay magiging higit na malala kaysa sa kasalukuyan bago ang antas ng 
umiiral na sosyalismo sa daigdig ay mawasak. 

Ang disintegrasyon ng mga rebisyunistang naghaharing partido at rehimen sa Silangang 
Europa at Unyong Sobyet at ang mga katapat nila sa labas ng bansa ay bahagi ng krisis ng 
pandaigdigang sistemang kapitalista at sa katunayan ay positibong pangyayari sa puntong 
nagbibigay ito ng mga aral na nag-aalerto sa lahat ng proletaryong rebolusyonaryo, 
nagpapakita ng kahangalan ng paglihis sa Marxismo-Leninismo at sa landas ng sosyalismo at 
nagbibigay katwiran laban sa mga ilusyong nilikha ng mga modernong rebisyunista sa 
mahabang panahon sa pandaigdigang saklaw. 

Ang patuloy na lumulubhang krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at ang walang tigil 
na paglawak ng pang-aapi at pagsasamantala ay nagtutulak sa mga proletaryong 
rebolusyonaryo sa mga sosyalistang bansa, sa mga bansang ang mga rebisyunistang 
naghahari ay lantarang ng nagtaguyod sa kapitalismo, sa mga bansang kapitalistang 
industriyal at mga atrasadong bansa, na muling pagtibayin ang teorya at praktika ng 
Marxismo-Leninismo. 

Kahit ngayon, malinaw na ang kasalukuyang dekada ay puno ng panlipunang kaguluhan sa 
pandaigdigang sistemang kapitalista at popular na paglaban sa neokolonyalismo. Hindi ito 
magiging dekada ng Pax Americana at kapitulasyon ng mga pwersa ng rebolusyonaryong 
pagbabago. 

Ayon sa prinsipyo ng proletaryong internasyunalismo, ang Partido Komunista ng Pilipinas, 
higit kaysa nakaraan, ay determinadong gumawa ng lahat ng posibleng paraan para 
makapagpaunlad ng mutwal na pag-uunawaan, mapagkapatid na relasyon, at mutwal na 
suporta at kooperasyon sa lahat ng partido ng uring manggagawa at proletaryong 
rebolusyonaryo sa buong mundo. 

Nagpapasalamat ang Partido sa lahat ng kapatid na proletaryong partido sa ibinibigay nilang 
suportang moral at kongkreto sa matatag na rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayang 
Pilipino at sa kanilang pagkilala sa Partido bilang isa sa mga abanteng destakamento ng 
proletaryado sa daigdig na makapag-aambag sa muling pagpapalakas ng pandaigdigang 
kilusang sosyalista at antiimperyalista sa teorya at praktika. 

Tulad ngayon na taos-pusong sinusunod nito ang islogang “Manggagawa sa lahat ng bansa, 
magkaisa!” at nagbibigay ng pinakamataas na pagpapahalaga sa pandaigdigang pagkakaisa 



ng mga manggagawa sa pamamagitan ng mga relasyong partido-sa-partido, ang Partido ay 
nagtataguyod ng proletaryong internasyunalismo bilang pinakamataas na prinsipyo at 
pangkalahatang linya sa relasyong internasyunal kapag ito’y nasa kapangyarihan na at 
magbibigay ng pinakamataas na pagpapahalaga sa pandaigdigang pagkakaisa ng 
manggagawa sa pamamagitan ng relasyong partido-sa-partido gayundin sa pamamagitan ng 
mga pakikipagrelasyon ng sosyalistang estado sa iba pang mga sosyalistang estado. 

Ang katapatan sa proletaryong internasyunalismo ay isang kinakailangang sukatan upang 
makilala kung ang isang partido ay Marxista-Leninista o hindi at kung ang isang estado ay 
sosyalista o hindi. Nakatutok ito sa paglikha ng pandaigdigang kalagayan para sa sosyalismo 
para makapangibabaw sa kapitalismo, para magapi ng uring manggagawa ang burgesya at 
lahat ng reaksyon, at para sa paghawan ng landas tungo sa komunismo; at kung gayon, sa 
kaganapan ng mutwal na suporta at kooperasyon ng lahat ng mga proletaryong 
rebolusyonaryong pwersa, na walang alinmang partido o estado na nanghihimasok sa 
kalayaan at pagkakapantay-pantay ng iba. 

Nakita natin ang mga mga partido at estado na nagsimulang proletaryo pero nang kalaunan 
ay sumama at naging rebisyunista at nakikipag-ugnayan lamang sa ibang proletaryong 
partido at estado kapag ang mga ito ay nagpapailalim sa kanila at nagiging mga kasangkapan 
nila sa patakarang panlabas. Ipinapailalim nila ang prinsipyo ng proletaryong 
internasyunalismo sa relasyong diplomatiko at ekonomiko sa mga burges na estado. Tumitigil 
sila sa pagbanggit sa proletaryong internasyunalismo na parang ito ay maruming parilala 
habang ang relasyong kosmopolitan sa mga korporasyong transnasyunal at mga bangko ay 
binibigyan ng pinakamataas na pagpapahalaga. 

Natuto na mula sa di pa natatagalang kasaysayan, ang Partido Komunista ng Pilipinas ay 
matatag ang kapasyahan na sa hinaharap, ang patakarang panlabas ng bagong Pilipinas ay 
sasaklaw sa mga relasyon sa iba pang sosyalistang estado, sa mga partido ng uring 
manggagawa, sa mga mamamayan at rebolusyonaryong kilusan at sa mga estado (anuman 
ang ideolohiya o sistemang panlipunan) ayon sa nasabing pagkakasunod batay sa 
kahalagahan, sa ilalim ng patnubay ng proletaryong internasyunalismo ayon sa saligang 
pagtugon sa sosyalistang katangian ng estado at ng proletaryong rebolusyonaryong katangian 
ng naghaharing partido. 

Tiwala ang Partido na ang patuloy na lumulubhang krisis ng pandaigdigang sistemang 
kapitalista at ang panibagong pagdaluyong ng kilusang sosyalista at antiimperyalista ay lilikha 
ng pandaigdigang sitwasyong paborable para sa pagkakamit ng lubos na tagumpay ng 
pambansa-demokratikong rebolusyon at para sa pagtatayo ng sosyalistang lipunan na 
humihingi sa proletaryong partido at estado na ipatupad ang proletaryong internasyunalismo 
sa bago at mas mataas na antas. 

 

Pinagtibay: 

Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 

Hulyo 1992 
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