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REBOLUSYONARYONG  PAHAYAGAN NG MAMAMAYAN NG HILAGANG-KANLURANG LUZON

PRAYMER HINGGIL 
SA ELEKSYON 2019

Sa darating na Mayo 2019, idaraos na 
naman ang eleksyon para sa mga senador 
at mga lokal na opisyal. Masasaksihang 
muli ang magagarbong pangangampanya, 
mga miting de abanse, billboard at polyeto, 
mga pangako, kulapulan ng paninira, gimik 
sa panunuyo, pamimili ng boto, karahasang 
pulitikal, atbp.

Idaraos ang eleksyong 2019 sa gitna 
ng tumitinding tiraniko at pasistang 
paghahari ng mabilis na nahihiwalay na 
rehimeng US-Duterte at ang lumalakas 
na paglaban ng malawak na mamamayan 
upang ito’y patalsikin.  Magaganap din ang 
eleksyon sa gitna ng lalong tumitinding 
krisis sa ekonomya at pulitika ng bayan.

Sa desperasyong makapanatili sa poder, 
matindi ang pangangayupapa at pagiging 
tuta ng rehimeng Duterte sa dalawang 
imperyalistang kapangyarihan – ang US 
at China.  Habang nagpapatuloy ang 
kontrol at pagdidikta ng imperyalistang 
US sa ekonomya at pulitika ng Pilipinas, 
pinapalakas naman ng imperyalistang 
China ang sarili nitong pang-ekonomya 

at pampulitikang impluwensya sa bansa. 
Duwag na ipinaubaya ni Duterte ang 
pagkontrol ng China sa Spratly Islands, 
at sa gayon sa buong South China Sea, 
sa kabila ng desisyon ng internasyunal na 
hukumang Arbital Tribunal na ang Spratly 
Islands at iba pang bahagi ng South China 
Sea ay kabilang sa teritoryo ng Pilipinas. 
Hindi pinigilan ni Duterte ang pagtatayo ng 
China ng mga base militar sa Spratly Island. 
Ang pagiging maamong tupa ni Duterte sa 
harap wng arogansya ng China ang kapalit 
ng malalaking pamumuhunan ng mga 
kapitalistang Tsino at malaking pautang 
ng China sa bansa na pampondo ni Duterte 
sa ambisyosong programang Build, Build, 
Build. Samantala, patuloy na pinalalakas 
ng US ang presensya militar nito sa bansa 
at ang dominasyon nito sa AFP, upang 
matiyak ang patuloy na paggamit ng US 
sa Pilipinas para sa estratehikong interes 
militar nito sa buong Asya  Nalalagay 
ngayon ang Pilipinas sa peligro na maipit sa 
dalawang nag-uumpugang kapangyarihan. 
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Ti Dangadang ket 
rebolusyonaryo a pagiwarnak 
iti Amianan-Laud a Luzon iti 
tarabay ti PARTIDO KOMUNISTA 
ti PILIPINAS. Maipablaak ditoy 
dagiti damdamag kadagiti aksyon 
ti Bagong Hukbong Bayan ken 
dangadang ti umili kasta met 
ti panagamiris kadagiti isyu a 
pakaseknan ti umili.

Silulukat ti Dangadang iti 
aniaman a saludsod, dillaw, 
singasing, koresponsal ken 
pangkultura a parnuay tapno 
mapadur-as ti linaon na.

Pagtitinnulongan tayo a padur-
asen ti Dangadang. Ti sangapulo 
a piso a presyo ti pagiwarnak 
ket bassit a donasyon tapno 
suportaran ti agtultuloy a 
pannakairuar na.

NILALAMAN:

1. Ano ang katangian ng 
reaksyunaryong eleksyon?

2. Demokratikong 
Rebolusyong Bayan ang 
solusyon sa mga pundamental 
na suliranin ng mamamayan

3. Kung burgis at 
reaksyunaryo ang eleksyon, 
bakit kailangang makisangkot 
tayo dito? 

4. Paano natin ginagamit ang 
rebolusyonaryong dalawahang 
taktika sa pakikitungo sa 
eleksyon?

5. Ano ang sistemang Party-
list?

6. Ano ang mga tungkulin sa 
panahon ng eleksyon?

Labis na nagdurusa ang mamamayang 
Pilipino sa mabilis na tumitinding krisis pang-
ekonomya at pampulitika sa bansa.  Sa dikta ng 
imperyalismong US, patuloy na ipinapatupad 
ng rehimeng Duterte ang mga neoliberal na 
patakarang pang-ekonomya, na nagbibigay ng 
papalaking pabor sa mga dayuhan at lokal na 
malalaking kapitalista upang mandambong 
sa kayamanan at ekonomya ng bansa.  Upang 
makapagpalitaw ng pambayad sa utang sa 
mga imperyalistang bangko, sa dikta ng mga 
bangkong ito ay  ipinatupad ng rehimen ang 
bungkos ng mga buwis sa ilalim ng batas na 
TRAIN. Lalong nasadlak ang malawak na 
mamamayan sa matinding kahirapan dulot ng 
mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin 
at serbisyo na resulta ng pagpapatupad ng 
TRAIN.  Nakaamba pa ang pagpapatupad 
ng batas na TRAIN 2 na magpapataw ng 
panibagong bungkos ng mga buwis at 
inaasahang higit pang magdadagdag ng mga 
pang-ekonomyang pasanin ng mamamayan. 

