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Pambungad: Depinisyon ng Maoismo 

Muling itinatag ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa teoretikal na pundasyon ng Marxismo-Leninismo-

Kaispang Mao Zedong noong ika-26 ng Disyembre 1968. Mula noong 1995, upisyal nitong ginamit ang terminong 

Maoismo na singkahulugan ng Kaisipang Mao Zedong. Ang paggamit sa termino ay dahil sa pag-aayon sa lenggwahe 

kaugnay ng Marxismo-Leninismo at hindi dahil sa anumang pagbabago sa kahulugan o linya kaugnay ng Kaisipang 

Mao Zedong. Mula noong ika-3 ng Setyembre 1993, sa kanyang mensahe sa Simposyum hinggil sa Kaisipang Mao 

Zedong sa Manila, tinukoy ng tagapangulong tagapagtatag ng PKP ang mga nagtataguyod ng Kaisipang Mao Zedong 

bilang mga Maoista. 

Naninindigan ang Partido Komunista ng Pilipinas sa depinisyon nito sa Kaisipang Mao Zedong o Maoismo bilang 

pangatlong yugto sa pag-unlad ng teorya at praktika ng rebolusyonaryong proletaryado tungo sa ultimong layuning 

komunismo. Nagmumula ang umiiral na yugto ng Maoismo sa naunang mga yugto ng Marxismo at Leninismo, 

iginagalang at itinataguyod ang teoretikal at praktikal na mga tagumpay ng bawat yugto, ipinagpapatuloy at higit na 

pinauunlad ang mga ito, at nagtatamo ng bagong mga tagumpay. 

Hanggang ngayon, tumatayo ang Maoismo bilang pinakamataas na yugto sa pag-unlad ng teorya at praktika ng 

proletaryong rebolusyon sa pamamagitan ng pagharap sa usapin ng modernong rebisyunismo at paghaharap ng teorya 

at praktika ng nagpapatuloy na rebolusyon sa ilalim ng proletaryong diktadura sa pamamagitan ng rebolusyong 

pangkultura para labanan ang rebisyunismo, pigilan ang panunumbalik ng kapitalismo at konsolidahin ang sosyalismo. 

Sa hanay ng maraming dakilang tagumpay ni Mao, ang nabanggit na teorya at praktika ang pinakadakila. Nagbibigay 

inspirasyon ito para sa kinabukasang sosyalista at komunista laban sa imperyalismo, rebisyunismo at reaksyon. 

Walang duda na tama si Mao sa pagtutukoy sa rebisyunismo ng mga nabulok sa kapangyarihan sa sosyalistang lipunan 

bilang pinakanakamamatay sa sosyalismo, at sa pagkakaloob ng solusyon na nagtagumpay sa Tsina sa loob ng 

sampung taon bago ito magapi noong 1976. Ang disintegrasyon ng Unyong Sobyet at ang ganap na panunumbalik ng 

kapitalismo sa mga bayang pinaghaharian ng mga rebisyunista sa panahong 1989-91 ang nagpatunay sa pusisyon ni 

Mao hinggil sa krusyal na kahalagahan at pangangailangan ng pakikibaka laban sa rebisyunismo at sa teorya ng 

nagpapatuloy na rebolusyon sa ilalim ng proletaryong diktadura. 

Maaaring ituring ang Dakilang Proletaryong Rebolusyong Pangkultura (DPRP) bilang paunang modelo para sa 

hustong realisasyon ng teorya ng nagpapatuloy na rebolusyon sa sosyalistang lipunan, katulad ng pagiging paunang 

modelo ng Komuna ng Paris para sa proletaryong makauring diktadura na nagtagumpay sa Rebolusyong Oktubre ng 

1917. Makatitiyak ang mga proletaryong rebolusyonaryo na una na silang nakapag-armas gamit ang teorya sa likod ng 

DPRP at ang karanasang nahango rito upang harapin ang hamon ng rebisyunismo sa mga sosyalistang lipunan. 

Saklaw ng Maoismo ang pangunahing mga kontribusyon ni Mao para higit pang paunlarin iyong saligang mga 

sangkap ng Marxismo gaya ng pilosopiya, ekonomyang pampulitika, at syensyang panlipunan na unang inilatag ni 

Marx at Engels sa panahon ng malayang kompetisyong kapitalismo at paglitaw ng modernong proletaryadong 



industriyal sa ika-19 na siglo. Saklaw rin ng Maoismo ang mayor na mga kontribusyon para higit pang paunlarin ang 

naunang mga teoretikal at praktikal na tagumpay ni Lenin sa pagpapaunlad ng nabanggit na mga sangkap, at para 

isulong ang dakilang tagumpay nina Lenin at Stalin sa sosyalistang rebolusyon at konstruksyon sa kapanahunan ng 

modernong imperyalismo at proletaryong rebolusyon. 

Sa pilosopiya, gumawa si Mao ng matalas na pagsusuri sa kaisahan ng magkakasalungat bilang pinakapundamental na 

batas sa materyalistang diyalektika. Ipinaliwanag niya ang parang alon na naghahalinhinan at interaktibong pagsulong 

ng teorya at praktika, at sa praktikang panlipunan (ibig sabihin, produksyon, makauring pakikibaka at syentipikong 

eksperimento) bilang bukal ng kaalaman. Sa ekonomyang pampulitika, ibinatay niya ang sarili sa Marxistang kritika sa 

kapitalismo at sa Leninistang kritika sa modernong imperyalismo, natuto mula sa karanasan ng Sobyet sa sosyalistang 

rebolusyon at konstruksyon, at iniharap ang ekonomyang pampulitika ng sosyalismo na nagsisikap na paunlarin ang 

nangungunang karanasan ng sosyalistang rebolusyon at konstruksyon sa Unyong Sobyet. 

Sa syensyang panlipunan, tumalima si Mao sa mga turo ng Marxismo at Leninismo na ang pagsusuri sa uri ay 

inilalapat sa makauring lipunan, na ang tunggalian ng mga uri ang susi sa progreso ng lipunan, at na ang tunggalian ng 

mga uri sa lipunang burges ay hahantong at hahantong sa makauring diktadura ng proletaryado sa burgesya sa 

pagkakamit ng sosyalismo. Dahil sa pagsusuri sa uri ni Mao sa malakolonyal at malapyudal na lipunan, naipagwagi ng 

Partido Komunista ng Tsina ang demokratikong rebolusyon ng bayan sa pamamagitan ng wastong programa at 

estratehiya at mga taktika, at nagtungo sa sosyalistang rebolusyon. 

Kasunod nito, ang kanyang pagsusuri sa uri ng lipunang Tsino sa panahon ng sosyalistang rebolusyon at konstruksyon 

ay nagpakita kung paano wastong panghahawakan ang mga kontradiksyon sa ganoong lipunan. Muli niyang inilahad 

ang Leninistang tesis na patuloy na iiral ang mga uri at tunggalian ng mga uri sa sosyalistang lipunan, na ang paglaban 

ng nagaping burgesya ay lalakas nang sampung libong ulit, at na kakailanganin ang isang buong istorikong 

kapanahunan para ganap na magapi ng proletaryado ang burgesya. Matibay ang kanyang batayan sa pagkilala sa banta 

ng modernong rebisyunismo sa Tsina at sa pangangailangan para sa teorya ng nagpapatuloy na rebolusyon sa ilalim ng 

proletaryong diktadura. 

Binigyang diin ni Mao ang pangangailangan at kahalagahan ng pamumuno ng uring manggagawa sa pamamagitan ng 

Partido at sa saligang alyansa ng uring manggagawa at magsasaka sa bagong demokratikong rebolusyon. Ipinakita niya 

na ang malakolonyal at malapyudal na lipunan ay nasa palagiang krisis, at na ang napakalaking populasyong 

magsasaka sa kanayunan ay nagsisilbing batayan para sa estratehikong linya ng matagalang digmang bayan at 

pagtatatag ng mga rebolusyonaryong organo ng kapangyarihang pampulitika kahit na habang nakapwesto pa ang 

reaksyunaryong estado sa kalunsuran. 

Higit pa niyang pinaunlad ang Leninistang teorya at praktika ng pagbubuo ng Partido at isinulong ang kilusang 

pagwawasto bilang pamamaraang edukasyunal sa pamamagitan ng mga kilusang masa para iwasto ang mayor na mga 

kamalian at palakasin ang Partido sa pamamagitan ng pag-aangat ng rebolusyonaryong kamulatan at kakayahan ng 

Partido at ng masa. Ang kilusang pagwawasto sa Partido ang malabinhing batayan para sa konsepsyon ng rebolusyong 

pangkultura sa sosyalistang lipunan. 

Ipinakita ni Mao na matapos bawian sa pulitika at sa batas ng pribadong pag-aari sa mga kagamitan sa produksyon, 

umaatras ang burgesya sa larangan ng kultura para makapanatili at makakuha ng bagong mga rekrut kahit na sa hanay 

ng mga anak ng anakpawis na nag-aaral sa ilalim ng sosyalistang sistema. Kung gayon, maaaring maging punlaan ang 

larangan ng kultura para sa mga ideyang burges suhetibista, rebisyunismo at retrogresyon, liban na lamang kung 

magsusulong ng di mabilang na serye ng mga proletaryong rebolusyong pangkultura. 

Iniisip ang paraan kung paano lumitaw ang modernong rebisyunismo sa larangan ng kultura at pagkatapos sa larangan 

ng pulitika sa superistruktura ng Unyong Sobyet, inihapag ni Mao ang teorya at praktika ng nagpapatuloy na 



rebolusyon sa ilalim ng diktadura ng proletaryado sa pamamagitan ng Dakilang Proletaryong Rebolusyong 

Pangkultura mula 1966 hanggang 1976. Ito ay isang proseso ng pagrerebolusyonisa ng mga relasyon sa produksyon at 

ng superistruktura sa pamamagitan ng kilusang masa sa pamumuno ng proletaryado at partido nito. 

I. Pag-unlad ng Maoismo sa Pilipinas 

Bago muling itatag ang Partido Komunista ng Pilipinas noong 1968, kami, ang mga proletaryong rebolusyonaryo sa 

Pilipinas, ay nanindigan sa turo ni Lenin na hindi magkakaroon ng rebolusyonaryong kilusan kung walang 

rebolusyonaryong teorya, at na ang unang rekisito sa pagbubuo ng Partido ay pagbubuo sa ideolohiya. Inilapat namin 

ang rebolusyonaryong teorya ng Marxismo at Leninismo sa pormulasyon ng mga saligang dokumento ng Kongreso ng 

Muling Pagtatatag: Iwasto ang mga Kamalian at Muling Itatag ang Partido, ang Konstitusyon ng Partido, at ang 

Programa para sa Demokratikong Rebolusyon ng Bayan. 

Binasa at pinag-aralan namin ang mga akda nina Marx, Engels, Lenin, Stalin at Mao. Kabilang dito ang Manipestong 

Komunista, Ang Kapital, Sahod, Presyo at Tubo, Anti-Dühring, Kritika sa Programang Gotha, Digmang Sibil sa 

France, Ano ang Nararapat Gawin, Materyalismo at Empiryo-Kritisismo, Estado at Rebolusyon, Dalawang Taktika ng 

Sosyal-Demokrasya, “Kaliwang-Panig” na Komunismo: Sakit ng Kamusmusan, Imperyalismo: ang Pinakamataas na 

Yugto ng Kapitalismo, Mga Pundasyon ng Leninismo, Maikling Kasaysayan ng CPSU, Piling mga Akda ni Mao 

Zedong, ang Polemika hinggil sa Pangkalahatang Linya ng Pandaigdigang Kilusang Komunista, ang munting Pulang 

Aklat ng mga sipi mula kay Mao at mayor na mga dokumento ng Dakilang Proletaryong Rebolusyong Pangkultura. 

Sinikap naming unawain ang Marxista-Leninistang pilosopiya, ekonomyang pampulitika, syensyang panlipunan, ang 

kasaysayan ng pandaigdigang kilusang komunista, at ang estratehiya at mga taktika ng mga rebolusyong Ruso at 

Tsino, ang nagaganap noong rebolusyong Byetnames at iba pang mga rebolusyon. Sa tulong ng teoretikal na mga pag-

aaral, sinikap naming maunawaan ang kasaysayan at kalagayan ng daigdig, ng Pilipinas at ng lumang Partido 

Komunista ng Kapuluan ng Pilipinas na itinatag noong 1930 at nakipagsanib sa Partido Sosyalista noong 1938. Binasa 

at pinag-aralan namin ang mga dokumento ng lumang partido komunista bago at matapos ng pagsanib nito sa partido 

sosyalista. 

Pinagtibay namin ang teorya ng Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong bilang gabay sa rebolusyonaryong 

aksyon. Itinuring namin ang Kaisipang Mao Zedong bilang bunga ng mahabang rebolusyonaryong karanasan ng 

pandaigdigang proletaryado sa gabay ng Marxismo-Leninismo, at bilang pinakabago, pinakakomprehensibo, 

pinakamalalim at pinakamabisang instrumento para sa pagsusuri ng kasaysayan at mga sirkunstansya ng sambayanang 

Pilipino at para sa pagtatakda sa mga tungkulin na dapat tupdin para makamit ang demokratikong rebolusyon ng bayan 

bilang paghahanda sa sosyalistang rebolusyon. 

Sinikap naming isanib ang Maoismo sa kongkretong kalagayan ng Pilipinas at sa kongkretong praktika ng rebolusyong 

Pilipino. Kaugnay nito, inilapat namin ang materyalistang diyalektika at pagsusuri sa uri sa paglalagom at pagsusuri sa 

kasaysayan ng sambayanang Pilipino, sa pagtutukoy sa saligang katangian ng lipunang Pilipino at sa pagkilala sa 

pangangailangan para sa demokratikong rebolusyon ng bayan. Ang mga ito’y malinaw na inilahad sa mga saligang 

dokumento ng Kongreso ng Muling Pagtatatag at higit pang pauunlarin sa libro ni Amado Guerrero, Lipunan at 

Rebolusyong Pilipino, na unang inilathala sa anyong mimeograpo noong 1969, at pagkaraan, sa ilan pang kasunod na 

edisyon at salin hanggang sa araw na ito. 

Binigyang-inspirasyon at ginabayan kami ng pagsusuri sa uri ni Mao sa malakolonyal at malapyudal na lipunan. Sa 

gayon, nailinaw namin ang pangangailangan para sa demokratikong rebolusyon ng bayan, sa makauring pamumuno ng 

proletaryado, sa saligang alyansa ng mga manggagawa at magsasaka laban sa pinagsamang diktadura ng malaking 

komprador burgesya at uring panginoong maylupa na sunud-sunuran sa dayuhang monopolyong kapitalismo, sa 

patakarang nagkakaisang prente, sa estratehikong linya ng matagalang digmang bayan, at sa sosyalistang perspektiba. 



Sa tulong ng mga turo ni Mao hinggil sa pagbubuo ng Partido, hukbong bayan at nagkakaisang prente, nalagom at 

nasuri namin ang kasaysayan ng lumang Partido Komunista. Pununa namin ang depektibong pundasyon sa ideolohiya 

ng pinagsanib na komunista at sosyalistang mga partido, at pangunahin ang suhetibismong burges at mayor na mga 

kamaliang oportunistang Kanan at “Kaliwa” ng magkakasunod na magkakapatid na Lava na naging pangkalahatang 

kalihim ng Partido. Sa huli, nagpasya kaming humiwalay sa lumang partido at inilunsad noong 1967 ang kilala ngayon 

bilang Unang Dakilang Kilusang Pagwawasto (UDKP) na naglatag ng batayan para sa muling pagtatatag ng Partido 

Komunista noong 1968. 

Inilabas namin ang saligang dokumento ng kilusang pagwawasto, Iwasto ang mga Pagkakamali at Muling Buuin ang 

Partido, kapwa para punahin at itakwil ang mga kamalian ng mga rebisyunistang taksil na Lava at ipahayag ang 

mahigpit na pangangailangan na ilunsad ang digmang bayan alinsunod sa pangkalahatang linya ng demokratikong 

rebolusyon ng bayan laban sa imperyalismong US at lokal na mga mapagsamantalang uri ng malalaking komprador at 

panginoong maylupa. Itinalaga namin ang sarili sa pagbubuo ng tatlong dakilang sandata ng rebolusyon, ibig sabihin, 

ang Partido bilang abanteng destakamento ng proletaryado, ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa batayan ng 

alyansang manggagawa-magsasaka, at ang nagkakaisang prente ng patriyotiko at progresibong mga pwersa. 

Pinuna at itinakwil namin ang Kanang oportunistang linya ni Vicente Lava, na responsable sa paghahati-hati ng 

hukbong bayan sa maliliit na armadong pangkat na limang myembro lamang, sa ilalim ng patakarang “umurong para 

magtanggol” noong 1942, na lumikha ng pesimismo at pagiging pasibo sa panahon ng digma ng pagtatanggol laban sa 

Hapon, at nagpailalim sa hukbong bayan sa estratehikong plano ng US na muling sakupin ang Pilipinas, pagkatapos ay 

ang malugod na pagtanggap sa muling pananakop ng US noong 1945 na umulit sa maka-Browder na islogang 

“kapayapaan at demokrasya” ng Partido Komunista ng USA, at pagdedemobilisa sa hukbong bayan para sa 

parlamentaryong pakikibaka sa balangkas ng papet na republika ng 1946. 

Pinuna at itinakwil namin ang “Kaliwang” oportunistang linya ni Jose Lava, na nanawagan para sa paglulunsad ng 

“todong armadong pakikibaka” at “pagkakamit ng tagumpay sa loob ng dalawang taon”, nang hindi nagbibigay-pansin 

sa masikhay na gawaing masa at reporma sa lupa, na labis na nagtantya sa diumano’y “progresyong heometriko” ng 

hukbong bayan dahil sa lumalaking pagkamuhi ng sambayanan sa korapsyon ng rehimeng Elpidio Quirino noong 

1949, nagbase ng pangunahing pwersa ng hukbong bayan sa serye ng nahihiwalay na mga kampo sa walang taong mga 

erya ng kabundukang Sierra Madre, at naglunsad ng isang daluyong ng mga opensiba, at sa huli, bigong pangibabawan 

ang kontra-opensiba ng kaaway sa sitwasyong naging purong militar. 

Pinuna at itinakwil namin ang “Kanang” oportunistang linya ni Jesus Lava, na binuo ng pag-aatas na gawing “mga 

brigadang pang-organisasyon” ang hukbong bayan para sa parlamentaryong pakikibaka noong 1955, na naglikida sa 

mga sangay ng Partido noong 1957, naghiwalay sa mga pinuno ng partido sa nalalabing mga yunit ng hukbong bayan, 

at bigong makalikha kahit ng ligal na kilusang masa. Nang nagsimula kaming mga proletaryong rebolusyonaryo na 

sumapi sa lumang Partido Komunista noong 1962, wala kahit isang sangay ng Partido. Kami ang siyang nagbuo ng 

mga sangay ng Partido sa mga lokalidad at mga grupo ng Partido sa mga organisasyong masa sa dekada 1960. 

Ang Unang Dakilang Kilusang Pagwawasto sa gabay ng Kaisipang Mao Zedong ang nagkaloob ng matatag na batayan 

para sa pagbabalangkas ng Programa para sa Demokratikong Rebolusyon ng Bayan, at sa Konstitusyon ng Partido 

Komunista ng Pilipinas. Sa paghahanda sa pagtatatag ng Bagong Hukbong Bayan noong Marso 29, 1969, humalaw 

kami ng inspirasyon mula sa matagumpay na digmang bayan sa Tsina at sa digma ng pambansang pagpapalaya sa 

Byetnam upang balangkasin ang Mga Alituntunin ng Bagong Hukbong Bayan. Pinuna at itinakwil namin ang 

bandidong pangkating Taruc-Sumulong dahil sa pangangamkam ng awtoridad sa mga labi ng lumang hukbong bayan, 

gayundin sa pagpapanatili sa mentalidad at praktika ng mga pangkat ng rebeldeng lagalag. 

Interkonektado ang proseso ng muling pagtatatag ng PKP sa pandaigdigang proletaryong rebolusyon at sa pakikibaka 

sa imperyalismo, modernong rebisyunismo at lahat ng reaksyon. Itinaguyod namin ang Marxismo-Leninismo laban sa 



modernong rebisyunismo, na unang niyakap ni Khrushchov, at pagkatapos ng kanyang kasunod na si Brezhnev. Ang 

aming tanaw sa debateng pang-ideolohiya sa pagitan ng Partido Komunista ng Tsina at Partido Komunistang Sobyet 

ay sapat na buo. Matamang binasa at tinalakay namin ang polemika sa pagitan ng dalawang partido. Pumanig kami sa 

Marxista-Leninistang anti-rebisyunistang pusisyon ni Mao at ng Partido Komunista ng Tsina. 

Pinag-aralan namin kung paano umunlad ang modernong rebisyunismo hanggang madomina ang Unyong Sobyet at 

ibang mga partido komunista sa Silangang Europa at sa ibang dako, at kung paano rin lumitaw sa Tsina ang panganib 

ng modernong rebisyunismo. Sa ganoong pundasyon, malugod naming tinanggap ang teorya at praktika ng Dakilang 

Proletaryong Rebolusyong Pangkultra. Nanindigan kami sa Marxista-Leninistang pusisyon laban sa modernong 

rebisyunismo hindi lamang sa batayan ng pagsusuri sa nauukol na mga pangyayari sa ibayong dagat kundi maging sa 

batayan ng pakikibaka sa mga rebisyunistang taksil na Lava na kumikilos sa impluwensya ng modernong 

rebisyunismong nakasentro sa Sobyet. 

Mula 1963, pinuna at itinakwil namin ang mga ideyang burges-populista ni Khrushchov na “partido ng buong 

sambayanan” at “estado ng lahat ng mamamayan” na nagtatatwa sa proletaryong katangian ng partido at estadong 

Sobyet; at ang kanyang burges-pasipistang mga pananaw, gaya ng “mapayapang transisyon tungong sosyalismo” na 

nagtatatwa sa pangangailangan ng rebolusyonaryong karahasan laban sa kontra-rebolusyonaryong karahasan, 

“mapayapang kompetisyong pang-ekonomya” na nagpapangibabaw ng pakikibakang pang-ekonomya sa pakikibakang 

pampulitika, at “mapayapang pakikipamuhay” na palabis na sinasabing ito ang ang pangkalahatang linya ng 

pandaigdigang kilusan at di simpleng patakarang sumasaklaw sa mga diplomatikong relasyon ng mga sosyalistang 

estado sa ibang mga tipo ng estado, anuman ang ideolohiya at sistemang panlipunan nito. 

Tinangka ng mga rebisyunistang taksil na Lava na pigilin ang kritisismo sa malulubhang oportunistang kamalian ng 

magkakapatid na Lava mula 1942 pataas, at ginamit ang ideyang maka-Khrushchov na “mapayapang transisyon” para 

suhayan ang kanilang pusisyon na dapat magkaroon ng walang taning na mahabang panahon ng pakikibakang ligal na 

hahantong sa pangkalahatang opensiba sa anyo ng mga pag-aalsa. Nanindigan ang mga proletaryong rebolusyonaryo 

sa pusisyon na ang ligal na kilusang masa – laluna iyong sa mga manggagawa at magsasaka na sinimulan na nilang 

paunlarin – ay dapat magsilbing batayan para sa pag-oorganisa ng hukbong bayan at pagsisimula ng digmang bayan. 

Nangatwiran kami na nasa palagiang krisis ang malakolonyal at malapyudal na lipunan, at makapagbibigay ang 

kanayunan at uring magsasaka ng pisikal at panlipunang tereyn para sa pagtatayo ng hukbong bayan at pagtitipon ng 

lakas sa mga yugto alinsunod sa turo ni Mao hinggil sa estratehikong linya ng matagalang digmang bayan. 

Pinag-aralan namin kung paano sa iba’t ibang paraan binutas ng mga rebisyunistang maka-Khrushchov ang 

sosyalistang sistema sa pamamagitan ng pagdidisentralisa ng ekonomya at pagbibigay awtonomya sa mga empresa at 

kolektiba at indibidwal na responsibilidad sa kanilang akawnting sa gastos at tubo, at kung paano, katapat nito, 

kasunod na muling sinentralisa ng mga rebisyunistang maka-Brezhnev ang pangunahing mga empresa ayon sa linya ng 

monopolyong kapitalismo ng estado upang tiyakin ang pondo ng mga sentral na awtoridad at ang kakayahang 

magsulong ng paligsahan sa armas. Pinag-aralan namin kung paanong itinatag ang sistemang sosyalista at kung paano 

ito nilalansag ng mga rebisyunista sa mga larangang pampilosopiya, sosyo-ekonomiko, pampulitika, militar at 

pangkultura. 

Ang Kongreso ng Muling Pagtatatag ng PKP noong 1968 ay dinaluhan ng labindalawang delegado (na isa’y in 

absentia) na kumakatawan sa humigit-kumulang 80 kadre at myembro ng Partido. Namumuno ang mga ito sa daan-

daang abanteng aktibistang masa na inihahanda sa pagiging myembro ng Partido, at karamiha’y namumuno sa mga 

unyon at organisasyong masa ng maralitang lunsod, mga magsasaka, kababaihan, kabataan, propesyunal at 

manggagawang pangkultura. Ang kabuuang bilang ng organisadong baseng masa sa kalunsuran sa buong bayan ay di 

bababa sa 30,000. Lumaki ang kasapian ng Partido nang daan-daan mula 1968 hanggang 1971, at umabot sa antas na 

2000 noong 1972 at 4000 noong 1974. Pangunahing nagmula ang mga myembro ng Partido mula sa mga unyon, mga 



asosasyong pangkomunidad ng maralitang lunsod at mga organisasyon ng mga magsasaka, at mula sa Kabataang 

Makabayan. 

Itinatag ng Partido ang Bagong Hukbong Bayan noong 29 Marso 1969 sa pamamagitan ng pagkukumbina ng mga 

proletaryong rebolusyonaryo at mahuhusay na elemento ng lumang hukbong bayan na humiwalay sa bandidong 

pangkating Taruc-Sumulong. Nagbase ang sentral na pamunuan ng Partido sa ikalawang distrito ng probinsya ng 

Tarlac kung saan ang mahuhusay na labi ng lumang hukbong bayan ay may baseng masa na 80,000 sa ilang 

munisipalidad. Dito, nagsimula ang Bagong Hukbong Bayan sa 60 Pulang mandirigma na armado lamang ng siyam na 

awtomatikong riple at 26 imperyor na baril. Sa kabila ng pagsisimula sa wala, optimistiko kami dahil sa pagiging 

makatarungan ng ating rebolusyonaryong adhikain, at dahil binibigyang inspirasyon kami ng turo ni Mao na maaari 

kaming lumago mula maliit tungong malaki at mula mahina tungong malakas. 

Kumalat ang mga kadre ng Partido at armadong pangkat pampropaganda para maggawaing masa sa kanayunan ng 

Tarlac at kanugnog na mga probinsya. Nagbuo sila ng mga komiteng pang-organisa ng baryo bilang pansamantalang 

mga organo ng kapangyarihang pampulitika. Itinatag nila ang rebolusyonaryong mga organisasyong masa ng mga 

manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, bata at aktibistang pangkultura. Sa pamamagitan ng pagrekrut sa 

pinakamahuhusay na elemento mula sa mga organisasyong masa, itinatag ang mga sangay ng Partido bilang 

nangungunang pwersa sa lokalidad at itinatag ang mga rebolusyonaryong komite ng baryo bilang relatibong istableng 

mga organo ng kapangyarihang pampulitika. 

Pinamunuan ng Partido ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika, at sinuportahan naman sila ng mga 

organisasyong masa sa pagsusulong ng mga kampanya at aktibidad masa na kaugnay ng edukasyong masa, pag-

oorganisang masa, reporma sa lupa, produksyon, kalusugan at sanitasyon, arbitrasyon at gawaing pangkultura. Para 

dagdagan at tulungan ang hukbong bayan, binuo ang mga yunit milisya sa mga baryo at lahat ng kalalakihan at 

kababaihan sa mga organisasyong masa na malalakas ang katawan ay tumayo bilang yunit pandepensa-sa-sarili. Kapag 

nabuo pagkatapos ang lakas-platun na pwersang pambira, araw-araw ay nakikipagkoordina ito sa lokal na mga yunit 

gerilya, mga armadong pangkat pampropaganda at mga yunit milisya. 

Batay sa malakas na baseng masa, nakapaglunsad ang Bagong Hukbong Bayan ng papalaking bilang ng mga taktikal 

na opensiba laban sa kaaway. Isinagawa ang mga opensiba ng mga pangkat, iskwad at lakas-platun na pwersang 

pambira. Sa pamamagitan ng mga opensibang ito, pinalaki ng BHB ang bilang ng mga awtomatikong riple mula sa 

siyam lamang noong 1969 tungong higit 200 pagdating ng dulo ng dekada 1970. Gumanti ang kaaway gamit ang 5000 

kataong Task Force Lawin na binubuo ng armi, pulisya at mga pwersang paramilitar. Pinatay ang kilalang mga lider 

magsasaka sa bawat baryo. Araw-araw at gabi-gabi na lamang nirereyd ng kaawa ang 5 hanggang 10 baryo sa bawat 

takdang panahon, na naglalayon na hanapin ang sentral na pamunuan ng Partido. 

Bago pa man pormal na itatag ang Bagong Hukbong Bayan, nagsagawa ng pagsasanay pulitiko-militar mula Enero 

hanggang Marso 1969 para ihanda ang deployment ng ilang mga kadreng pulitiko-militar sa ilang probinsya sa ibang 

mga rehiyon para magbukas ng bagong mga sonang gerila. Ang pinakamatagumpay sa mga pagsisikap sa ekspansyong 

ito ay sa probinsya ng Isabela ng Hilagangsilangang Luzon. Lumikha ang tatlong kadreng pulitiko-militar na itinalaga 

doon ng baseng masa na 150,000 bago magtapos ang dekada 1970. Dahil sa mas malaking baseng masa at sa mas 

mahusay na tereyn para sa pakikidigmang gerilya, nagsimulang lumipat ang sentral na pamunuan ng Partido sa Isabela 

noong 1970. 

Sa rehiyong magubat ng Isabela, daan-daang mga kadreng pulitiko-militar ang sinanay para sa pagpapalawak sa loob 

ng rehiyon at sa buong bayan. Ang Partido at mga organisasyong masa sa Manila at ibang mga bahagi ng bayan ay 

nagpadala ng mga kadre doon para sa pagsasanay pulitiko-militar at sa paglahok sa gawaing masa. Ang sinanay na 

mga kadreng pulitiko-militar ay niredeploy para magtatag o palakasin ang mga komiteng rehiyon ng Partido at mga 

panrehiyong komand ng BHB sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas mula 1972 hanggang 1974. Binuo ang sampung 



panrehiyong organisasyon ng Partido at hukbo pagdating ng 1974, at lumaki ang bilang nito tungong labinlima sa 

pagitan ng 1977 bilang resulta ng paghahati-hati ng isla ng Mindanao tungo sa ilang organisasyong panrehiyon. 

Ginamit at pinaunlad ng BHB ang estratehiya at mga taktika ng pakikidigmang gerilya at mga pamamaraan ng 

pagpapalawak at pagkokonsolida na matagumpay na sinubok sa Tarlac at Isabela. Pagdating ng plenum ng Komite 

Sentral ng PKP noong 1975, umabot na ang pambansang lakas ng BHB sa higit na 1000 malalakas na riple, at ang 

pultaym na mga Pulang mandirigma ay sinusuhayan ng mga milisyang bayan at mga yunit sa depensa-sa-sarili ng mga 

organisasyong masa. Ipinatupad ng Partido ang patakarang nagkakaisang prente para sa armadong pakikibaka para 

masamantala ang mararahas na isplit sa hanay ng mga reaksyunaryo, makapagbukas ng bagong mga sonang gerilya, at 

makakuha ng mga sandata at ibang mga anyo ng suporta mula sa mga alyado. 