Sa kabila nito, kakarampot lang ang 
idinagdag sa sahod ng mga manggagawa 
habang nananatiling kontraktwal ang 
karamihan.  Nananatling walang ipinapatupad 
na tunay na repormang agraryo kung 
kaya’t nananatili ring wala o kulang ang 
lupa ng mayorya ng mga magsasaka.  Ang 
mga magsasakang nangahas mag-okupa 
at magbungkal ng mga nakatiwangwang 
na lupain ng mga panginoong maylupa at 
reaksyunaryong gubyerno upang magkaroon 
ng dagdag na pagkain at kabuhayan ay 
marahas na pinapalayas o pinapatay tulad ng 
ginawang pagpaslang sa siyam na maralitang 
magsasaka noong Oktubre 2018 sa Sagay City, 
Negros Occidental.  Patuloy ding inaagaw 
ang ansestral na lupain ng mga pambansang 
minoryang Lumad at Moro sa Mindanao, 
Igorot sa Cordillera, Aeta sa Pampanga at iba 
upang bigyang daan ang pagpasok ng mga 
dambuhalang dayuhan at lokal na kumpanya 
ng minas at enerhiya, plantasyong pang-
eksport at proyektong imprastrukturang 
nagsisilbi din sa mga malalaking negosyo.  Ang 
mga tumututol at lumalaban ay minimilitarisa 
at dinadahas tulad ng nagpapatuloy na 
pagpaslang sa mga lider ng Lumad.  Sa 
mga syudad, kabi-kabila ang isinasagawang 
marahas na demolisyon sa mga komunidad ng 
mga maralitang tagalungsod, upang bigyang 
daan din ang pagtatayo ng mga pasilidad at 
negosyo ng mga malalaking kapitalista.

Ang krisis sa ekonomya at kabuhayan ay 
lalong naghihiwalay sa rehimeng Duterte sa 
mamamayan at nagbubunsod ng malalim na 
krisis nito sa pulitika.  Upang maprotektahan 
ang interes ng mga dayuhan at lokal na 
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kapitalistang namumuhunan, gayundin 
ng mga panginoong maylupa, at para 
panatilihin ang katatagan ng kanyang 
paghahari, lalong sumasandig si Duterte 
sa paggamit ng terorismo ng estado kung 
saan pinapaghari ang sindak at takot. Libu-
libong mamamayan ang binibiktima ng 
gerang Oplan Kapayapaan, batas militar 
sa Mindanao, Oplan Tokhang at digmang 
anti-Moro.

Hangal na inambisyon ng rehimeng 
US-Duterte na ganap na durugin ang 
armadong rebolusyonaryong kilusan bago 
ang kalagitnaan ng 2019 (na ini-adjust 
mula sa orihinal na  target na bago ang 
katapusan ng 2018.  Sa desperasyong 
kamtin ang hibang na pangarap na ito, 
lalo pang nagiging mabangis ang rehimen 
laban sa mamamayan. At para makamit 
ang target, higit na pinapalaki ang AFP, 
PNP, CAFGU at iba pang para-militar na 
grupo; at nangungutang ang rehimen ng 
dagdag na mga makabagong kagamitang 
pandigma tulad ng mga fighter jet, 
attack helicopter, armored personnel 
carrier (APC), howitzer, drone at iba pa 
na nagkakahalaga ng milyon-milyong 
dolyar.  Naglulustay lamang ang pasistang 
rehimen ng papalaking pondong dapat ay 

nailalaan sa serbisyo publiko.  Masahol pa, 
ang napakalaking utang sa paglulunsad 
at pagsustine ng maruming digmaan ni 
Duterte ay ipinapabalikat sa naghihirap na 
mga magbubuwis.   

Inaprobahan ng joint session ng Senado 
at Kongreso ang isang taon na namang 
ekstensyon ng Martial Law sa Mindanao sa 
taong 2019.  Nagdeklara naman ng “State 
of Lawlessness” sa mga rehiyon ng Bicol at 
Eastern Visayas at isla ng Negros.  Walang 
kaibahan ito sa Martial Law.  Sinisikap pa 
ng rehimeng Duterte na manlikha ng mga 
dahilan upang makapag-deklara ng Martial 
Law sa buong bansa tulad ng pagpapalutang 
ng “Red October” na pakana diumano ng 
PKP sa pakikipagsabwatan sa mga ligal 
na organisasyong masa, mga unibersidad 
sa Metro Manila, ilang mga pulitiko at ang 
Liberal Party, upang patalsikin si Duterte. 

Matagal nang hinahangad ni Duterte 
at ng AFP na ipataw ang absolutong 
kapangyarihang militar.  Nang sa gayon ay 
mas malaya ang rehimen na maipatupad 
ang mga kontra-mamamayan at pabor 
sa naghaharing uri at imperyalista na 
mga programa at proyekto nito.  Sa 
aktwal, ang matinding militarisasyon at 
terorismong ihinahasik sa buong bansa 
at ang pagpupuwesto ng mga retiradong 
heneral sa halos lahat na ng mga ahensya 
ng reaksyunaryong gubyerno ay mga 
indikasyon na umiiral na ang isang Martial 
Law sa bansa, kahit hindi pa ito pormal na 
idinedeklara.  Sa isinagawang International 
People's Tribunal sa Belgium kamakailan, 
hinatulan si Duterte at President 
Donald Trump ng US na nagkasala sa 
malawakang paglabag sa karapatang-tao 
ng mamamayang Pilipino.

Pinapabilis ng rehimeng Duterte na 
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maipatupad na ang hinihingi niyang mga 
pagbabago sa saligang batas ng bansa o 
ang “charter change” upang maitulak ang 
mga maka-imperyalistang patakaran sa 
ekonomya at maipatupad ang pangarap 
niyang itatag na pederal na gubyerno upang 
makonsolida ang kanyang diktadurang 
kapangyarihan.  Para maisagawa ito, 
kailangang tiyakin ni Duterte na manalo 
ang mayorya ng kanyang mga alipures sa 
Senado, Kongreso at lokal na gubyerno sa 
darating na eleksyon sa Mayo 2019.

sumasayaw ng boom tarattarat, 
kumakanta kahit sintunado, at iba 
pang gimik at buladas.  Kasabay ng mga 
“malambot” na pamamaraan, gumagamit 
sila ng  “matigas” na pamamaraan – 
pananakot at pandarahas, ganundin ang 
pandarayang dagdag-bawas sa bilang ng 
boto.  Sa likod ng matatamis na ngiti at 
pangako, sa kailaliman ng kanilang puso 
ay ang ambisyon nilang makapamuno para 
higit na magpayaman, hindi ang magsilbi 
sa mamamayan.

Pagkatapos ng eleksyon, tapos na ang 
drama, matatanggal ang mga maskara, 
at lilitaw ang tunay na mukha ng mga 
reaksyunaryo.  Ang karaniwang nananalo 
ay ang mga nandaya, mga may hawak 
sa COMELEC at mga namili ng boto 
ng mamamayan.  Kung mayroon mang 
nananalo sa mga progresibong kandidato, 
sila’y iilan lamang at biktima ng matinding 
pandaraya, paninira at karahasan.  Kaya 
nagpapatuloy ang bulok na sistema at 
paghihirap ng mamamayan.  Walang tunay 
na pagbabagong magaganap.  Mapapalitan 
lang ang drayber subalit mananatili ang 
karag-karag na sasakyan.

Sa loob ng kasalukuyang sistemang 
malakolonyal at malapyudal, ang eleksyon 
ay reaksyonaryo.  Ito ay nagsisilbi sa 
mga naghaharing uri upang matiyak na 
magpapatuloy ang kanilang kontrol sa 
ekonomya at pulitika ng bansa; na ang 
ibig sabihin ay magpapatuloy ang kanilang 
pang-aapi at pagsasamantala sa malawak 
na mamamayan upang matugunan ang 
kanilang kasakiman sa kayamanan at 
pampulitikang kapangyarihan.  Ang 
nagpapatuloy na kontrol ng mga 
naghaharing uri sa reaksyunaryong 
gubyerno ang magtitiyak na ang mga batas 
at programang ipapatupad ay pangunahing 
nagsisilbi sa kanilang pagpapayaman at ng 
kanilang among imperyalista.

Ang eleksyon sa kasalukuyang sistema 
ng bansa ay inilulunsad ng nagkakaisang 
makauring diktadura ng malaking 
burgesyang komprador at panginoong 
maylupa na nasa kontrol at dominasyon 
ng imperyalistang US.  Sa gayon, 
hindi kailanman maaaring makamit sa 
eleksyon ang pagpapahayag ng tunay na 
kapasyahan ng mamamayan na mamili ng 
isang pamunuang tunay na magtataguyod 
ng pambansa at demokratikong interes ng 
sambayanan.  

Sa panlabas na anyo, mistulang malaya 
ang mamamayan na mahalal at maghalal 
ng karapat-dapat na mga taong mamuno sa 

ANO ANG KATANGIAN 
NG REAKSYUNARYONG 
ELEKSYON SA BANSA?

Ang burges na eleksyon sa ating bansa 
ay madugo, marahas at mapanlinlang.  
Tumitindi ang bangayan ng mga 
reaksyunaryong uri kapag eleksyon.  
Nagsisiraan, nagdadayaan at nagpapatayan 
sila.  Sa salita, akala mo kung totoong tapat 
silang magsilbi sa mamamayan.  Sa harap ng 
masa, nagpapamudmod sila ng pera at alak, 
ipinapangako nilang ibigay kahit ang buwan, 
pinagtitiyagaan nilang makipagkamayan 
kahit sa maruruming palad, kunwari’y 
nagpapakumbabang lumubog sa maputik 
na palayan, nagkakamay sa pakikikain, 
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kanila. Pero sa esensya, ang kasalukuyang 
burges na eleksyon ay isang panlilinlang 
lamang sa mamamayan upang ipakita 
na may umiiral daw na demokrasya sa 
ating bansa.  Ang ilusyon ng demokrasya 
ay pinapalabas sa pamamagitan ng 
kumpetisyon ng mga reaksyunaryong 
personalidad at sa panunuyo sa boto ng 
mga mamamayan.  Pero kabaligtaran ng 
demokrasya, ang totoo’y nagkakaisa ang 
mga reaksyunaryo laban sa mamamayan 
at inililimita ang pagpipilian ng 
mamumuno sa mga burukratang mapang-
api at mapagsamantala.  Walang tunay na 
demokrasya para sa mamamayan.  Ang 
umiiral ay isang burges na demokrasya 
dahil kontrolado ng mga naghaharing uri 
ang burges na eleksyon sa pamamagitan ng 
kanilang kontrol sa salapi, sa burukrasya, 
sa reaksyunaryong militar at pulisya, sa 
masmidya, sa simbahan at sa batas.