Sa pamamatnugot ng bagong tatag ng Partido, mas mabilis na lumawak ang kilusang masang nakabase sa lunsod at 

naging higit na militante kaysa dati sa Manila at sa pambansang saklaw. Humantong ito sa Sigwa ng Unang Kwarto ng 

1970. Sa Metro Manila lamang, 50,000 hanggang 100,000 ang nagmartsa mula sa iba’t ibang direksyon at nagrali sa 

pangunahing mga lugar publiko at sa harap ng palasyong presidensyal, Kongreso at embahada ng US upang 

kondenahin ang anti-mamamayan, anti-nasyunal, at anti-demokratikong mga patakaran at akto ng rehimeng Marcos na 

dinidirihe ng US. Lumaganap ang mga demonstrasyon sa mga pamprobinsyang kapitolyo at lunsod. Kabilang sa 

kanilang mga pangunahing islogan ang sumusunod: “Mangahas makibaka, mangahas magtagumpay! Digmang bayan 

ang sagot sa batas militar!” 

Tinangka ng rehimeng US-Marcos, gamit ang mabangis na pwersa, na sugpuin ang Sigwa ng Unang Kwarto at ang 

kasunod na mga kilos protestang masa hanggang 1972. Sinuspindi nito ang kasulatang habeas corpus noong ika-21 ng 

Agosto 1971, at pagkatapos idineklara ang batas militar noong ika-21 ng Setyembre 1972 upang ipataw ang pasistang 

diktadura sa sambayanan. Pinuwersa nitong mag-andergrawn ang mga pwersang ligal ng pambansa-demokratikong 

kilusan at hinikayat ang mga aktibista ng mga ito na lumahok sa digmang bayan. Tuluy-tuloy na pinaunlad ng Partido 

ang kanyang lakas sa kilusang lihim at hinikayat ang mga kilos protestang pambahay at panlansangan. 

Noong 24 Abril 1973, naglabas ang Preparatory Commission ng National Democratic Front ng Sampung-Puntong 

Programa ngRebolusyonaryong Pagkilos (o Manipesto ng NDF: Magkaisa para Ibagsak ang Diktadurang US-Marcos) 

para paunlarin ang nagkakaisang prente bilang suporta sa rebolusyonaryong armadong pakikibaka, at sa gayon, 

inihudyat ang pagtatatag ng National Democratic Front (NDFP – Pambansa-Demokratikong Prente ng Pilipinas). Ang 

NDF ay nagtagumpay sa paglilikha ng sarili nitong mga selula at nagpokus sa gawaing nagkakaisang prente sa hanay 

ng hayag na mga unyon at samahang magsasaka na hindi tukoy ng kaaway na pinamumunuan ng Partido, sa hanay ng 

mga samahan ng mga intelektwal at propesyunal ng petiburgesyang lunsod, sa hanay ng mga relihiyoso at sa hanay ng 

mga reaksyunaryong pulitikong anti-Marcos. Noong 1975, inilunsad ng Partido at kilusang lihim ng NDF sa Manila 

ang welga sa La Tondeña na nagbunsod ng mga welga sa 300 pabrika sa iba’t ibang dako ng bansa. Gumanap ng 

susing papel ang Christians for National Liberation sa NDF sa pagtulong sa mga manggagawa na lumaban sa pasistang 

awtoridad. 

Maituturing ang mga taon mula 1968 hanggang 1977 bilang mga taon ng pagpupundar ng PKP, BHB at NDFP sa 

patnubay ng Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong. Ginabayan ang maagang pag-unlad ng mga 

rebolusyonaryong pwersa ng mga saligang dokumento sa muling pagtatatag ng PKP, BHB at NDFP, at ng Lipunan at 

Rebolusyong Pilipino. Ang Partido ay nagpokus sa paglulunsad ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka bilang 

pangunahing anyo ng pakikibaka habang nagpatuloy itong hikayatin at muling palakasin ang ligal na kilusang masa sa 

lunsod kahit na mabangis na naghahari ang pasistang diktadura sa bayan. 

Sa layunin ng pagbubuong pang-ideolohiya, isinalin at inilathala ng Partido ang maiikling mga akdang klasiko nina 

Marx, Engels, Lenin at Stalin. Inayos at inilathala nito ang madaling basahing mga bolyum ng mga akda ni Mao sa 

pitong pangkalahatang mga pamagat: Hinggil sa Pagsusuri sa Uri at Panlipunang Pagsisiyasat, Hinggil sa Pagbubuo ng 



Partido, Hinggil sa Pagbubuo ng Hukbong Bayan, Hinggil sa Armadong Pakikibaka, Hinggil sa Nagkakaisang Prente, 

Hinggil sa Gawaing Pang-ekonomya at Reporma sa Lupa, at Hinggil sa Propaganda at Gawaing Pangkultura. Isinalin 

ang mga ito sa Pilipino, ang pambansang wika. Isinalin ang mga ito ng panrehiyong mga organisasyon ng Partido sa 

panrehiyong mga lenggwahe at ipinalaganap ang mga ito sa kanilang erya ng responsibilidad. 

 

Inilabas ng PKP ang Pang-organisasyong Gabay at Balangkas ng mga Ulat noong 1971 para gabayan ang gawaing 

masa at obligahin ang maagap at wastong pag-uulat ng mga resulta. Ang Paglalagom ng Unang Tatlong Taon noong 

1972 ay nagpakita ng mga resulta ng iba’t ibang mga aspeto ng rebolusyonaryong pakikibaka. Ipinagtibay ng PKP 

noong 1972 ang Patnubay sa Pagtatatag ng Demokratikong Gubyernong Bayan bilang konstitusyon ng sambayanan na 

magsisilbing balangkas para sa mga organo ng kapangyarihang pampulitika. Pinagtibay rin nito noong 1972 ang 

Rebolusyonaryong Gabay para sa Reporma sa Lupa. Ang Partikular na mga Katangian ng Digmang Bayan sa Pilipinas 

ay inilabas noong 1974, na humahango sa ating karanasan sa paglalapat ng estratehikong linya ng digmang bayan sa 

ating pulu-pulong bayan. Bilang resulta ng Plenum ng Komite Sentral noong 1975, inilabas ang Ang Ating Mahihigpit 

na Tungkulin noong 1976 para higit na ilinaw ang linya at mga tungkulin sa ideolohiya, pulitika at organisasyon at 

ipakita ang mga pamamaraan sa pagkakamit ng mga ito. 

Ang mga desisyon at direktiba ng Komite Sentral at ibang mga sentral na organo, ang mga ulat sa Komite Sentral 

hinggil sa panrehiyong pagsisiyasat sa mga kalagayang panlipunan at rebolusyonaryong gawain, ang palitan ng 

komunikasyon sa pagitan ng nakatataas at nakabababang mga organo ng liderato ng Partido at iba pang mga sulatin ng 

mga kadre at kasapi ng Partido ay mayamang bukal ng impormasyon kung paano inilapat ng PKP ang teoryang 

Marxista-Leninista-Maoista sa praktika ng rebolusyong Pilipino. Tumayo ang Ang Bayan bilang upisyal na 

publikasyon ng Komite Sentral para sa mga balitang pabatid at pagsusuri sa mga pangyayari at isyu sa bayan at 

daigdig. Nilaman ng mga ispesyal na pampleto ang mahahalagang artikulo. Kasunod nito, inilathala ang Rebolusyon 

bilang teoretikal at pulitikal na organo ng Komite Sentral. 

Mula 1969 hanggang 1977, nagtatag ang Partido ng mga panrehiyong organisasyon ng Partido at mga panrehiyong 

komand ng BHP: Hilagangsilangang Luzon, Hilagangkanlurang Luzon (kabilang ang Cordillera), Gitnang Luzon, 

Manila-Rizal (national capital region), Timog Katagalugan, Bikol, Kanlurang Visayas, Gitnang Visayas, Silangang 

Visayas, at ilang rehiyon ng Mindanao. Nasaklaw ng mga ito ang buong bayan. Itinakda ng Tarlac at Isabela ang 

padron para sa pagbubukas at pagpapaunlad ng mga sonang gerilya, na sa saliga’y kinabibilangan ng paglilikha ng 

baseng masa, pagpapakita sa masa ng pangangailangan at kahalagahan ng hukbong bayan sa eliminasyon ng lokal na 

mga tirano at masasamang elemento, at pagsusulong ng mga taktikal na opensiba laban sa mga armadong pwersa ng 

kaaway na isinasagawa ng mga pangkat, iskwad at platun ng BHB. 

Itinatag ang mga sonang gerilya sa mga eryang paborable para sa pakikidigmang gerilya. Kinonsolida ang mga ito para 

maging mga baseng gerilya sa pamamagitan ng masikhay na gawaing masa, reporma sa lupa, at pagbubuo ng mga 

organo ng kapangyarihang pampulitika at mga organisasyong masa. Kasunod nito, kinonsolida ang mga kulumpon ng 

mga sonang gerilya at baseng gerilya para maging larangang gerilya, na ang komiteng pandistrito ng Partido at platung 

gerilya ang tumatayo bilang pangunahing pwersang panagupa at sentro de grabidad para sa hiwa-hiwalay na mga 

iskwad at armadong yunit pampropaganda. Nasa mga larangang gerilya ang milyun-milyong mamamayan. Ang BHB 

sa Mindanao ang unang gumamit ng katagang “larangang gerilya” at nagbuo ng pangunahing mga yunit gerilya at 

segundaryong mga yunit gerilya. 

Noong 1976, ang mga platun ng BHB sa rehiyon ng Silangang Visayas ang nagpakita sa buong rebolusyonaryong 

kilusan kung paano maglunsad ng madalas na mga taktikal na opensiba sa malaganap at masinsing pakikidigmang 

gerilya sa batayan ng papalawak at papalalim na baseng masa, gamit ang mga platun laban sa mga munisipal na 

pwersa ng pulisya at maliliit na destakamento ng hukbo, at mabilis na magtipon ng mga armas sa kabila ng mabangis 



ng mga kampanyang pangkubkob ng kaaway. Itinuring ng sentral na liderato ng Partido na mahusay kung pararamihin 

ang mga platun sa pambansang saklaw sa layuning bumigwas ng mabibisang dagok laban sa mga pwersa ng kaaway at 

mang-agaw ng mga armas. 

Ang estratehiya at mga taktika ng digmang bayan ni Mao, na inilapat sa Partikular na mga Katangian ng Digmang 

Bayan sa Pilipinas, at isinapraktika ng mga kadre ng Partido at mga kumander at Pulang mandirigma ng BHB, ay 

nagtiyak sa umaasa-sa-sariling pagsulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa bayan. Hindi nilito ang 

Partido ng pulu-pulong katangian ng Pilipinas. Itinuring lamang ito bilang panimulang disbentahe ngunit 

pangmatagalang bentahe sa kalaunan. 

Ang lawak ng kanayunan, ang pulu-pulo at mabundok na katangian ng Pilipinas ay nagpahintulot sa Partido na hatiin 

at ikalaw ang lakas ng armadong pwersa ng kaaway sa pamamagitan ng pagbibigay ng kataas-taasang pagpapahalaga 

sa prinsipyo ng sentralisadong pamumuno sa ideolohiya at pulitika at disentralisadong operasyon, sa prinsipyo ng 

pagsalig-sa-sarili, at sa prinsipyo ng pagsusulong nang payugtu-yugto sa digmang bayan. Pagdating ng 1977, 

nakapagtatag ang BHB ng higit sa 30 larangang gerilya sa pambansang saklaw, sa tereyn na paborable para sa 

pakikidigmang gerilya. 

Sa pagsisikap na suplementuhan at ibunsod ang sumasalig-sa-sariling kondukta ng digmang bayan, nagsagawa ng 

dalawang pagtatangka na mag-angkat ng mga armas noong 1972 at 1974. Bahagyang matagumpay ang una pero sa 

kabuuan ay nabigo; ganap na nabigo naman ang pangalawang pagtatangka. Nilagom ng Partido at humalaw ng mga 

aral mula sa mga negatibong karanasang ito. Kung walang hanggahang komun sa kalupaan sa isang tumutulong na 

estado, dapat isapraktika ng hukbong bayan ang prinsipyo ng pagsalig-sa-sarili sa pamamagitan ng pag-aagaw ng 

armas mula sa mga pwersa ng kaaway at sa pamamagitan ng paggawa sa reaksyunaryong armadong pwersa bilang di 

sinasadyang pangunahing upisyal nito sa transportasyon at suplay. 

Sinuri at nilagom ng Partido ang kondukta nito ng digmang bayan at nagsagawa ng pamumuna at pagpuna-sa-sarili 

para iwasto ang mga kamalian at pahusayin ang mga pamamaraan at estilo ng paggawa. Kabilang sa tampok na mga 

kamalian na pinuna ay ang introduksyon ng mga armas nang walang naunang gawaing masa sa Negros Occidental 

noong 1969 at sa pagtatago at pasibidad ng dalawang buong kumpanya ng BHB sa rehiyong gubat ng Isabela mula 

1972 hanggang 1974. Humalaw ng mga aral ang Partido mula sa mga kabiguan at sa pagkamatay o pagkahuli ng mga 

kadre ng Partido at Pulang kumander sa iba’t ibang panahon. Sa kabuuan, patuloy na sumulong ang rebolusyonaryong 

kilusan, sa kabila ng ilang pangunahing kamalian at kabiguan. Hindi pinatamlay o napitigil ng pagkahuli sa mismong 

Tagapangulo ng Komite Sentral ng Partido noong 1977 ang pagsulong ng digmang bayan. 

Ang PKP, BHB at ibang mga rebolusyonaryong pwersa sa lahat ng rehiyon ay may mahaba at mayamang kasaysayang 

mailalahad kung paano, sa mga taon ng pormasyon, sila ay lumakas at sumulong sa napakahirap na kalagayan, kung 

paano nila ikinumbina ang armadong pakikibaka at nagkakaisang prente, kung paano nila kinoordina ang mga anyo ng 

pakikibakang ligal at iligal, kung paano sila nakagawa ng malulubhang kamalian sa ilang panahon, dumanas ng 

kabiguan at nakapangibabaw sa mga ito sa pamamagitan ng pamumuna at pagpuna-sa-sarili, aktwal na pagwawasto at 

muling pagpapalakas. Napipigilan ako ng oras sa pagbibigay ng kahit man lamang buod ng kasaysayan ng bawat 

rehiyon. Maibibigay ko lamang ang mga makabuluhang punto sa pag-unlad ng Maoismo sa Pilipinas. 

Sa panahong mula 1978 hanggang 1986, patuloy na lumakas ang rebolusyonaryong pwersa dahil sa kanilang pagtalima 

sa mga turo ni Mao at sa pamumuno ng PKP, at mangyari pa, dahil sa papalaking pagkamuhi ng sambayanang Pilipino 

sa pasistang diktadurang Marcos. Tuluy-tuloy na lumaki ang armadong rebolusyonaryong kilusan sa kanayunan. 

Noong 1978, nagsimulang maglunsad ng hayag na mga protestang masa ang kilusang masa sa kalunsuran. Tuluy-tuloy 

itong lumaki hanggang sa paslangin ng rehimeng Marcos si Benigno Aquino noong 1983. Sinunggaban ng Partido ang 

pagkakataon para magbuo ng pinakamalawak na posibleng nagkakaisang prente sa gitna ng mabilis na pagdaluyong ng 



kilusang masang lunsod. Milyun-milyong nagbangon ang malawak na masa ng sambayanan para ibagsak ang 

pasistang rehimen noong 1986. 

Ang pinakamalalaking organisasyong masa sa mga kilos protestang masa ay sa pambansa-demokratikong kilusan. 

Kasabay nito, pinaigting ng BHB ang mga taktikal na opensiba nito laban sa kaaway. Inilapat ng PKP ang patakarang 

malapad na nagkakaisang prente para ihiwalay at wasakin ang kapangyarihan ng pasistang rehimeng Marcos na 

sinusuhayan ng US. Pangunahin itong sumalig sa saligang alyansang manggagawa-magsasaka, pinalarga ang alyansa 

ng progresibo at makabayang mga pwersa at nagbuo ng pansamantalang alyansa sa di maaasahang reaksyunaryong 

mga grupo tulad ng kay Aquino at iba pa. Matapos bumagsak si Marcos, napilitan ang rehimeng Aquino na palayain 

ang lahat ng detenidong pulitikal, pero kalaunan, iginiit na walang kinalaman ang rebolusyonaryong kilusan sa 

pagbabagsak kay Marcos. 

Lumaki ang kasapian ng Partido sa higit 30,000 pagdating ng 1986. Dumami sa higit 60 ang mga larangang gerilya sa 

14 na rehiyon sa labas ng national capital region. Sa karamihan ng rehiyon sa bayan, lumago ang mga organo ng 

kapangyarihang pampulitika at mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa kanayunan. Higit pitong milyong tao 

ang nasa mga larangang gerilya. Lumaki ang armadong lakas ng BHB sa higit 5000 malalakas na riple noong 1983. 

Ang paglago ng hukbong bayan ay bumagal dahil sa mga kamalian ng “Kaliwang” oportunismo. Naitala ang lakas ng 

BHB sa 5,600 sa panahon ng Plenum ng Komite Sentral noong 1985. Lumaki ito sa 6,100 noong 1986. 

Relatibo sa lakas militar ng kaaway, malayong maliit ang lakas ng BHB pero sinusuhayan ito ng puu-puong libong 

milisyang bayan na may mas mahihinang armas, at ng daan-daang libong yunit sa depensa-sa-sarili ng mga 

rebolusyonaryong organisasyong masa. Salungat sa paulit-ulit na sinasabi ng armadong pwersa ng kaaway at ng burges 

na masmidya, hindi kailanman naabot ng BHB ang 25,000 na malalakas na riple noong dekada 1980. 

Kahit na lumaki ang lakas ng PKP, BHB at NDFP, mga organo ng kapangyarihang pampulitika at organisasyong masa 

mula 1978 pataas dahil sa napakahusay na pundasyong Maoista ng PKP at pagpupunyagi ng mga Maoistang 

proletaryong rebolusyonaryo, nagsimula ang mga elementong anti-Maoista sa matataas na pusisyon sa PKP na 

lumikha ng mga linyang suhetibista at oportunista, laluna mula 1981 pataas. Ipinalaganap nila ang suhetibistang linya 

na ang ekonomya ng Pilipinas ay hindi na malapyudal kundi malakapitalista, na sa katunaya’y naggigiit na 

inindustriyalisa at inurbanisa ng malaking komprador-panginoong maylupang pasistang rehimeng Marcos ang 

Pilipinas nang humigit-kumulang ay 40 porsyento. 

Nagawa ng nakabilanggong Tagapangulong tagapagtatag ng PKP sa mahabang panayam noong 1982 na “Hinggil sa 

Moda ng Produksyon sa Pilipinas” na kontrahin ang suhetibistang linya at patunayan, sa pamamagitan ng istatistiks at 

pagsusuri, ang pusisyon na agraryo at malapyudal pa ang ekonomya ng Pilipinas. Nakatulong ang panayam sa mga 

proletaryong rebolusyonaryo sa paninindigan at pagpigil sa paglaganap at pangingibabaw ng suhetibistang linya sa 

buong Partido. Noong 1983, isinulat niya sa “Ang Patalong Landas ng Reaksyunaryong Armadong Pwersa” na 

napakabilis na lalaki ang lakas ng BHB kapag marating ang kritikal na masa ng 5000 malalakas na riple, pero 

nagbabala laban sa wala-sa-panahong bertikalisasyon o pormasyon ng mas malalaking yunit na di kayang isustini. 

Ang mga oportunistang linyang “Kaliwa” at Kanan ay kapwa iniluwal mula sa suhetibistang linya. Mas malakas ang 

“Kaliwang” oportunistang linya kaysa Kanang oportunista hanggang 1987. Maling inakala ng bagong liderato ng 

Partido ang maagang yugto ng estratehikong depensiba – ang yugtong kinalulugaran pa ng digmang bayan – bilang 

abanteng yugto, at nilayon na isagawa ang di-angkop na tinagurian nitong yugtong “estratehikong kontra-opensiba” 

bilang huling yugto ng estratehikong depensiba na naghahatid ng estratehikong pagkapatas. Ikinubli ng retorikal na 

“pagsulong” sa digmang bayan ang katotohanan na noong 1978, ang lakas ng hukbong bayan ay humigit-kumulang 

1500 malalakas na riple. Yugto pa rin ito kung saan ang halimbawa ng pagbubuo ng mga platun at paggamit ng mga 

ito sa madadalas na opensiba gaya ng sa Silangang Visayas, laluna sa Samar, ay kailangan pang matularan sa ibang 

mga rehiyon. 



Nahawahan ng kapusukan hindi lamang ang sentral na liderato kundi maging ang panrehiyong liderato sa Silangang 

Visayas nang magpasya itong magbuo noong 1979-80 ng mga kumpanya at dalawang batalyon. Gayunman, 

nakumbinsi ang panrehiyong liderato na huwag nang ipatupad ang plano nito at inatasan na magpalawak sa rehiyon sa 

pamamagitan ng paggamit ng mga platun, at ibukas ang subok na mga kadre nito sa sentral na liderato para sa 

redeployment upang tulungan ang ibang mga rehiyon, laluna ang Negros, Panay at Mindanao. Sa buong bayan sa 

kabuuan, napalawak ng Partido at BHB ang baseng masa at nakapaglunsad ng matatagumpay na taktikal na opensiba. 

Hindi naipatupad ng sentral na liderato ng Partido ang diumano’y “estratehikong kontra-opensiba” nito. Gayunman, 

noong 1981, nag-imbento ang Komisyong Mindanao ng sarili nitong tatak ng adbenturismong militar, na tinagurian 

nitong estratehiyang Pulang Purok-Puting Purok (Red Area-White Area o RAWA). Nagpasya itong lipas na ang 

panahon para sa gawaing masa at panahon na para magbuo sa Mindanao ng 15 kumpanya ng BHB bilang purong 

pwersang militar sa pinakamaagang posible sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng maliliit na yunit ng BHB na 

naggagawaing masa. Kasabay nito, itinuring ang armadong partisanong lunsod at ang ispontanyong masa sa 

kalunsuran bilang nangungunang pulitiko-militar na pwersa para sa pagtatagumpay ng rebolusyon sa pamamagitan ng 

insureksyong lunsod. Nadala ng kapusukan, hayagang lumahok ang andergrawn na mga kadre ng Partido sa mga kilos 

masa na tinawag na mga welgang bayan. 

Nagpamalas ng magagandang resultang militar ang unang tatlong kumpanya sa mga opensiba laban sa kaaway. Pero 

habang mas maraming kumpanya at mas maraming yunit istap ang nabuo, humina ang baseng masa at kalauna’y nauk-

ok. Kasabay nito, naging bulnerable ang mga kumpanya sa mga atake ng kaaway dahil madali silang nakikita ng mga 

impormer at mga pangkat panrekorida ng hukbo ng kaaway. Nang nagresulta ang patakarang wala-sa-panahong 

magbuo ng mga kumpanya ng BHB sa mga tagumpay ng kaaway sa pag-aambus ng mga yunit ng BHB, at nang 

narereyd at nahuhuli o napapatay ang mga andergrawn na kadre ng lunsod, bumaling ang Komisyong Mindanao sa 

pagsisisi sa “deep penetration agents” (DPAs) bilang sanhi ng mga kabiguan sa halip ng pagrerepaso at pagwawaksi sa 

maling patakaran. Noong 1985, nagpasya ang komiteng tagapangalaga (caretaker committee) ng Komisyong 

Mindanao na maglunsad ng isterikal na kampanyang putsista na diumano’y makapagbubunyag at magkaaalis sa 

tinaguriang mga DPA sa rehiyon. Tinawag nito ang kampanya na Kampanyang Ahos, na iyon pala’y isang kriminal at 

madugong witch hunt sa loob ng rebolusyonaryong hanay. 

Hindi maagap na naiwasto ang malulubhang kamalian ng “Kaliwang” oportunismo, at humantong sa matatagumpay na 

mga atake ng kaaway at iyong madudugong witch hunt gaya ng Kampanyang Ahos noong 1985 hanggang 1987 sa 

Mindanao, sa kampanyang kontra-DPA sa Hilagang Luzon at Operation Plan Missing Link sa rehiyon ng Timog 

Katagalugan. Napanghina ang pagsulong ng armadong rebolusyon at bumagal sa iba’t ibang erya sa ilang panahon. 

Ang wala-sa-panahong pormasyon ng malalaking yunit militar ay nagresulta sa pagkakaligta sa gawaing masa at sa 

pagkitid ng baseng masa. Dahil walang malalim at malawak na baseng masa, at dahil sa labis na kumitid na 

pleksibilidad at mobilidad, naging mas bulnerable ang mga yunit ng BHB sa paniniktik at atake ng kaaway. Sa 

kalakhang bahagi ng dekada 1980, ang panrehiyong organisasyon ng Partido sa Bikol naman ang nagpamalas ng 

huwarang balansyadong pag-unlad ng Partido, hukbong bayan at baseng masa sa hanay ng mga panrehiyong 

organisasyon. 

Umultaw ang pangit na ulo ng Kanang oportunismo noong 1980, nang ang tinaguriang mga demokratang popular 

(popular democrats) ay nagpanukala na gawing “Bagong Katipunan” ang Pambansa-Demokratikong Prente sa 

pamamagitan ng pag-aalis ng pamumuno ng proletaryado, para diumano maging mas kaakit-akit ang nagkakaisang 

prente sa burgesya. Iniharap ang isang bagong borador programa na nagpalabnaw sa rebolusyonaryong nilalaman ng 

naunang programa at nag-ulit sa mga ideyang burges ng maka-Deng na kontra-rebolusyon sa Tsina, pero nilabanan at 

itinabi. Mayroon ring panukala na balik-aralan ang katangian ng Unyong Sobyet bilang isang kapangyarihang sosyal-

imperyalista upang padulasin ang paglapit sa Unyong Sobyet at mga alyado nito para sa ayudang militar. 



Natigil ang mga Kanang oportunista sa pagtutulak ng panukala na baguhin ang katangian ng NDF at palabnawin ang 

programa nito. Madaling itinakwil ng mga proletaryong rebolusyonaryo ang kanilang hakbang dahil umigting ang 

digmang bayan tungo sa pagbabagsak sa pasistang diktadura noong 1986. Pero matapos bumagsak si Marcos, labis na 

diniinan ng mga Kanang oportunista ang patakarang boykot ng liderato ng Partido noong biglang eleksyong 

presidensyal ng 1986 bilang estratehikong kamalian at nagpakulo ng mga ganting paratang laban sa sentral na liderato. 

Hayag silang nagpapasalamat sa rehimeng Aquino na pinamamatnugutan ng US para sa diumano’y demokratikong 

espasyo at sinikap na makapanuyo sa rehimeng Aquino. Labis silang nagalak sa “bagong kaisipan” ni Gorbachov. 

Matapos palayain sa bilangguan, ang tagapangulong tagapagtatag ng PKP ay nagbigay ng serye ng 10 lektura, na 

pinamagatang Krisis at Rebolusyong Pilipino, sa University of the Philippines noong 1986. Nilayon nitong kontrahin 

at linawin ang kalituhan na inihahasik ng mga “Kaliwa” at Kanang oportunista tungkol sa pagbagsak ni Marcos at sa 

katangian ng rehimeng Aquino, at mas mahalaga, para iupdeyt ang Lipunan at Rebolusyong Pilipino at linawin ang 

bagong kalagayan at bagong mga tungkulin ng rebolusyonaryong kilusan. Pinagtibay ng natipong mga lektura ang mga 

rebolusyonaryong prinsipyo at inangat ang diwang palaban ng Partido at rebolusyonaryong kilusan sa harap ng mga 

pagtatangka ng rehimeng Aquino na magsagawa ng pakanang wasakin ang kilusan sa pamamagitan ng kumbinasyon 

ng karahasan at panlilinlang. 

Pagdating ng panahong ito, sumanib ang mga “Kaliwang” oportunista sa mga Kanang oportunista para palakihin ang 

kamaliang boykot bilang pinakamasahol na kamalian ng PKP upang ikubli ang higit na mas mapaminsalang katangian 

at konsekwensya ng kanilang mga kamalian at krimen sa mga witch hunt na kontra-DPA. Ipinangalandakan nila na 

tanging ang mga insureksyong lunsod at importasyon ng mga armas ang matagumpay na makakokontra sa gradwal na 

konstriksyon ng mga larangang gerilya sa ilalim ng digmang mabilis na pinagpapasyahan ng kaaway. 

Matapos mabigo ang kanilang patakaran ng diumano’y mga operasyong koordinado sa pambansang antas noong 1987-

88, na binubuo sa halos kabuuan nito ng mga operasyong harasment at nakaaksaya ng maraming amunisyon, sa 

saligan, ang mga “Kaliwang” oportunista ay gastadong pwersa na at nasiraan na ng loob at naging palatalo. Ilan sa 

kanila ay sumama sa mga Kanang oportunista sa pagpupuri kay Gorbachov, at pagkatapos, sa pagdiriwang sa ganap na 

restorasyon ng kapitalismo sa mga bayang pinaghaharian ng mga rebisyunista noong 1989 hanggang 1991. 

Magkasama, sinimulan nilang magmaniobra para sa mga pusisyong istap sa iba’t ibang mga reaksyunaryong partido at 

sa iba’t ibang mga ahensya ng reaksyunaryong gubyerno. 

Sa mga taon mula 1988 hanggang 1991, siniyasat ng Partido kung gaano kalaki ang nawala sa rebolusyonaryong 

baseng masa bunga ng nagpapakitid-sa-sariling linya ng mga “Kaliwang” oportunista. Naging malinaw noong 1991 na 

ang pagkawala ng baseng masa ay umabot sa 60 porsyento sa pambansang saklaw. Ang mga “Kaliwang” oportunista, 

na nagbandila ng iba’t ibang tipo ng insureksyunismong lunsod, ay inudyukan ng mga dayuhang Trotskyista at 

nagsimulang hayagang labanan ang PKP at Maoismo. Nakipagkolaborasyon sila sa ayaw magwastong mga Kanang 

oportunista sa anti-komunistang propaganda at nanraket sa mga NGO na pinondohan ng mga imperyalista at lokal na 

reaksyunaryong pulitiko. Noong 1991, naghanda ang Komite Sentral ng Partido para sa Ikalawang Dakilang Kilusang 

Pagwawasto sa pamamagitan ng pagbabalangkas ng pinakasaligang dokumento nito, batay sa mga ulat at 

rekomendasyon ng nakabababang mga organo at organisasyon ng Partido. 

II. Kasalukuyang Katayuan ng Maoismo sa Pilipinas 

Mauunawaan at mapahahalagahan lamang ang kasalukuyang katayuan ng Maoismo sa Pilipinas sa pamamagitan ng 

pag-oobserba kung paano matagumpay na inilapat ang teoryang Maoista sa kongkretong praktika ng rebolusyong 

Pilipino sa bagong demokratikong yugto, kung paano ito ginamit para harapin at pangibabawan ang pagkalaki-laking 

kahirapan sa obhetibong sitwasyon, lutasin ang mga usapin sa pag-unlad ng Partido at ibang mga rebolusyonaryong 

pwersa, at kung paano ito gumabay sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa para ipreserba ang sarili, lumakas at 

sumulong. 



Dakilang istorikong tagumpay para sa PKP na napangibabawan ang pagkalaki-laking pagtatangka ng mga 

imperyalistang US at lokal na reaksyunaryong pwersa na wasakin ang Partido at buong rebolusyonaryong kilusan 

gamit ang 14 na taong pasistang diktadura ni Marcos mula 1972 hanggang 1986 at ng magkakasunod na huwad na 

demokratikong mga rehimen na nagpanggap na nagbibigay ng “demokratikong espasyo” sa mga naghahangad ng 

pambasang kasarinlan at demokrasya, pero hindi kailanman huminto sa paggamit ng brutal na mga kampanya ng anti-

komunista at anti-mamamayang panunupil. 

Mahusay na ginabayan ang PKP ng teoryang Maoista na ang bagong demokratikong rebolusyon, sa pamamagitan ng 

estratehikong linya ng matagalang digmang bayan, ang tugon sa pinagsamang diktadura ng mga uring malalaking 

komprador at panginoong maylupa na naghahari sa malakolonyal at malapyudal na lipunan sa ilalim ng hegemonya ng 

imperyalismong US. Mahusay nang napatunayan na hindi nakayanang gapiin ng US at ng lokal na mga 

nagsasamantalang uri ang rebolusyonaryong kilusan ng sambayanan sa pamamagitan ng paggamit ng dahas at 

panlilinlang. 

Sa mahigit na apat na dekada ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka, napamunuan at nabuo ng PKP ang hukbong 

bayan, ang mga organo ng demokratikong kapangyarihan sa kanayunan, ang mga rebolusyonaryong organisasyong 

masa, at ang nagkakaisang prente ng mga pwersang patriyotiko at progresibo. Sa batayan ng palaki nang palaking 

baseng masa, naitatag ng PKP ang mga sangay ng Partido sa mga lokalidad. Sa pamumuno nito, ang demokratikong 

gubyerno ng bayan ay lumalaki laban sa reaksyunaryong gubyerno at naghaharing sistema na nasa palagiang krisis. 