Sa pangkalahatan, ang mga koalisyon, 
partido at kandidato na nangingibabaw sa 
eleksyon at nagkukumahog sa pagsunggab 
sa posisyon, mula presidente, senador, 
kongresman hanggang mga lokal na opisyal, 
ay reaksyunaryo.  Sila ang mga ahente sa 
pulitika ng mga malalaking kumprador 
burgesya, panginoong maylupa at 
imperyalista. Madali lang silang magsalita 
ng mga  katagang populista at repormista 
at mangako sa pagreresolba ng mga 
batayang suliranin ng mamamayan tulad 
ng “iaahon ang mamamayan sa matinding 
karalitaan” o di kaya ay “wawakasan ang 
matinding korapsyon sa gubyerno” sa 
hangaring ikubli ang kanilang makauring 
interes. Isang malaking kasinungalingan 
ang sinasabi ng mga repormista na “ang 
balota ay demokratiko at wastong daan sa 
pakikibaka upang baguhin ang lipunan.” 

Sa mula’t mula pa sa ating kasaysayan, 
pinatunayang walang-kabuluhan ang  mga 
burges na eleksyon. Mula nang naitayo 
ang papet na republika, nagpapalit-
palitan lamang ng kapangyarihan ang mga 
kinatawan ng uring panginoong maylupa 
at malalaking burgesya kumprador na mga 
masunuring tagapaglingkod at galamay ng 
imperyalismong US.  

Liban sa iilang makabayan at 
progresibong partidong pampulitika, 
ang nangingibabaw na mga partidong 
pampulitika tulad ng PDP-LABAN, 
Liberal Party (LP), Nationalist People’s 
Coalition (NPC), Partido Federal ng 
Pilipinas (PFP), Kilusang Bagong Lipunan 
(KBL), Nacionalista Party (NP) at iba pa 
kabilang ang mga partidong panrehiyon at 

pamprobinsya ay pawang kumakatawan 
sa at binubuo ng mga naghaharing uri na 
papet  ng imperyalismong US. Dahil wala 
silang  malaking pagkakaiba, napakadaling 
magpalipat-lipat ang mga pulitiko mula sa 
isang partido tungo sa isa pang partido. 

Ang tanging pagkakaiba ng mga 
partidong ito sa isa’t isa ay kung nasa pwesto 
o hindi ang kanilang mga pangunahing 
tauhan. Kapag nakaluklok sa trono, 
kagyat nilang sinosolo ang kapangyarihan 
at nagpapayaman habang ginagawa ang 
lahat para maisantabi ang mga karibal 
na partidong pampulitika. Kapag wala sa 
trono, ginagawa naman nila ang lahat para 
mapalaki ang parte sa kapangyarihan at 
dambong, gaya ng tuloytuloy na pagbatikos 
sa mga nasa kapangyarihan at pagtatayong 
oposisyon para makapangibabaw sa 
susunod na halalan.  

Dahil ang nag-aagawan sa poder ay 
pawang nagmula sa mga naghaharing 
uri, ang burges na eleksyon ay isa 
ring pamamaraan sa pagreresolba ng 
mga tunggalian sa pagitan nila.  Pero 
dahil kumikitid ang pinag-aagawang 
kapangyarihang pampulitika at pang-
ekonomya, madalas ay humahantong 
sa karahasan ang kanilang ribalan para 
maluklok sa poder.  Liban sa palakihan 
ng ipinapamudmod na salapi sa mga 
mamboboto, papatindi ang garapal na 
pandaraya at patayan.

Ang mga partidong pampulitika 
ng mga naghaharing uri ay hindi mga 
partidong pampulitika ng mamamayan. 
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Kinabibilangan ang mga ito  ng mga 
dinastiyang pulitikal gaya ng dinastiyang  
Duterte, Aquino-Cojuangco, Binay, Enrile, 
Estrada, Cayetano, Jalosjos, Marcos, 
Singson, Ortega, Dy, Estrella, Joson at 
iba pa. Kaya tulad ng dati, ang eleksyong 
2019 ay magpapakita lamang sa labis na 
kabulukan ng naghaharing sistemang 
pampulitika at magsisilbing paraan para 
ipagpatuloy at ipreserba ang mapang-api 
at mapagsamantalang mala-kolonyal at 
mala-pyudal na sistema.  Kung makalusot 
man na manalo sa halalan sa harap 
ng matinding pandaraya at paninira, 
ang iilang progresibong kandidato 
ay hindi makakapangibabaw sa mga 
reaksyunaryong pampulitikang pwersa.  
Malinaw na ang reaksyunaryong eleksyon 
ay hindi kailanman magiging kalutasan sa 
mga batayang suliranin ng mamamayang 
Pilipino na imperyalismo, pyudalismo at 
burukratang kapitalismo.

mula sa mga reaksyunaryong naghaharing 
uri dahil ni kailanman ay hindi nila ito 
mapayapang isusuko.  Subalit mahalaga 
ring isulong ang ligal na pakikibaka bilang 
sekundaryong anyo ng pakikibaka, na 
sumusuhay sa armadong pakikibaka, at 
isinusulong sa balangkas ng papalawak at 
papaigting na rebolusyonaryong kilusang 
masa sa buong bansa. Naglalangkapan at 
nagtutulungan ang armado at ligal na mga 
anyo ng pakikibaka sa pagsusulong ng 
rebolusyonaryong kilusan.