Napipilitan ang reaksyunaryong gubyerno na kilalanin ang rebolusyonaryong gubyerno sa pamamagitan ng 

pagsusulong ng mga negosasyong pangkapayapan sa Pambansa-Demokratikong Prente ng Pilipinas (NDFP). Pinadulas 

ng serye ng dayuhang mga gubyerno (Dutch, Belgian at Norwegian) ang mga negosasyong pangkapayapaan. Ayon sa 

internasyunal na batas, nakikipagnegosasyon ang NDFP sa gubyerno sa Manila sa pantay na katayuan bilang co-

belligerent sa isang gera sibil. 

Tumatalima ang mga rebolusyonaryong pwersa at mamamayan sa pamumuno ng PKP sa prinsipyo at linya na ang 

pakikibaka para sa makatarungan at matagalang kapayapaan ay ang mismong pakikibaka para sa pambansang kalayaan 

at demokrasya. Magtatagumpay lamang ang mga negosasyong pangkapayapaan kung ipinatutupad ang ganoong 

pakikibaka ng sambayanan. Hindi maililigaw ang mga rebolusyonaryong pwersa ng hungkag na mga ilusyon tungkol 

sa negosasyong pangkapayapaan. Sa halip, nagamit nila ang mga negosasyong pangkapayapaan bilang pamamaraan 

para iharap ang makatarungan at rasonableng mga kahingian para sa kagyat at pangmatagalang benepisyo ng 

sambayanang Pilipino, at naipalaganap sa daigdig ang programa para sa demokratikong rebolusyon ng bayan at 

inilantad ang anti-nasyunal at anti-demokratikong katangian ng gubyernong Manila. 

Bunga ng matagalang subersyon at pagtataksil sa sosyalismo ng modernong rebisyunismo at ng ganap na tagumpay ng 

kapitalistang kontra-rebolusyon sa Tsina, Unyong Sobyet at ibang mga dating sosyalistang bayan, 

ipinangangalandakan ng mga imperyalistang US at mga reaksyunaryong Pilipino na walang pag-asa ang sosyalismo, at 

hindi makalalampas ang kasaysayan sa kapitalismo at liberal na demokrasya. Tinangka nilang demoralisahin ang 

sambayanan at mga rebolusyonaryong pwersa sa pamamagitan ng paggiit na wala nang sosyalistang bayan na tutulong 

sa kanila at wala nang ibang paraan kundi ang sumuko sa imperyalismo at mga reaksyunaryong tau-tauhan. 

Gayunman, salamat sa mga turo ni Mao hinggil sa bagong demokratikong rebolusyon, sa prinsipyo ng pagsalig-sa-

sarili at sa linyang masa, lumakas ang rebolusyonaryong kilusan ng sambayanang Pilipino at sumulong nang hindi 

umaasa sa materyal na ayuda mula sa ibayong dagat. Higit sa 98 porsyento ng armadong lakas ng BHB ay mula sa 

paglaban sa kaaway. Mas kaunti sa dalawang porsyento ang nagmumula sa mga donasyon ng lokal na mga alyado. 

Muli, salamat sa proletaryong rebolusyonaryong linya ni Mao laban sa modernong rebisyunismo mula sa huling bahagi 

ng dekada 1950, itinatag ang PKP sa linya ng pagtataguyod sa Marxismo-Leninismo at paglaban sa modernong 

rebisyunismo. 



Lahat ng rebolusyonaryong pwersa ng sambayanang Pilipino ay nakauunawa sa pagkabulok at ultimong pagkalusaw 

ng sosyalismo sa mga bayang pinaghaharian ng mga modernong rebisyunista. Higit silang naaarmasan ng Maoistang 

teorya ng pagpapatuloy ng rebolusyon sa ilalim ng proletaryong diktadura sa sosyalistang lipunan. Hindi lamang 

matibay ang kanilang pundasyon sa praktika ng bagong demokratikong rebolusyon kundi mayroong pag-unawa sa 

kinabukasan na itatag ang sosyalismo at labanan ang panganib ng rebisyunismo at panunumbalik ng kapitalismo. 

Nagsisimula ang sosyalistang rebolusyon sa saligang pagkukumpleto ng bagong demokratikong rebolusyon sa 

pamamagitan ng pag-agaw ng kapangyarihang pampulitika sa pambansang saklaw. 

Ang rebolusyonaryong partido ng proletaryado tulad ng PKP ay nakapailalim sa batas ng kontradiksyon sa lahat ng 

yugto ng rebolusyon. Dapat magmatyag ito sa walang tigil na pangangailangang makibaka laban sa burgesya na 

naggigiit ng impluwensya mula sa labas o nakakayanang pumuslit sa loob ng Partido sa pamamagitan ng di 

nagpanibagong-hubog o paurong na mga elementong petiburges na nagmimisrepresenta sa mga ideyang petiburges 

bilang mga proletaryong ideya at pino o krudong umaatake sa linyang Marxista-Leninista-Maoista. 

Dahil bihasa sa mga turo ni Mao, nasa pusisyon ang PKP noong 1992 na tukuyin, punahin at itakwil ang pangunahing 

mga kamalian ng suhetibismo at oportunismo mula 1980 hanggang 1991 na naglalayong papanghinain at likidahin ang 

Partido at ang rebolusyonaryong kilusan. Matagumpay nitong inilunsad ang Ikalawang Dakilang Kilusang 

Pagwawasto (IDKP) noong 1992, na taglay ang napakalawak na suporta ng mga kadre at kasapi ng Partido na 

nanatiling tapat sa Partido at sa Marxismo-Leninismo-Maoismo. 

Sa panahon mismo na inakala ng ayaw magwastong mga oportunista na maibibigwas nila ang nakamamatay na dagok 

sa PKP, inilabas ng sentral na liderato ang mga dokumento ng pagwawasto: Muling Pagtibayin ang Ating mga 

Saligang Prinsipyo at Iwasto ang mga Pagkakamali, Pangkalahatang Pagbabalik-aral sa Mahahalagang Pangyayari at 

Pasya mula 1980 hanggang 1991 at Manindigan para sa Sosyalismo Laban sa Modernong Rebisyunismo. Sa 

katunayan, kung wala ang Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto, ang PKP at ang buong rebolusyonaryong 

kilusan ay maaaring nalusaw mula sa loob, gaya ng hayag na hinahangad ng isang asset sa paniniktik ng US na 

nakikipagsabwatan at nag-uudyok sa ayaw magwastong mga oportunista. 

Sa halip, inilunsad ng mga Maoistang proletaryong rebolusyonaryo ang Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto 

mula 1992 hanggang 1998 bilang kampanya ng edukasyong teoretikal at pampulitika para muling pagtibayin ang mga 

saligang rebolusyonaryong prinsipyo, punahin at itakwil ang pangunahing suhetibistang oportunistang mga 

pagkakamali, at muling pasiglahin ang mga rebolusyonaryong pwersa at kilusan. Bahagi rin ng IDKP ang praktikal na 

mga hakbang para kontrahin ang mga operasyon sa pangwawasak ng mga nabulok at taksil na mataas ang pusisyon, 

para bawiin ang mga tauhan at rekursong nilustay at ginulo nila; para bigyan muli ng oryentasyon at iredeploy ang 

mga kadre; at para muling pasiglahin ang buong Partido at rebolusyonaryong kilusan. 

Sa paglalahad ng kasalukuyang katayuan ng Maoismo sa Pilipinas, kinakailangang talakayin ang sampung usapin na 

hinarap sa Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto at isalaysay ang mga pusisyon at aksyon ng Partido at mga 

konsekwensya nito. Ang mga usapin ay ang sumusunod: 1) ang teorya at praktika ng Marxismo-Leninismo-Maoismo; 

2) ang linyang anti-rebisyunista; 3) ang malapyudal at malakolonyal na katangian ng lipunang Pilipino; 4) ang 

pangkalahatang linya ng bagong demokratikong rebolusyon; 5) ang Partido bilang talibang pwersa; 6) ang matagalang 

digmang bayan at pakikidigmang gerilya; 7) ang rebolusyonaryong linya sa uri sa nagkakaisang prente; 8) ang 

prinsipyo ng demokratikong sentralismo; 9) ang sosyalistang perspektiba; at 10) proletaryong internasyunalismo. 

1. Pagtibayin ang teorya at praktika ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 

Binigyang-pansin ng PKP na sadyang isinantabi ng mga suhetibista at oportunista ang pag-aaral sa teorya at praktika 

ng Marxismo-Leninismo-Maoismo sa loob ng mga organo at yunit kung saan dapat sila maging mga kadre ng Partido. 

Inihinto nila ang ganoong pag-aaral upang ikintal at linlangin ang ibang mga kasapi ng Partido na mayroon silang mas 



mahuhusay na ideya, na sa katunaya’y hinalaw sa mga di-Maoista at anti-Maoista. Nagpamalas sila ng eklektikong 

hanay ng mga ideyang petiburges. 

Kabilang sa mga “Kaliwang” oportunista ay mga tagapagtaguyod ng putsismong militar at insureksyunismong lunsod 

na diumano’y nakabatay sa mga pag-aalsang anti-awtoritaryan sa Gitnang America. Kabilang sa mga Kanang 

oportunista ang mga tagapagtaguyod ng populismong burges, liberalismo, sosyal-demokrasya, Gorbachovismo at 

Trotskyismo. Pero lahat sila’y nagkasundo sa suhetibistang ideya na hindi na malapyudal ang ekonomya ng Pilipinas 

at naging “malakapitalista” ayon sa kanilang sapantaha na nakamit ang makabuluhang paglago ng industriyalisasyon at 

urbanisasyon sa ilalim ng malaking komprador-panginoong maylupang patakaran sa ekonomya ng pasistang rehimeng 

Marcos na pinamamatnugutan ng US. 

Inilabas ng Komite Sentral ng PKP ang nabanggit na mga saligang dokumento sa pagwawasto upang harapin at gapiin 

ang ayaw magwastong mga suhetibista at oportunista. Dagdag pa, inilabas ng tagapangulong tagapagtatag ng PKP ang 

artikulong “Kritikal at Mapanlikhang mga Tungkulin ng Kilusang Pagwawasto”. Higit nitong inilinaw ang kilusang 

pagwawasto bilang proseso ng edukasyon at ang mga tungkuling dapat ipatupad para higit na iangat ang 

rebolusyonaryong kamulatan at kapabilidad sa paglaban ng Partido at ng sambayanan. 

Para itaguyod ang teorya at praktika ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, muling ipinatupad ng Ikalawang Dakilang 

Kilusang Pagwawasto ang tatlong antas ng mga kurso sa pag-aaral para sa mga kadre at kasapi ng Partido. Para 

maging ganap na kasapi ng Partido, kailangang tapusin ng mga kandidatong kasapi ang batayang kurso, na nagsasanib 

ng teoryang Maoista sa kasaysayan at mga sirkunstansya ng sambayanang Pilipino. Ang intermedyang kurso ay ang 

sistematikong pag-aaral sa Maoistang teorya at komparatibong pag-aaral sa mga rebolusyon sa iba’t ibang mga bayan. 

Ang abanteng kurso ay ang pag-aaral sa pilosopiya, ekonomyang pampulitika, syensyang panlipunan, estratehiya at 

mga taktika, at kasaysayan ng pandaigdigang kilusang komunista mula sa mga sulatin nina Marx, Engels, Lenin, Stalin 

at Mao. 

Muling pinasigla ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto ang kritika at pagtatakwil sa modernong rebisyunismo 

at ang pinakabago nitong mga anyo, laluna ang neo-rebisyunismo. Inilantad at nilabanan nito ang neoliberal na 

patakaran sa ekonomya, ang neokonserbatibong patakaran sa seguridad at kaugnay na mga patakaran ng 

imperyalismong US. Pinuna at kinondena nito ang lahat ng pangunahing tunguhin ng anti-komunistang kaisipang 

petiburges, kabilang ang liberalismo, neoliberalismo, populismong burges, sosyal-demokrasya, Gorbachovismo, at 

Trotskyismo. 

Hinikayat higit sa lahat ang buhay na pag-aaral ng Maoismo. Nangangahulugan ito ng paglalapat ng Maoismo sa 

panlipunang pagsisiyasat at pagpapasya para lutasin ang kasalukuyang mga usapin sa rebolusyonaryong pakikibaka. 

Tinalakay ang pangunahing mga isyung lokal at internasyunal at nilutas sa tanglaw ng Maoistang teorya. Naglalathala 

ang Partido ng mga pahayag at resolusyon hinggil sa mga isyu at impormatibo at mapanuring mga artikulo at aklat. 

Inilalathala ang mga ito sa website na www.philippinerevolution.net. Ginamit ang mga produksyon at ilustrasyong 

awdyo-biswal ng materyales sa pag-aaral para padulasin ang mga pag-aaral sa teorya at pulitika ng mga kadre at kasapi 

ng Partido na mula sa uring manggagawa at magsasaka. 

2. Pagtalima sa linyang anti-rebisyunista 

Walang pagsidlan ang tuwa ng mga imperyalistang US at reaksyunaryong Pilipino sa kaguluhang panlipunan sa Tsina, 

sa pagkalusaw ng mga rebisyunistang rehimen sa Silangang Europa, at sa kolaps ng Unyong Sobyet sa panahon mula 

1989 hanggang 1991. Ipinagmalaki nila na hihina at mawawala ang PKP dahil diumano’y wala na itong tagapagpalang 

dayuhan. 

Sa katunayan, mahinahong itinuring ng PKP ang mga pangyayaring ito bilang bindikasyon at beripikasyon ng anti-

rebisyunistang linya at prediksyon ni Mao na tutungo ang modernong rebisyunismo sa ganap na panunumbalik ng 



kapitalismo. Lalo pang inaangat ng PKP ang pagpapahalaga nito sa teorya at praktika ni Mao ng nagpapatuloy na 

rebolusyon sa ilalim ng proletaryong diktadura para labanan ang rebisyunismo, pigilan ang panunumbalik ng 

kapitalismo at konsolidahin ang sosyalismo. 

Tinawanan ng mga Maoistang Pilipino ang kabalbalan ng mga imperyalistang US at reaksyunaryong Pilipino na 

nagpapanggap na itinatag ang PKP sa patnubay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, na itinatag ito sa linya ng paglaban 

sa modernong rebisyunismo, na nagbangon at umunlad ito nang sumasalig-sa-sarili, at nauunawaan at tinatanglawan 

ito ng Dakilang Proletaryong Rebolusyong Pangkultura. Magkagayunman, nagbigay ng seryosong pansin ang PKP sa 

mga pagtatangka ng ayaw magwastong mga oportunista na ipalaganap sa loob ng Partido ang kanilang mga 

interpretasyong burges liberal, Gorbachovista at Trotskyista ng kagila-gilalas ng mga pangyayari ng 1989 hanggang 

1991. 

Napakalaki ng kahalagahan na isinulat ni Armando Liwanag ang Manindigan para sa Sosyalismo laban sa Modernong 

Rebisyunismo noong 1992 para ipaliwanag ang mahabang tunggalian sa pagitan ng proletaryado at ng burgesya sa 

mga sosyalistang bayan, at kung paano sumulong ang sosyalistang rebolusyon at konstruksyon hanggang 

magtagumpay ang mga modernong rebisyunista sa pag-agaw sa kapangyarihan at isagawa ang kapitalistang 

panunumbalik. 

Pinakamahalaga sa lahat, inilinaw ng artikulo kung paano patuloy na hahagupitin ang monopolyong kapitalismo ng 

papalalang krisis at lilikha ng papalaking paglaban ng proletaryado at mamamayan. Ang anti-imperyalistang 

pakikibaka ng mamamayan at ang makauring pakikibaka ng proletaryado laban sa burgesya ay magpapatuloy para 

magbigay-daan sa sosyalismo at komunismo. Pinanag-uli at pinalakas nito ang kapasyahan ng buong Partido na 

itaguyod ang linyang anti-rebisyunista at iwaksi bilang basura ang katawa-tawang paggigiit na walang alternatiba sa 

kapitalismo o kaya’y hindi makalalampas ang kasaysayan sa kapitalismo at liberal demokrasya. 