Sa mga ligal na anyo ng pakikibaka, 
pangunahin at pinakamahalagang 
isinusulong natin ay ang mga hayag 
na pakikibakang masa na naggigiit ng 
mga pampulitika at pang-ekonomyang 
karapatan at kagalingan ng mamamayan. 
Kabilang naman sa mga segundaryong ligal 
na anyo ng pakikibaka ay ang gawain sa 
loob ng mga reaksyonaryong organisasyon, 
institusyon at proseso at ang pakikibakang 
elektoral o parlamentaryo.

DEMOKRATIKONG 
REBOLUSYONG BAYAN 

ANG SOLUSYON SA 
MGA PUNDAMENTAL NA 

SULIRANIN NG MAMAMAYAN

Ang pambansa demokratikong 
rebolusyon na may sosyalistang hinaharap 
ang tanging solusyon upang maganap 
ang tunay na pagbabago sa lipunang 
Pilipino. Kailangang ibagsak ang estado 
ng malalaking burgesya kumprador, 
panginoong maylupa at imperyalismong 
US sa pamamagitan ng armadong 
rebolusyon upang maitatag ang estado 
ng mga pinagsasamantalahan at inaaping 
mamamayan.  At sa ilalim lamang ng 
demokratikong estadong bayan na ito 
magkakaroon ng tunay na demokratikong 
eleksyon.

Sa pambansa-demokratikong 
rebolusyon, pangunahing isinusulong ang 
armadong pakikibaka upang mawasak at 
maagaw ang kapangyarihang pampulitika 

KUNG BURGIS AT 
REAKSYUNARYO ANG 

ELEKSYON, BAKIT 
TAYO KAILANGANG 

MAKISANGKOT DITO?

Bagamat isa lamang sa mga 
segundaryong anyo ng ligal na pakikibaka, 
may kabuluhan ang pakikibakang elektoral 
o parlamentaryo sa pagsusulong ng 
pambansa-demokratikong kilusan.  Isang 
mahalagang salik sa pagpapabagsak sa 
bulok at naghihingalong sistema ay ang 
pagkilos sa loob mismo ng larangan ng mga 
reaksyonaryo. Mahalaga ang pagsusulong 
ng pakikibakang elektoral para maabot ang 
mas malawak na masa, hindi mahayaang 
masolo ng mga reaksyunaryo ang 
larangang ito at mailantad ang kabulukan 
ng naghaharing sistema at malansag ito 
mula sa loob, bilang sangkap sa ganap na 
pagwasak dito.  Importanteng mula sa 
loob ng naghaharing sistema ay mailantad  

Ilan sa mga reaksyunaryong pulitiko sa Ilocos at Cordillera: Abra Vice-Governor Ronald Balao-as, Abra Governor 
Joy Bernos, Apayao Governor Elias Bulut, dating Ilocos Sur Chavit Singson at Ilocos Sur Governor Ryan Singson
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at malabanan ang kaaway.  
Bilang isang larangan ng labanan, 

maaring makakamit ang masa ng ilang 
mga bentahe habang binibira sa pulitika 
ang mga sagadsaring kaaway nila.  Ang 
eleksyon ay maaring samantalahin para 
sa malawakang propaganda at edukasyon, 
pag-oorganisa at pagpapakilos sa 
mamamayan.  Maari ring makapagpanalo 
ng mga progresibo at maka-mamamayang 
kandidato na magdadala ng laban ng 
mamamayan sa loob ng reaksyunaryong 
estado. 

Ang Partido Komunista ng Pilipinas 
(PKP), Bagong Hukbong Bayan (BHB) 
at mga rebolusyonaryong organisasyong 
masa katulad ng PKM, KM, Makibaka, 
CPDF at iba pang alyadong organisasyon 
ng NDF, bilang mga iligal na organisasyon 
at hindi kumikilala sa eleksyon bilang daan 
ng pagbabago ng lipunan, ay hindi sumasali 
sa reaksyunaryong eleksyon. Maliban 
pa sa ang mga tuntunin sa sarswela ng 
panlilinlang ay itinakda ng naghaharing 
uri, ang mismong kontra-rebolusyonaryong 
panunugis ng reaksyonaryong estado sa 
Partido at Hukbo ay nagbabawal na sa 
kanila na makilahok sa prosesong ito.

Subalit ang mga ligal na progresibong 
pwersa at organisasyong masa ay 
kinakailangang magpunyagi sa 
pagsusulong ng elektoral na pakikibaka 
sa balangkas ng lumalawak at tumitinding 
rebolusyonaryong kilusang masa sa 
kanayunan at kalunsuran at ng matagalang 
digmang bayan sa kabuuan.

Sa kabuuan, hindi natin kinakalimutan 
na bagkus mahalaga ang pakikibakang 
elektoral, ito’y bahagi lamang ng 
rebolusyonaryong kilusang masa, at sa 
kabuuan, ng matagalang digmang bayan 
ng bagong demokratikong rebolusyon.  

PAANO NATIN GINAGAMIT 
ANG REBOLUSYONARYONG 

DALAWAHANG TAKTIKA 
SA PAKIKITUNGO SA 

ELEKSYON?

Tuwing panahon ng eleksyon, higit 
pang pinatitindi ng mga reaksyunaryo 
at repormista ang kanilang propaganda 
para linlangin ang sambayanan at akitin 
sa pagsuko at parlamentarismo ang mga 
rebolusyonaryong pwersa. Dapat itong 
tugunan ng puspusang paglalantad 
sa reaksyunaryong eleksyon at mga 
reaksyunaryong kandidato at pwersa. 
Dapat malawak at masigasig na pukawin 
sa rebolusyonaryong pakikibaka ang 
masa ng sambayanan lalo na sa harap ng 
kasalukuyang napakatinding krisis ng 
sistemang malakolonyal at malapyudal.