Ipinagmamalaki ng mga Pilipinong Maoista na makabilang sa mga proletaryong rebolusyonaryo na nagtataguyod sa 

Marxismo-Leninismo-Maoismo laban sa imperyalismo, rebisyunismo at reaksyon sa gitna ng lumalalang krisis ng 

pandaigdigang sistemang kapitalismo. Idinulot ng ganap na pagkabangkarote ng neoliberal na patakarang “malayang 

pamilihang” globalisasyon na itinutulak ng US ang isang matagalang depresyong pandaigdig at ang palakas na 

tendensya ng mga kapangyarihang imperyalista na pakawalan ang terorismo ng estado at maglunsad ng mga digma ng 

agresyon. Tiyak na muling lilitaw ang rebolusyon bilang pangunahing tunguhin sa daigdig habang umiigting ang lahat 

ng pangunahing kontradiksyon. 

3. Pagharap sa malapyudal at malakolonyal na katangian ng lipunang Pilipino 

Iginiit ng mga ayaw magwastong suhetibista at oportunista na hindi na malapyudal ang ekonomya ng Pilipinas para 

atakehin ang pangkalahatang linya ng bagong demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng digmang bayan. 

Puspusang pinatunayang mali ng PKP ang paggiit na ito at idiniin ang katotohanan na pinalala at pinalalim ng 

pasistang diktadurang Marcos ang atrasado at agraryong katangian ng ekonomya sa pamamagitan ng paglilihis ng mga 

rekurso mula sa pambansang kaunlarang industriyal at tunay na reporma sa lupa. 

Nananatiling pre-industriyal at malapyudal ang ekonomya. Patuloy itong dinarambong at binubusabos ng mga 

kapangyarihang imperyalista sa pangunguna ng US at ng mga lokal na nagsasamantalang uri ng malalaking komprador 

sa kalunsuran at panginoong maylupa sa kanayunan. Ang mga rehimen matapos ng rehimeng Marcos ay higit na 

nagpalala sa atrasadong katangian ng ekonomya ng Pilipinas at higit na nangwasak sa embayronment sa pamamagitan 

ng pagtalima sa neoliberal na patakaran sa ekonomya na nagdidikta ng pleksibilisasyon ng paggawa, liberalisasyon ng 

kalakalan at pamumuhunan, pribatisasyon ng mga ari-ariang publiko, deregulasyon at denasyunalisasyon. 

Ang mga umiiral na industriya ay nakasalig sa mga inangkat na kasangkapan, sangkap at panggatong. Ang diumanong 

industriya sa manupaktura ay simpleng pag-aasembol ng inangkat na mga sangkap para muling ieksport. Sa katunayan, 



bumagsak nang husto ang bahagi ng pagmamanupaktura sa gross national product mula nang bumaling mula sa 

pagmamanupakturang panghalili sa import tungong pagmamanupakturang nakatuon sa eksport. Ang pangunahing mga 

inilabas ng PKP at ang librong pinagsamang inakda ng tagapangulong tagapagtatag ng PKP at ni Julie de Lima, ang 

Ekonomya at Pulitika ng Pilipinas, ay naninindigan na ang ekonomya ng Pilipinas ay malapyudal. 

Magmula ng panahon ng rehimeng Ramos mula 1992 hanggang 1998, idineklara ng susing mga oportunistang ayaw 

magwasto na lipas na ang isyu ng pambansang soberanya, at lantarang itinatwa ang ang malakolonyal na katangian ng 

naghaharing sistema. Ipinagmatwid nila na walang saysay na igiit ang pambansang soberanya sa ilalim ng patakarang 

neoliberal na globalisasyon na itinulak ng US. Ineendurso nila ang patakarang ito kahit na pana-panaho’y nagkukunwa 

silang pumupuna sa ilan sa pinakamasasahol na katangian nito para lamang mamalimos na mareporma o mapahusay 

ang mga ito. 

Sila ay naging mga raketir sa mga organisasyong di panggubyerno (NGO) at mga tagapayo sa paniniktik ng ilang 

ahensya ng US at ng gubyerno sa Manila. Marami sa kanila ay malalapit na tagapayo ng kasalukuyang rehimeng 

Aquino kung paano gumamit ng pakikidigmang sikolohikal laban sa rebolusyonaryong kilusan, sa balangkas ng 

kontra-insurhensyang programang Oplan Bayanihan na ginuhit ng US. Ilan sa kanila ay may susing pusisyon sa mga 

ahensya ng gubyerno na pumapatungkol sa manipulasyon ng midya, huwad na gawaing kontra-karalitaan, at 

nagtatakip sa mga paglabag sa karapatang pantao, nananabotahe sa mga negosasyong pangkapayapaan, at nagpapakulo 

ng kontra-Tsinang sindak para ipagmatwid at padulasin ang panghihimasok militar ng US sa Pilipinas. 

4. Pagpapatupad sa pangkalahatang linya ng bagong demokratikong rebolusyon 

Tapat sa mga turo ni Mao, ipinatutupad ng PKP ang bagong demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng 

matagalang digmang bayan laban sa malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema ng malalaking komprador at 

panginoong maylupa na sunud-sunuran sa imperyalismong US. Ang namumunong uri ng rebolusyon ay ang 

proletaryadong industriyal. Nagbubuo ito ng saligang alyansa sa uring magsasaka bilang pangunahing pwersa ng 

rebolusyon. Kinakabig nito ang petiburgesyang lunsod para buuin ang alyansa ng mga saligang pwersa ng rebolusyon. 

Dagdag pa, kinakabig nito ang pambansa o panggitnang burgesya para magbuo ng patriyotikong alyansa. 

Ang tatlong dakilang sandata ng bagong demokratikong rebolusyon ay: ang proletaryong rebolusyonaryong partido, 

ang hukbong bayan, at ang pambansang nagkakaisang prente. Iniluwal ng mga ito ang rebolusyonaryong lakas ng 

mamamayan sa pamamagitan ng pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa kanila. Patuloy na lumalago ang 

demokratikong gubyernong bayan sa kanayunan, at hinahamon ang reaksyunaryong gubyerno ng malalaking 

komprador at panginoong maylupa, at kinakalos ito sa palaking bilang ng mga lokalidad. 

Naitatag ang mga organo ng demokratikong kapangyarihang pampulitika sa higit na 110 na larangang gerilya, na 

sumasaklaw sa malalawak na bahagi ng 70 mula sa 81 probinsya ng Pilipinas, higit sa 800 sa halos 1500 

munisipalidad, at libu-libo mula sa higit 40,000 baryo sa bayan. Sinusuportahan sila ng mga organisasyong masa ng 

mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, bata, aktibistang pangkultura, guro at ibang mga propesyunal at 

ng malawak na masa ng sambayanan. 

Walang ginagawa ang US at lokal na reaksyunaryong mga uri para baguhin ang katangian ng lipunang Pilipino. Sa 

gayon, nananatili ang pangkalahatang linya ng rebolusyong Pilipino. Patuloy na pinalalala at pinalalalim ng neoliberal 

na patakarang pang-ekonomya ang agraryo at malapyudal na katangian ng ekonomya ng Pilipinas. Patuloy na 

sinasalanta ng krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista ang ekonomya. Desperadong-desperado ang mga 

naghaharing reaksyunaryo kaya’t hinahayaan nila ang mga korporasyong 100 porsyentong pag-aari ng dayuhan na 

samantalahin at dambungin ang likas na kayamanan at wasakin ang embayronment. 

Laging nasa isip ng kasalukuyang rehimeng US-Aquino ang pagsisikap na wasakin ang rebolusyonaryong kilusan sa 

pamamagitan ng Oplan Bayanihan, at ganap na sinabotahe ang negosasyong pangkapayapaan sa pamamagitan ng 



paglabag sa mga kasunduang nabuo na sa pagitan ng NDFP at ng gubyerno sa Manila. Tumatanggi itong gampanan 

ang bahagi nito sa pagharap sa mga ugat ng gera sibil at paghawan ng landas para sa makatarungan at matagalang 

kapayapaan sa pamamagitan ng mutwal na mga kasunduan hinggil sa saligang mga repormang panlipunan, pang-

ekonomya at pampulitika. Tumatanggi itong tanggapin ang alok ng NDFP para sa kagyat na tigil-putukan at alyansa 

para sa layuning kamtin ang pambansang kasarinlan, demokrasyang bayan, pambansang industriyalisasyon at reporma 

sa lupa, at independyenteng patakarang panlabas ng kapayapaan at kaunlaran. 

5. Pagbubuo ng Partido bilang talibang pwersa ng proletaryado at ng sambayanan 

Ang Partido ang abanteng destakamento ng uring manggagawa. Ito ang talibang pwersa ng proletaryado at ng 

sambayanan. Pasan-pasan nito ang responsibilidad ng uring manggagawa na pamunuan ang demokratikong rebolusyon 

ng bayan at isulong ito tungo sa sosyalistang rebolusyon. Dahil ito ang pinakaprogresibo at pinakaproduktibong 

pwersa, ang uring manggagawa ay may istorikong misyon ng pagsasagawa ng sosyalistang rebolusyon. 

Tumatalima ang PKP sa mga turo ni Mao kaugnay ng pagbubuo ng rebolusyonaryong partido ng proletaryado sa 

ideolohiya, pulitika at organisasyon. Ang linyang pang-ideolohiya ng PKP ay Marxismo-Leninismo-Maoismo. Ang 

kasalukuyang linya sa pulitika nito ay ang bagong demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng digmang bayan. Ang 

linya sa organisasyon nito ay demokratikong sentralismo. Sa pamamagitan ng paglalapat ng Marxismo-Leninismo-

Maoismo sa kongkretong mga kalagayan ng Pilipinas at sa kongkretong praktika ng rebolusyong Pilipino, ang PKP ay 

naging pinakamalaki at pinakamalakas na rebolusyonaryong partido ng proletaryado sa buong kasaysayan ng Pilipinas. 

Sa pamamagitan ng IDKP, muling ipinagtibay ng PKP ang lahat ng saligang prinsipyo nito at muling pinasigla ang 

sarili sa ideolohiya, pulitika at organisasyon. Idiniin nito ang buhay na pag-aaral ng Maoismo sa pamamagitan ng 

kongkretong pagsusuri ng kongkretong kalagayan para sa layunin ng pagsusulong ng rebolusyon. Kasabay nito, 

pinalakas nito ang pormal na mga araling kurso para tiyakin ang paangat na antas ng rebolusyonaryong praktika at 

teoretikal na kaalaman. Sumulong ito sa pulitika sa pamamagitan ng mabisang paghawak sa hukbong bayan at 

nagkakaisang prente. Pinalakas nito ang Partido bilang organisasyon na malalim na nakaugat sa hanay ng anakpawis sa 

buong bansa. 

Sa ilalim ng IDKP mula 1992 hanggang 1998, nagdaan ang PKP sa proseso ng lahatang-panig na pagpapalakas sa 

pamamagitan ng pagkokonsolida at pagpapalawak sa hanay ng mga Maoistang proletaryong rebolusyonaryo habang 

nilalabanan at iwinawasto ang pangunahing mga pagkakamaling suhetibismo at oportunismo noong dekada 1980, at 

muling pagbubuo sa mga bahagi ng Partido na nasira o nawasak ng ayaw magwastong mga oportunista at taksil. 

Nagapi ang mga ito at lumisan sa Partido sa mumunting pangkat bago magtapos ang 1994. Marami sa mga naligaw at 

nalito sa nakaraan ay pumuna sa kanila, gayundin sa sarili. 

Pinalawak ng PKP ang kasapian ng partido sa kumulatibong tantos mula 1994 pataas bilang tugon sa mga hinihingi ng 

gawaing masa at mga kampanya, ng gubyernong bayan at ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Hiningi ang 

solidong pag-oorganisa ng Partido sa batayan ng solidong pag-oorganisang masa. Hinihikayat ang pinakaabanteng mga 

aktibista na sumapi sa Partido. Ayon sa ulat kamakailan, lumaki ang kasapiang pampartido ng PKP mula sa antas ng 

50,000 noong 2009 tungo sa kasalukuyang antas ng 100,000. Sa ilalim ng IDKP mula 1992 hanggang 1998, nagdaan 

ang PKP sa proseso ng lahatang-panig na pagpapalakas sa pamamagitan ng paglaban at pagwawasto sa pangunahing 

mga pagkakamali ng dekada 1980. 

Ipinahayag ng PKP ang plano na palakihin ang kasapian nito tungong 250,000 kaugnay ng pangkalahatang plano na 

isulong ang digmang bayan mula sa yugto ng estratehikong depensiba tungo sa estratehikong pagkapatas. Ang 

kasalukuyang patakaran ay mapangahas na palawakin ang Partido nang hindi nagpapasok ng isa mang di kanais-nais. 

Sapat na ang pagtanggap sa Konstitusyon at Programa para sa Demokratikong Rebolusyon ng Bayan ng Partido para 

maging kandidatong kasapi ng Partido ang isang aplikante. Nakakamit ang pagiging ganap na kasapi sa pamamagitan 



ng pagganap sa mga tungkulin sa isang sangay o grupo ng Partido, at pagkumpleto ng batayang kurso ng Partido sa 

panahon ng kandidatura. 

6. Paglulunsad ng matagalang digmang bayan at pakikidigmang gerilya 

Pinuna at itinakwil ng IDKP ang “Kaliwang” oportunistang linya ng pagsapantaha na naipatupad na ang sapat na 

gawaing masa at narating na ang punto para magbuo ng absolutong konsentradong mga kumpanya at batalyon, na may 

sapat na yunit istap sa iba’t ibang antas, para pabilisin ang tagumpay ng rebolusyong Pilipino. Ipinakita ng Partido na 

matatalo ang rebolusyon kung bibitiwan nito ang gawaing masa at ang superyoridad nito sa pulitika sa kaaway at 

ilalagay ang sarili sa purong sitwasyong militar, na isinusulong sa paraang ginagawa ng kaaway at hinahayaang 

mangibabaw ang superyoridad ng kaaway sa militar. 

Pinuna at itinakwil rin ng IDKP ang Kanang oportunistang linya na dapat pakitirin ang armadong pakikibaka at 

gawing segundaryo sa ligal na demokratikong kilusang masa. Ipinakita ng Partido na ang rebolusyonaryong armadong 

pakikibaka ang prinsipal na anyo ng pakikibaka para agawin ang kapangyarihang pampulitika, at ang depresasyon, 

pagbabawas at pagpapahina sa anyong ito ng pakikibaka ay hahantong rin sa pagkatalo. 

Sa ilalim ng IDKP mula 1992 pataas, masigasig na nagsikap ang Partido na idiin ang wastong linya ng digmang bayan 

sa buong hukbong bayan alinsunod sa mga turo ni Mao. Sa mga kumand at yunit na impluwensyado o apektado ng 

“Kaliwang” oportunistang linya, nireoryentasyon, nireorganisa at niredeploy ng Partido ang mga Pulang kumander at 

mandirigma. Pinakitid ang wala-sa-panahong binuong mga kumpanya at batalyon ng BHB tungong mga platun o 

pinalaking platun para magsilbing sentro de grabidad para sa mga platun, iskwad at pangkat na ikinalat sa mas 

malapad na erya para panatilihin at paunlarin ang mahigpit na ugnay sa masa. 

Bunga nito, lumakas at umabante ang BHB. Makikita ito sa pagdami ng mga taktikal na opensiba at sa kakayahang 

mambihag ng mga upisyal ng kaaway, hanggang sa mga ranggo sa nakatataas na antas. Sa negatibong bahagi, sa ilang 

erya, bunga ng matagalang gawaing masa na pinahirap ng mga pagkakamali at isteryang anti-impormer sa nakaraan, 

nagkaroon ng inersya sa ilang yunit ng BHB dahil may tendensya ang mga ito na labis na magkonsentra sa gawaing 

masa at maging konserbatibo kaugnay ng pagpaplano at paglulunsad ng mga taktikal na opensiba. Sa kalakhan, 

napangibabawan ng BHB ang konserbatismo at nakakatulong ang baseng masa sa pagpapaigting ng digmang bayan sa 

iba’t ibang dako ng bansa. 