Ginagamit ng Partido at 
rebolusyonaryong kilusan ang 
rebolusyonaryong dalawahang taktika 
para abutin ang mas malawak na bilang 
ng mamamayan at salungatin ang kontra-
rebolusyonaryong dalawahang taktika ng 
kaaway na pinalalabas na demokratiko 
ang eleksyon sa loob ng kasalukuyang 
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sistema. Sa isang banda, kinukundena 
ng Partido at rebolusyonaryong kilusan 
ang eleksyon bilang reaksyunaryo at 
hungkag sa esensya habang itinataguyod 
ang pagsulong ng armadong rebolusyon.  
Sa kabilang banda, sinasamantala ng 
rebolusyonaryong kilusan ang mga 
oportunidad na ibinubukas ng eleksyon 
upang lahatang panig na makapagpalakas 
ang rebolusyonaryong pwersa at mapahina 
naman ang reaksyunaryong pwersa at 
kapangyarihan.  Isinusulong sa panahon 
ng eleksyon ang masisigla at malawakang 
mga kampanyang masang nagtataguyod 
sa mga pang-ekonomya at pampulitikang 
interes ng mamamayan; ipinapatupad ang 
malaganap na propaganda at edukasyon 
hinggil sa pambansa-demokratikong 
programa o adyenda; pinapakilos ang 
pinakamalawak na hanay ng mamamayan; 
binubuo ang pinakamalawak at iba’t-ibang 
antas na ugnay at pakikipagtulongan sa 
mga alyado o kaibigan at mga pwersang 
progresibo at demokratiko; at iba pa. 
Sinasamantala din ang mga kontradiksyon 
sa hanay ng mga reaksyunaryong pwersa 
at kandidato upang hatiin ang kanilang 
lakas at puruhan ang mga pinakamasahol 
at sagadsarin.  Sinusuportahan ang mga 
progresibong alyado na lumalahok sa 
eleksyon. Kung walang progresibong 
kandidato, maaaring suportahan ang 
kandidatong hindi lubhang reaksyunaryo 
laban sa mga sukdulang reaksyunaryo.

Pagkatapos ng eleksyon, 
ipinagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan 
sa mga kandidatong nakaibigan o 
nakatulongan sa panahon ng eleksyon, 
nanalo man o natalo.  Pinag-iiba-iba 
ang pakikitungo sa mga kandidatong 
mananalo ayon sa kanilang aktwal na 
tindig sa mga isyu at pakikitungo sa 
rebolusyonaryong kilusan at sambayanan. 
Sa mga nanalong kandidato na 
sinuportahan ng rebolusyunaryong kilusan, 
maaaring may gustong magpatuloy ng 
pakikipagtulungan at kooperasyon at 
may bumabaling naman sa paglaban sa 
kilusan o di kaya nagpoposturang nyutral. 
Mayrooon namang hindi sinuportahan 
ng rebolusyunaryong kilusan pero 
gustong pumasok sa pakikipagtulungan 
at kooperasyon, pumusturang nyutral o 
di kaya, magpasahol pa ng mga kontra-
rebolusyunaryong gawa.

Sinuman ang mahalal na mga 
lokal na upisyal at paano man sila 
umakto, pinapakitunguhan sila ng mga 
rebolusyonaryong pwersa alinsunod sa 

kanilang mga tindig at aksyon. Kahit 
itinatayo ng mga rebolusyonaryong pwersa 
ang mga rebolusyonaryong organo ng 
kapangyarihang pampulitika, pinananatili 
ang pakikipag-alyansa o pakikipagkaibigan 
sa mga lokal na opisyal ng reaksyunaryong 
gubyerno kung nakakatulong sa 
rebolusyonaryong kilusan.

ANO ANG SISTEMANG 
PARTY-LIST?

Ayon sa reaksyunaryong Saligang 
Batas, ang sistemang party-list ay isang 
mekanismo para mabigyan daw ng 
pagkakataong magkaroon ng kinatawan 
ang mga sektor, organisasyon at partido 
na "marginalized" (naisantabi) at "under-
represented" (kulang o walang kinatawan) 
sa mababang kapulongan sa Kongreso.  
Ayon din sa batas ng sistemang party-
list, ang 20% ng kabuuang bilang ng mga 
representante sa Kongreso ay inilaan 
para sa mga representante sa party-list, 
at walang partido na maaaring humawak 
ng mahigit sa tatlong  (3) pwesto. Ang 
sistemang ito ang magbibigay ng daan 
para makakuha ng pwesto sa Kongreso 
ang mga maliliit na partido.

Sa esensya, ang sistemang party-list 
ay pag-amin ng reaksyunaryong gubyerno 
na ang kongreso ay monopolisado 
ng mga malalaking tradisyunal na 
partido na kumakatawan sa interes ng 
mga makapangyarihang malalaking 
burgesyang komprador at panginoong 
maylupa na bumubuo ng 1% lamang ng 
populasyon. Kung kaya’t sa sistemang 
party list, hinding hindi magkakaroon ng 
tunay at makabuluhang representasyon 
ang mga “mahihirap at marginalized” kung 
ihahambing sa mga malalaking partido 
dahil hanggang 20% lamang ng pwesto sa 
mababang kongreso ang inilaan para sa 
party-list. Ang 80% ay nasa mga malalaking 
tradisyunal na partido ng naghaharing 
uri. Wala ring pwestong inilaan para sa 
representante sa Senado.  Kaya’t ang 
sistemang party-list ay bahagi lamang ng 
layunin ng naghaharing uri na malikha 
ang  ilusyon na umiiral ang demokrasya 
sa bansa; at ganundin ang ilusyon na ang 
Kongreso ay maaring mapagkatiwalaan 
ng mamamayan kahit na kontrolado ito 
ng mga naghaharing uri. Ginagamit din 
itong pamamaraan sa kooptasyon upang 
iligaw at ilayo ang iilang tao o grupo sa 
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militanteng daan ng pakikibaka.
Pero ang sistemang party list 

ay binaluktot na rin ng mga nasa 
kapangyarihang pulitiko at pampulitikang 
partido. Sa nakaraang mga eleksyon, ang 
mga dinastiya at iba pang oportunista at 
gahaman na mga pulitiko ay bumuo ng 
kani-kanilang mga Party List organization 
upang mapalawak pa ang hawak nilang 
kapangyarihang pampulitika.  Halimbawa 
nito ay ang ADDA na binuo ng mga Singson 
sa Ilocos Sur; ang Abono ng mga Ortega 
at Estrella sa La Union at Pangasinan; 
at ang ANAC-IP ng mga Dy sa Isabela.  
Noong eleksyon ng 2013, pakitang-tao na 
diniskwalipika  ng Comelec ang mga party 
list na ang mga kinatawan at kinakatawan 
diumano ay hindi marginalized pero 
hindi diniskwalipika ang AKBAYAN na 
bahagi na ng naghaharing pangkating 
Aquino, masugid na tagapagtanggol 
nito at  nakakulimbat ng malaking 
pondo at iba pang pakinabang mula 
sa pagkakapwesto sa poder.  At noong 
eleksyong 2016, inaprobahan na ng korte 
suprema na maging ang mga mayor at 
nasa kapangyarihang mga partido pulitika 
ay maaring bumuo at magpatakbo ng 
kanilang Party List organization.  

Samantala, nababahala ang 
reaksyonaryong gubyerno sa mga 
progresibong  party list kaya gumagawa 
ng iba’t-ibang paraan para madiskwalipika 
ang mga ito.  Bukod sa walang tigil na 
paninira, binarahan ang akreditasyon ng 
mga party list na kilalang tumutuligsa sa 
rehimeng nakaluklok sa poder. 

Wasto lamang ang pagbubuo ng 
progresibong pampulitikang partido 
(masaklaw na pampulitikang partido 
o party-list) na nagtataguyod sa mga 
karaingan at kahingian ng malawak na 
masa ng mamamayan at ibinabase ang sarili 
at humuhugot ng lakas sa organisadong 
baseng masa ng mga progresibong pwersa.  
Mapag-iibayo pa ang gayong lakas sa 
pakikipagtulongan sa iba pang pwersang 
pampulitika at makapaglulunsad ng 
elektoral na pakikibaka para maabot ang 
mas malaking bilang ng masa. 

Sa nakaraang mga eleksyon, lumahok at 
nakapagpanalo ang ilang mga progresibong 
Party List. Ito ay sa kabila ng pandarahas, 
pananakot, paninira at pandaraya ng 
militar, COMELEC at iba pang aparato ng 
reaksyonaryong estado. Sa pamamagitan 
ng mga progresibong kinatawan sa 
Kongreso, sa isang banda ay nagagawang 
ilantad ang pagkapapet at pagkaanti-

mamamayan pangunahin ng paksyon 
ng mga naghaharing uri na  nasa poder 
gayundin ng buong naghaharing sistema.  
Sa kabilang banda ay naipopropaganda 
ang pambansa-demokratikong adyenda. 
Naihahayag ang lehitimong mga karaingan 
at kahilingan ng mamamayan. 

ANO ANG MGA 
TUNGKULIN SA PANAHON 

NG ELEKSYON?

Napakahusay ng sitwasyon para 
malawakang ilantad ang bulok na sistemang 
elektoral at ang kabuuan ng naghaharing 
sistema sa panahon ng eleksyon. Gayundin, 
napakainam ng sitwasyon para isulong ang 
kilusang masang anti-imperyalista, anti-
pyudal at anti-pasista at palaganapin ang 
pambansa-demokratikong linya.  Ang mga   
tungkuling dapat gampanan sa panahon 
ng eleksyon  ay ang sumusunod:

1 Isulong ang kampanyang elektoral 
na kilusang masa ang katangian. 

Mula sa nakatayong mga organisasyong 
masa, magpalitaw ng maramihang mga 
boluntir na bubuo ng mga tim at grupo ng 
kampanyador para sa bagong pulitika.

  2 Ibunyag ang reaksyunaryong 
katangian ng eleksyon. Pukawin 

ang malawak na mamamayan sa 
pangangailangan ng pagsusulong ng 
armadong rebolusyon bilang natatanging 
paraan na maghahawan ng daan para sa 
tunay na pagbabago.