Sa absolutong pamumuno ng Partido, ang BHB ay naging pinakamalaki at pinakamalakas na rebolusyonaryong hukbo 

mula ng pagkatalo ng rebolusyonaryong hukbo ng Pilipinas sa digmang Pilipino-Amerikano ng 1899-1902. Kabilang 

sa pagsasanay pulitiko-militar ng mga Pulang kumander at mandirigma ang pagkatuto sa mga turo ni Mao hinggil sa 

digmang bayan at sa estratehiya at mga taktika ng pakikidigmang gerilya. Ang BHB ay may libu-libong Pulang 

mandirigma na may malalakas na riple, at sinusuhayan ng puu-puong libo sa milisyang bayan at daan-daang libo sa 

mga yunit sa depensa-sa-sarili sa loob ng mga organisasyong masa. Kumikilos ito sa 110 hanggang 120 larangang 

gerilya na sumasaklaw sa malaking bahagi ng 70 sa 81 probinsya sa Pilipinas. 

Nagsusulong ito ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya sa batayan ng papalawak at papalalim na baseng 

masa, na pinatatag ng pagpapatupad sa reporma sa lupa at pagbubuo ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika at 

mga organisasyong masa. Sinisikap nitong paduguin ang kaaway hanggang mamatay sa pamamagitan ng papalaking 

bilang ng mga taktikal na opensiba. Determinado itong dalhin ang digmang bayan mula sa estratehikong depensa 

tungo sa estratehikong pagkapatas alinsunod sa planong panlimang taon. Nilalayon nitong iangat ang antas ng 

armadong lakas nito tungong 25,000 at palakihin ang bilang ng mga larangang gerilya tungong 180. 

Ang mga sangay ng Partido, ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika at ang mga organisasyong masa ay mulat 

na gumagampan ng angkop na papel sa mga lokalidad para mahayaan ang mga yunit ng hukbong bayan na 

makapaglaan ng mas malaking panahon sa pagsasanay pulitiko-militar at sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba. 



Kaugnay nito, makagaganap ng angkop na papel sa seguridad ang mga yunit sa depensa-sa-sarili sa mga 

organisasyong masa. Umaakto ang milisyang bayan bilang lokal na pwersang pampulis at maaaring gumampan ng 

ilang papel sa kombat na tiyak na nasa kanilang kapabilidad. Anu’t anuman, mapaghahali-halili ng mga yunit ng 

hukbong bayan ang pagganap sa gawaing kombat, pagsasanay, gawaing masa, produksyon at gawaing pangkultura 

nang sa gayon, patuloy silang mahigpit na nakaugnay sa masa. 

Gaya ng ipinahayag ng PKP, paiigtingin ng BHB hindi lamang ang mga taktikal na opensiba para lipulin ang mga 

yunit ng kaaway. Isasailalim rin nito ang mga yunit, pasilidad at komboy ng kaaway sa atrisyon. Para mas malaking 

lupain ang masailalim sa reporma sa lupa, protektahan ang embayronment at ikonserba ang likas na kayamanan para sa 

industriyalisasyon sa hinaharap. Sinisikap ng BHB na lansagin ang mga plantasyon, mga operasyon sa trosohan at 

minahan na pag-aari ng mga dayuhang kumpanya at malalaking komprador. Determinado rin itong arestuhin at 

ipailalim sa sistema ng hukumang bayan ang mga lumalabag na iyon sa mga karapatang pantao, mga mandarambong, 

opereytor ng droga at iba pang mga kriminal na may pananagutan sa pinakaseryosong mga pagkakasala na 

pinalalampas at pinalalakas ang loob ng mga reaksyunaryong awtoridad. 

7. Pagtataguyod ng rebolusyonaryong linya sa uri sa nagkakaisang prente 

Iginiit ng IDKP ang pangangailangan ng pagsusuri sa uri at makauring pakikibaka, ang pamumuno ng uring 

manggagawa at ang rebolusyonaryong linya sa uri sa pambansang nagkakaisang prente. Nilabanan nito ang Kanang 

oportunistang linya ng paghahangad na burahin ang pamumuno ng uring manggagawa mula sa programa ng 

Pambansang Demokratikong Prente dahil sa hayag na layuning maghimok ng mas maraming tao at higit na hikayatin 

ang burges na mga panggitnang pwersa na sumali sa rebolusyon. Tinanggihan rin nito ang panukala ng ilang 

“Kaliwang” oportunista na palitan ang talibang papel ng Partido ng papel na iyon ng nagkakaisang prente. 

Itinataguyod ng Partido ang patakaran ng nagkakaisang prente sa layuning isulong ang armadong pakikibaka, 

paglingkuran ang interes ng malawak na masa ng sambayanan, at abutin at pakilusin ang masa sa kanilang milyun-

milyon. Sinasaklaw ng nagkakaisang prente ang isang hanay ng mga alyansa sa ilalim ng rebolusyonaryong 

pamumuno ng uring manggagawa, gaya ng saligang alyansa ng mga manggagawa at magsasaka, ang progresibong 

alyansa ng masang anakpawis na ito at ng petiburgesyang lunsod, ang patriyotikong alyansa ng nabanggit na mga 

progresibong pwersa sa pambansang burgesya, at ang pansamantala at di matatag na alyansa sa mga reaksyunaryong 

pwersang iyon na laban sa kaaway, na kung hindi man siyang pinakareaksyunaryong pwersa sa takdang panahon o 

isang nananalakay na imperyalistang kapangyarihan. 

Tumatagos ang rebolusyonaryong linya sa uri sa estratehikong linya ng pagkubkob sa kalunsuran mula sa kanayunan 

at pagtitipon ng armadong lakas doon hanggang makamit ng rebolusyonaryong pwersa at mamamayan ang 

nakalalamang na kapabilidad para sa estratehikong opensiba para wasakin ang huling mga kuta ng kaaway, sunud-

sunod na agawin ang mga lunsod at agawin ang kapangyarihan sa pambansang antas. Ang antipyudal na nagkakaisang 

prente ay nakapaloob sa pambansang nagkakaisang prente; sumasalig ang uring manggagawa at partido nito 

pangunahin sa mga maralitang magsasaka at manggagawang bukid, kinakabig ang panggitnang magsasaka, 

ninunyutralisa ang mayayamang magsasaka, at sinasamantala ang mga isplit sa hanay ng mga panginoong maylupa 

para ihiwalay at wasakin ang kapangyarihan ng despotikong mga panginoong maylupa. 

Sa anumang alyansa sa pambansang burgesya o mga seksyon ng mga reaksyunaryong uri na kalaban ng kaaway, 

kailangang mag-ehersisyo ng kasarinlan at inisyatiba ang Partido at uring manggagawa para maiwasang 

makompromiso sa anumang di katanggap-tanggap o mawalan ng kahandaan sakaling ipagkanulo. Ang layunin ay 

sunud-sunod na gapiin, makapagpalakas sa proseso, at magkaroon ng kakayahang magkamit ng mas malalaking 

tagumpay sa pakikibakang anti-imperyalista at makauri. 



Gaya ng pagbabagsak sa pasistang rehimeng Marcos noong 1986, muling matagumpay na inilapat ng PKP ang 

patakaran ng malapad na nagkakaisang prente, na sumaklaw sa pagkakaroon ng pansamantalang alyansa sa di 

maaasahang mga reaksyunaryong alyado, upang ihiwalay at ibagsak ang korap na rehimeng Estrada noong 2001. Ang 

layunin ay samantalahin ang mga kontradiksyon sa hanay ng mga reaksyunaryo, sunud-sunod na gapiin ang kaaway at 

palakasin ang mga rebolusyonaryong pwersa sa proseso. Gayunman, hindi nagtagumpay ang PKP sa pagbabagsak sa 

mas malupit, mas korap at mas kinamumuhiang rehimeng Arroyo dahil sa dikta ng US sa mga reaksyunaryong anti-

Arroyo na umiwas sa ekstra-konstitusyonal na pagpapatalsik sa nakaupong presidente at gamitin ang eleksyon bilang 

paraan ng pagbabago ng rehimen, at gayundin, dahil sa mga pagkukulang ng mga ligal na progresibong pwersa sa 

pagpapatupad ng malapad na patakarang nagkakaisang prente. 

Hindi pirming alituntunin na gagamitin ng PKP ang patakarang malapad na nagkakaisang prente para targetin ang 

naghaharing reaksyunaryong pangkatin lamang. Posibleng gamitin ang ganoong patakaran para targetin at wakasan 

ang dominasyon ng US sa Pilipinas at magkaroon ng pansamantalang alyansa na naghaharing pangkatin para sa 

layuning iyon. Pero hanggang ngayon, lahat ng naghaharing reaksyunaryong pangkatin ay naging duwag na papet ng 

imperyalismong US at tumangging pumusisyong anti-imperyalista at patriyotiko at pumasok sa alyansa sa mga 

rebolusyonaryong pwersa. 

Sa proseso ng negosasyong pangkapayapaan, paulit-ulit na nag-alok ang NDFP na magpanday kasama ng gubyerno sa 

Manila ng kagyat na tigil-putukan at alyansa para makamit ang adhika ng sambayanang Pilipino para sa ganap na 

pambansang kasarinlan at tunay na demokrasya. Pero walang kahihiyan ang mga papet na naghahari at walang 

kakayahang tumahak sa patriyotiko at progresibong landas. Hanggang ngayon, ang kanilang intensyon sa paglarga sa 

negosasyong pangkapayapaan ay pabanguhin ang kanilang katangian at mga layuning anti-nasyunal at anti-

demokratiko. May lakas ng loob pa silang bigong tangkain ang pagsuko ng mga rebolusyonaryong pwersa.  

8. Pagtalima sa prinsipyo ng demokratikong sentralismo 

Pinuna at itinakwil ng IDKP ang burukratismo at komandismo na isinagawa ng mga oportunistang ayaw magwasto sa 

mga organo at yunit ng PKP sa ilalim ng kanilang awtoridad, gayundin ng ultra-demokrasya at anarkiya na 

pinagpakalulungan nila sa loob ng mahabang panahon kaugnay naman ng mga nakatataas na organo. Rumurok ang 

kanilang anarkiya nang sila ay magbuo ng mga paksyon at pinaigting ang kanilang oposisyon sa Partido at kilusang 

pagwawasto. Sa huli, lantarang inilabas nila ang sarili sa Partido at inilantad ang kanilang bulok at taksil na katangian. 

Tumatalima ang Partido sa prinsipyong pang-organisasyon na demokratikong sentralismo. Ito ay sentralisadong 

pamumuno na nakabatay sa demokrasya at demokrasyang ginagabayan ng sentralismo. Ang esensya ng sentralismo ay 

pagtaguyod ng Marxismo-Leninismo-Maoismo at pagbubuo ng kaishan at pagkokonsentra sa kapasyahan ng Partido at 

ng masa na ilunsad ang rebolusyon. Ang demokrasya ay ang proseso kung saan inilalahad ang mga opinyon at 

rekomendasyon at nabubuo ang mga pasya. Sa lahat ng kolektiba, dapat sumunod ang indibidwal sa pasya ng mayorya. 

Sumasalig ang nakatataas na organo sa mga nakabababang namumunong organo para sa mga ulat at rekomendasyon. 

Nakapailalim ang nakabababang mga organo at organisasyon sa nakatataas na mga organo at dapat sumunod sa 

kanilang mga pasya. 

Sa lahat ng organo ng Partido, ang mga pasya ay binubuo ng mayorya o sa pamamagitan ng konsensus. May kalayaang 

talakayin ang mga isyu. Pero matapos mabuo ang pasya, may kolektibong disiplina na tumalima at ipatupad ang pasya. 

Maaaring irekonsidera ang pasya sa paglalahad lamang ng bagong mga datos at bagong mga argumento na hindi dati 

makukuha o hindi ganap na naikonsidera. 

Lahat ng indibidwal na kasapi ng Partido ay nakapailalim sa kolektiba at sa buong Partido. Maaaring patuloy na 

hawakan ng indibidwal ang kanyang sariling opinyon salungat sa pasya pero dapat tumalima at ipatupad ito. 

Kinakailangan ang kalayaan para ilahad ang mga datos at argumento at para matuklasan ang katotohanan. Kasabay 



nito, kinakailangan naman ang sentralisadong pamumuno at kolektibong disiplina para ikonsentra ang kapasyahan at 

lakas ng Partido upang magapi ang kaaway at isulong ang rebolusyon. 

Ang demokratikong sentralismo ay hindi simpleng bungkos ng mga alituntunin na sumasaklaw sa ugnayang pang-

organisasyon sa pagitan ng indibidwal at koletiba at ng minorya at mayorya. Tinitiyak nito ang rebolusyonaryong 

komitment at kaisahan ng buong Partido sa ilalim ng programa at linya ng Partido. Walang pinahihintulutang paksyon 

o indibidwal na manatili sa Partido habang sumasalungat sa mga saligang prinsipyo at programa ng Partido. Sinumang 

indibidwal o grupo ay malayang lumabas ng Partido kung hindi na nito matanggap ang gayong mga prinsipyo at 

programa. Usapin ng demokratikong karapatan ng Partido na itaguyod, ipagsanggalang at isulong ang mga ito. 

9. Tumatanaw sa sosyalistang rebolusyon 

Inilantad ng IDKP ang katotohanan na nabulok ang mga oportunistang ayaw magwasto tungo sa mga anti-sosyalista at 

anti-komunista. Nagkakaisa sila sa pagtatangkang likidahin ang Partido pero hati-hati sa iba’t ibang mumunting 

pangkat na nagtataguyod ng populismong burges, liberalismo, neoliberalismo, sosyal-demokrasya, Gorbachovismo at 

Trotskyismo. Inuulit nila ang imperyalistang propaganda na imposible at walang pag-asa ang adhikaing sosyalista, at 

na walang alternatiba sa kapitalismo. Ang pinakamasasahol sa kanila ay nagtungo sa panraraket sa mga NGO na 

pinondohan ng imperyalista, at sumapi sa reaksyunaryong gubyerno bilang mga propagandistang anti-komunista at 

mga manunuri sa pananaliksik at mga espiya ng reaksyunaryong serbisyo sa paniktik. 

Matatag na ipinalaganap ng Partido ang Manindigan sa Sosyalismo laban sa Modernong Rebisyunismo, at ipinakita 

ang maluwalhating mga tagumpay ng sosyalismo at kung paano sinira at winasak ito. Idiniin ng Partido na 

magpapatuloy ang makauring tunggalian ng proletaryado at ng burgesya, at matagumpay na mapamumunuan ng 

proletaryado ang sambayanan tungo sa pambansang pagpapalaya, demokrasya at sosyalismo sa kapanahunan ng 

modernong imperyalismo at proletaryong rebolusyon. 

Ang adhika para sa sosyalistang hinaharap ay hindi masusugpo hangga’t ang proletaryado at sambayanan ay 

pinagsasamantalahan at inaapi. Itinutulak sila ng mga imperyalista at kanilang mga alipures na magtanggol laban sa 

umiigting na pang-aapi at pagsasamantala habang sumasahol ang krisis ng monopolyong kapitalismo. Ipinakita ni Mao 

sa mga proletaryong rebolusyonaryo ang paraan kung paano lalabanan ang mga imperyalista at lokal na reaksyunaryo, 

itatayo ang sosyalismo, lalabanan ang rebisyunismo, pipigilan ang panunumbalik ng kapitalism, at titiyakin ang pag-

unlad ng sosyalismo tungo sa layuning komunismo. 

Ang neoliberal na patakaran sa ekonomya ay patuloy na nagpaigting sa pagsasamantala at nagresulta sa papalalang 

krisis ng labis na produksyon dulot ng labis na akumulasyon ng kapital ng mga monopolyong burgesya at krema 

nitong kapitalista sa pinansya. Maihahalintulad ang pandaigdigang depresyon sa kasalukuyan sa Malaking Depresyon 

na naging dahilan ng pasismo at ikalawang digmaang pandaigdig. Naging mas mapanupil kaysa dati ang mga estadong 

burges. Kunwa’y anti-terorismo, gumagamit sila ng terorismo ng estado laban sa mamamayan. Naglunsad sila ng mga 

digma ng agresyon laban sa ilang bayan na hindi pumapailalim sa kanilang mga dikta. Anu’t anuman, lalo silang 

bumabangga sa isa’t isa habang itinutulak sila ng lumalalang krisis na magtunggalian para sa redibisyon ng daigdig. 