3 Mahigpit na iugnay sa kampanyang 
elektoral ang paglulunsad ng mga 

antas tipak, munisipal, inter-munisipal, 
probinsyal o mas mataas pa na kilusang 
masa para isulong ang anti-imperyalista, 
anti-pyudal at anti-pasistang mga 
pakikibaka ng mamamayan.  Isulong ang 
mga pakikibakang masa  sa mga batayang 
kahingian at isyu  ng  mamamayan.

a. Isulong ang mga pakikibakang 
masa laban sa iba’t-ibang pyudal at mala-
pyudal na pagsasamantala.  Ituon ang mga 
laban pangunahin sa mga kandidatong 
panginoong maylupa, ahente ng mga 
imperyalistang agri-korporasyon, usurero 
at trader.

b. Singilin ang sapat na serbisyong 
relief & rehabilitation para sa mga 
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sinalanta ng bagyong Ompong at Rosita 
sa mga kandidatong incumbent at sa mga 
ahensya ng gobyerno.

c. Maglunsad ng mga protesta 
laban sa militarisasyon at paglabag sa 
karapatang tao. Ilantad at ihiwalay ang 
mga kandidatong pangunahing rekruter 
ng CPLA at iba pang armadong grupo.

d. Ipaglaban ang karapatan ng mga 
pambansang minorya sa ansestral na lupain.  
Ipaglaban ang karapatan para sa sariling 
pagpapasya at sa tunay na panrehiyong 
awtonomya bilang anyo nito.  Ilantad ang 
mga pulitikong tagapagtaguyod ng pekeng 
awtonomya.

e. Labanan ang mga kumpanya at 
proyekto sa pagmimina at enerhiya na 
mang-aagaw ng lupain at mangwawasak 
sa agrikultura, pamayanan at kalikasan.  
Ibunyag ang mga kandidatong tagasuporta 
nito at ikampanya na hindi sila iboto.

f. Ipaglaban ang mga demokratikong 
kahilingan ng iba’t-ibang sektor.

i. Wakasan ang kontraktwalisasyon.       
Itaas  ang sahod ng mga manggagawa.   
Itakwil ang mga kandidatong 
tagapagtaguyod ng 
kontraktwalisasyon.
ii. Itaas ang sahod ng mga guro at 

kawani sa gubyerno.
iii. Libreng tuition para sa mga 
estudyante sa kolehiyo.

g. Labanan ang pagtaas ng presyo ng 
langis at gasolina at iba pang batayang 
pangangailangan.

h. at iba pa

4 Ilunsad ang masiglang propaganda 
at edukasyon hinggil sa pambansa-

demokratikong adyenda at sa pambansa-
demokratikong rebolusyon.

5 Ilunsad ang mga kampanyang 
edukasyon sa Maikling Kurso sa Lipunan 

at Rebolusyong Pilipino (MKLRP)  at 
mga espesyal na kursong masa. Ilunsad 
ang masiglang ahitasyon at propaganda 
na nag-uugnay sa partikular na mga isyu 
at kahilingan ng masa sa pangkalahatang 
linya ng DRB.

6 Kumuha ng maraming pakinabang 
para sa masa sa pakikipag-usap sa mga 

kandidatong maaaring suportahan sa 
iba’t ibang paraan o sa maaaring maging 
taktikal na kaalyado. Engganyuhin ang 
mga kandidato na suportahan ang mga 
batayang interes at kagalingan ng mga 
masa. Halimbawa nito ang mga irigasyon, 
mga pang-agrikulturang makina at hayop 
na pansaka, iba pang mga kagamitang 
pambukid, tulay, kalsada sa baryo, botika 
ng baryo at iba pa.

7 Mulat na tiyaking ang mga tagumpay 
ng mga kilusang masa ay matransporma 

tungo sa mga kongkretong boto para sa 
mga progresibong kandidato at party 
list at sa mga kaibigang pulitiko na hindi 
gaanong reaksyunaryo.

8 Itayo ang pinakamalapad na 
network, pakikipag-ugnayan at 

pakikipagkaibigan sa pinakamaraming 
mga alyado para sa iba’t ibang antas at/o 
paraan ng makabuluhang pagtutulungan.

9 Mangalap ng suportang pinansyal 
at materyal para sa rebolusyonaryong 

kilusan at suporta sa mga progresibong 
partido at kandidato.

10 Ilantad at labanan ang mga 
panggigipit at  pananakot sa masa sa 

panahon ng eleksyon gayundin ang mga 
pandaraya sa bilangan ng boto.
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11 Anihin ang mga tagumpay sa 
kampanyang elektoral para palawakin 

at konsolidahin ang baseng masa at ang 
lokal na kasapian ng Partido sa kanayunan 
at kalunsuran. Itayo, palawakin at itaas 
ang antas ng mga rebolusyonaryong 
organisasyong masa at OKP, gayundin ng 
mga hayag na organisasyong masa.

Sa kabuuan, mas mahalaga pa kaysa sa 
pakikibakang elektoral ang pagsusulong 
ng kilusang masa sa panahon ng elektoral 
na kampanya – ang mga pakikibaka at 
mobilisasyong masa na nagtataguyod ng 
mga isyu at kahilingan ng mamamayan, ang 

mga kampanyang edukasyon sa hanay nila 
at ang pagtatayo ng mga organisasyong 
masa na bibigkis sa kanila para sa susunod 
pang mga laban. 

Samantala, magpapatuloy ang 
mga taktikal na opensiba ng Bagong 
Hukbong Bayan sa panahon bago, habang 
isinasagawa at pagkatapos ng eleksyon 
upang bigwasan ang AFP, PNP at mga 
pwersang paramilitar  at mariing ipakita na 
REBOLUSYON, HINDI ELEKSYON! ang  
tanging  makapagtatayo ng isang  bansa na  
tunay na masagana, mapayapa, progresibo 
at  demokratiko.