10. Pagsusulong ng rebolusyong Pilipino sa diwa ng proletaryong internasyunalismo 

Pinuna ng IDKP ang kuru-kuro na makasusulong lamang ang rebolusyong Pilipino kung may materyal na suporta, 

laluna suportang militar, mula sa ibayong dagat. Ipinalaganp ang kuru-kurong ito ng ilan sa “Kaliwang” oportunista na 

nagsikap makakuha ng dayuhang ayuda mula 1980 hanggang 1987, at naging palatalo (defeatist) nang hindi sila 

makakuha ng gayong ayuda. Salungat ito sa nauna nang pinagpasyahan ng PKP alinsunod sa turo ni Kasamang Mao 

na dapat sumasalig-sa-sariling ilunsad ng sambayanan ang rebolusyon. Hindi sila dapat sumalig sa dayuhang ayuda, 

mayroon man nito o wala. 



Inilulunsad ng PKP ang rebolusyong Pilipino sa diwa ng proletaryong internasyunalismo. Ang rebolusyon ay para sa 

benepisyo ng proletaryado at mamamayan ng Pilipinas gayundin ng daigdig. Ipinagkakapuri nito ang pagsusulong ng 

armadong rebolusyon sa panahong pinapasan ng proletaryado at mamamayan ng daigdig ang mga konsekwensya ng 

pagkalaki-laking pagkakanulo sa sosyalismo ng mga partido komunista at ng mga manggagawa na sumuko sa 

modernong rebisyunismo, gayundin ang mapanirang lahatang-panig na mga opensiba ng US at ibang mga 

kapangyarihang imperyalista. Umaasa itong makabibigay inspirasyon ang rebolusyong Pilipino sa mamamayan ng 

daigdig para magbangon at magrebolusyon. Inilarawan nito ang sarili bilang tagapagdala ng sulo ng pandaigdigang 

proletaryong rebolusyon sa panahong dumanas ito ng malubhang pagkatalo at nasa istorikong dausdos. 

Gumanap ng nangungunang papel ang PKP sa paghahanda sa at pagdaraos ng International Seminar on Mao Zedong 

Thought (Internasyunal na Seminar hinggil sa Kaisipang Mao Zedong) sa ika-100 anibersaryo ng kapanganakan ni 

Mao Zedong noong 1993. Inilabas ng seminar ang Pangkalahatang Deklarasyon hinggil sa Kaisipang Mao Zedong na 

naglagom sa teoretikal at praktikal na nakamit ni Mao at tinukoy ang kanyang teorya at praktika ng nagpapatuloy na 

rebolusyon sa ilalim ng diktadura ng proletaryado bilang pinakadakila niyang tagumpay at kanyang pamana sa 

pagpapatuloy ng adhikaing sosyalista. Ang mga kontribusyon sa seminar ay inilathala sa ilalim ng pamagat na, Buhay 

ang Kaisipang Mao Zedong. Isang pangunahing kontribusyon iyong mula sa Tagapangulo ng Komite Sentral ng PKP 

na pinamagatang “Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong bilang Gabay sa Rebolusyong Pilipino”. 

Lumahok at gumanap ng prominenteng papel ang PKP sa taunang Internasyunal na Komunistang Seminar, sa 

Internasyunal na Kumperensya ng mga Partido at Organisasyong Marxista-Leninista, at sa ibang mga internasyunal na 

pagtitipon. Nagbigay ito ng mayor na mga kontribusyon sa pamamagitan ng pagtatanglaw sa landas ng pandaigdigang 

kilusang komunista at pandaigdigang proletaryong rebolusyon. 

Ang PKP ay nagpamalas ng interes sa mahigpit na pakikipag-ugnayan sa ibang mga partidong Maoista sa daigdig at sa 

pangkalahata’y nakababatid sa kanilang mga kalakasan at kahinaan. Pero hindi nito inililimita ang pakikipag-ugnayan 

nito sa alinman sa umiiral na mga partidong Maoista. Sinisikap nitong paunlarin ang pakikipag-ugnayan sa lahat ng 

partidong komunista at ng mga manggagawa sa bagwis ng proletaryong internasyunalismo at/o anti-imperyalistang 

solidaridad. 

Interesado ito sa pagtatayo ng malapad na internasyunal na nagkakaisang prente ng mga anti-imperyalistang pwersa ng 

pambansang pagpapalaya, demokrasya at sosyalismo. Kinikilala nito ang pangangailangan para sa pinakamalapad na 

posibleng palitan ng mga ideya at karanasan, mutwal na pagkatuto at kooperasyon sa hanay ng lahat ng 

rebolusyonaryong pwersa sa daigdig, para sa layuning isulong ang anti-imperyalistang kilusan at ang pandaigdigang 

proletaryong rebolusyon. 

Ibinabahagi ng PKP ang mga ideya at karanasan nito sa lahat ng dako ng daigdig. Para sa layuning ito, ginagamit nito 

ang internet at nagpapadala ng mga delegasyon sa mga internasyunal na porum, seminar at kumperensya upang 

magsiyasat at makaabot sa mga resolusyon ng pag-unawang komun at praktikal na kooperasyon para labanan at gapiin 

ang imperyalismo at lahat ng reaksyon, at sa proseso, pinalalakas ang kilusang anti-imperyalista at pandaigdigang 

kilusang komunista. 

Alam ng lahat na tinatalakay ng PKP sa ibang mga partidong komunista at partido ng mga manggagawa ang 

posibilidad ng pag-oorganisa ng bagong Komunistang Internasyunale. Pero hindi nito ipinapahayag na naririyan na 

ang mga kondisyon para rito. Tumatanaw ito sa panahong lilitaw ang ganoong mga kondisyon. Sa tingin nito, 

samantala’y dapat magrebolusyon ang mga rebolusyonaryong partido ng proletaryado, palakasin ang sarili sa kani-

kanilang mga bayan, at sikaping magtatag ng mga rebolusyonaryong estado para hawanin ang landas para sa 

organisasyon isang bagong Komunistang Internasyunale. 

III. Mga Prospek ng Maoismo at Rebolusyong Pilipino 



Ang mga prospek sa higit na pag-unlad ng teorya at praktikang Maoista sa Pilipinas ay maliwanag. Makapagtitiwala 

ang proletaryado at sambayanang Pilipino na makukumpleto nito ang bagong demokratikong rebolusyon at 

makasusulong sa sosyalistang rebolusyon. Ang ganoong optimismo ay nakabatay sa sumusunod na mga salik: ang 

lumalalang krisis ng pandaigdigang kapitalismo at ng lokal na naghaharing sistema ng malalaking komprador at 

panginoong maylupa; ang pagsulong na nakakamit sa demokratikong rebolusyon sa Pilipinas, gayundin sa anti-

imperyalista at sosyalistang kilusan sa lahat ng dako ng daigdig; at pagtataglay ng Maoismo bilang kompas nito sa 

rebolusyon – mula sa pagtatagumpay sa bagong demokratiko at sosyalistang yugto ng rebolusyon, hanggang sa 

paglaban sa rebisyunismo at pagkokonsolida, pagpapaunlad at pagsusulong ng sosyalismo tungo sa ultimong layuning 

komunismo. 

Ang paggamit ng mas mataas na teknolohiya ay nagpatindi sa kontradiksyon sa pagitan ng panlipunang katangian ng 

produksyon at pribadong katangian ng apropriyasyon sa kapitalistang moda ng produksyon. Pinabilis ng neoliberal na 

patakarang globalisasyon ang krisis ng labis na produksyon at labis-na-akumulasyon ng kapital ng monopolyong 

burgesya at oligarkiya sa pinansya. Ang walang habas na paggamit ng kapital sa pinansya para manaig sa krisis ng 

labis na produksyon ay nagtungo sa malubhang krisis sa ekonomya at pinansya na maihahalintulad sa Malaking 

Depresyon sa dekadang 1930. Ang buong daigdig ay dumaranas ng depresyon. Walang magawa ang mga 

kapangyarihang imperyalista para itigil ang pagbagsak ng ekonomya ng daigdig mula sa isang antas ng krisis tungo sa 

isa pa. 

Pinatitindi ng mga imperyalistang kapangyarihan at kanilang mga kliyenteng estado ang panunupil sa masang 

anakpawis ng manggagawa at magsasaka, at maging ang panggitnang saray panlipunan, at bigong tinatangka na pigilin 

ang kanilang mga protestang masa at pagtatanggol. Ibinubunsod ng mga imperyalista ang mga agos ng pasismo, 

pagkamuhi sa mga dayuhan, rasismo at panatisismong relihiyoso para palabuin ang mga ugat ng kapitalistang krisis. 

Naitatag na ang impraistrukturang ligal at pampulitika para sa pasismo at terorismo ng estado, at lalong ginagamit na 

ito. Pinabibilis ng mga kapangyarihang imperyalista ang produksyong pandigma, pang-uupat ng digma at aktwal na 

paglulunsad ng mga digma ng agresyon, na hanggang sa ngayon ay nakatuon pangunahin laban sa atrasadong mga 

bayang mayaman sa rekurso na naggigiit ng pambansang kasarinlan. 

Sa kabila ng kanilang pagtatangka na makapanaig sa kanilang mga kontradiksyon sa pamamagitan ng pagkakaisa 

laban sa aping mga mamamayan at bansa sa atrasadong mga bayan, ang mga kapangyarihang imperyalista ay 

itinutulak ng lumalalang krisis ng pandaigdigang kapitalismo tungo sa tunggalian sa sariling hanay para sa redibisyon 

ng daigdig. Ang ganap na reintegrasyon ng Tsina at Rusya sa pandaigdigang sistemang kapitalista ay mayor na salik sa 

paglala ng krisis at pag-igting ng mga kontradiksyon sa hanay ng mga imperyalistang kapangyarihan. Lumitaw ang 

mayor na pagtatalo sa pusisyon sa pagitan ng mga imperyalistang kapangyarihang Kanluranin sa isang banda at ng 

Tsina at Rusya sa kabilang banda. 

Ang krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista ay nagpapalala sa krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistema 

sa Pilipinas. Nasa depresyon ang ekonomya bilang resulta ng papaliit na kita mula sa mga eksport nitong hilaw na 

materyales at mga reeksport na mababa ang dagdag-na-halaga; at lumalaking dayuhan at lokal na mga obligasyong 

utang. Lalong dinadag-anan ang eksport ng contract workers ng depresyon at kontra-migranteng propaganda sa mga 

bayang tumanggap sa kanila. Ang disempleyo, bumabang kita, lumolobong presyo ng pangunahing bilihin at serbisyo, 

deteryorasyon ng mga serbisyong panlipunan at madalas na mga kalamidad na likha ng walang habas na pagdambong 

sa likas na kayamanan at pagkawasak sa embayronment ay nagpapalala sa karalitaan at paghihirap ng malapad na 

masa ng sambayanan. 

Nagpapataw ng di-mabatang pagdurusa ang krisis panlipunan at pang-ekonomya sa masang anakpawis ng 

manggagawa at magsasaka at sa papalaking bilang ng mamamayan sa hanay ng gitnang saray panlipunan. Pinupukaw 

sila nito na maglunsad ng iba’t ibang anyo ng pagtatanggol. Lumalakas ang ligal na demokratikong kilusang masa sa 

pamamagitan ng paglulunsad ng mga welga at protestang aksyong masa. Mas mataba na ang lupa kaysa kailanman sa 



nakaraan para sa higit na paglago at pagsulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka para sa pambansang 

pagpapalaya at demokrasya. 

Tumatalim ang krisis sa pulitika ng naghaharing sistema bunga ng lumalalang sosyo-ekonomikong krisis. Tumitindi 

ang tunggalian para sa kapangyarihan at burukratikong dambong sa hanay ng mga reaksyunaryo sa iba’t ibang antas. 

Lahat ng lumilitaw na rehimen ay may tendensyang monopolisahin ang kapangyarihan at mga dambong sa ekonomya, 

at takutin o kupkupin ang oposisyong intrasistemiko. Nagriribalan ang magkakaribal na paksyon sa pulitika para sa 

suporta ng dayuhang monopolyong empresa at malalaking komprador at panginoong maylupa. Nagriribalan rin sila 

para sa armadong lakas sa pamamagitan ng kolaborasyon sa iba’t ibang paksyon sa reaksyunaryong armadong pwersa 

at pambansang pulis, at sa pamamagitan ng pagbubuo ng kanilang sariling mga pribadong hukbo. Maaaring 

magkaroon ang mga rebolusyonaryong pwersa ng di istable at di maaasahang reaksyunaryong alyado kailanman 

posible upang ihiwalay at gapiin ang pangunahing kaaway sa alinmang takdang panahon. 

Malamang na malamang na makamit ng PKP ang plano nitong iabante ang digmang bayan mula estratehikong depensa 

tungo sa estratehikong pagkakapatas sa susunod na lima hanggang sampung taon. Ilang ulit nang makalalaki ang lakas 

ng PKP, BHB, NDFP, mga organo ng kapangyarihang pampulitika at organisasyong masa. Ilang ulit ring makatitindi 

ang dalas ng mga taktikal na opensiba sa pambansang saklaw. Magiging higit na matatag at higit na produktibo ang 

alyansa at suportahan sa pagitan ng NDFP at mga rebolusyonaryong pwersa ng mamamayang Moro. 

Kahit sa ngayon, lumalakas ang panghihimasok militar ng US sa Pilipinas sa pagkukunwang paglaban sa terorismo at 

pagpigil sa Tsina. Magiging mas lantad at mas opensibo ito. Ginagawa ng mga rebolusyonaryong pwersa at 

mamamayan ang lahat para makaganansya nang husto mula sa gera sibil para maghanda laban sa isang digmang 

agresyon ng US. Inihahanda nila ang kalupaan, ang mga pwersa, at ang estratehiya at mga taktika para gapiin ang mga 

pwersa ng agresyon at makamit ang kabayaran sa pagpatay ng US sa 1.4 milyung Pilipino mula ng umpisa ng 

Digmang Pilipino-Amerikano noong 1899 hanggang 1913. 

Maaaring mapaliit ang pwersang militar na maikokonsentra ng US sa Pilipinas dahil sa tuminding armadong 

pakikibaka laban sa US sa ibang dako, at sa pamamagitan ng mga kagipitang piskal dahil sa papalalang krisis sa 

ekonomya at pinansya. Banat na banat na ang US dahil sa mga base militar at inabanteng istasyon nito sa ibayong 

dagat, at ng mga digmang agresyong pangunahing nakatuon laban sa mga aping mamamayan ng daigdig at laban sa 

mga bayan na naggigiit ng pambansang kasarinlan. 

Tiyak na susulong ang pandaigdigang proletaryong rebolusyon sa darating na mga taon habang umiigting ang mga 

pangunahing kontradiksyon sa daigdig at umaagaw ng pansin ng US at mga imperyalistang alyado nito. Ang mga 

kontradiksyon sa pagitan ng mga imperyalistang kapangyarihan at aping mga mamamayan, sa pagitan ng mga 

imperyalistang kapangyarihan at mga bayan na naggigiit ng kanilang pambansang kasarinlan, sa hanay ng mga 

imperyalistang kapangyarihan mismo, at sa pagitan ng paggawa at kapital sa mga imperyalistang bayan at sa 

pandaigdigang saklaw ay umiigting, at nagbubunga sa mas malaking kaguluhan at mas maraming pag-aalsa at 

lumilikha ng paborableng mga kalagayan para sa mga kilusang anti-imperyalista at sosyalista sa daigdig, at sa 

partikular, para sa bagong demokratiko at sosyalistang yugto ng rebolusyong Pilipino. 

Maipapaliwanag nang lubos ng Marxista-Leninistang teorya kung paano kumikilos ang apat na pangunahing 

kontradiksyon para lansagin ang pandaigdigang kapitalismo at sa gayon, makagagabay sa mga rebolusyonaryong 

partido ng proletaryado at ng mamamayan sa pagwawagi ng kani-kanilang mga bagong demokratiko at sosyalistang 

rebolusyon. Ipinagkakaloob ng Maoistang teorya ng nagpapatuloy na rebolusyon sa ilalim ng proletaryong diktadura, 

para labanan ang rebisyunismo, pigilan ang panunumbalik ng kapitalismo at konsolidahin ang sosyalismo ang tugon sa 

mga nagkukweston sa kapabilidad ng proletaryado na matuto mula sa pagkakanulo at pagbabaligtad sa sosyalimo ng 

modernong rebisyunismo at itaguyod, ipagtanggol at paunlarin ang sosyalismo pasulong tungong komunismo. 


