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Malugod na Tanggapin ang 
Paglulunsad ng Kampanya para 

Ipagdiwang ang Dakilang 
Sosyalistang Rebolusyong Oktubre

Karangalan at pribilehiyo nating lahat 
na lumahok sa kumperensyang ito para 
ilunsad ang Kampanya para Ipagdiwang 

ang Dakilang Sosyalistang Rebolusyong Oktubre. 
Nagpapasalamat kami sa International League 
of Peoples’ Struggle (ILPS) at sa People’s Resource 
for International Solidarity and Mass Movement 
(PRISM) sa pagpili sa Pilipinas bilang punto ng 
pagsisimula ng kampanya. Nagpapasalamat 
kami sa ILPS-Pilipinas, Bayan, Kilusang Mayo Uno, 
Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Gabriela, at 
marami pang ibang organisasyon sa sama-samang 
pag-oorganisa sa napakahalagang pangyayaring 

ito at sa pag-aanyaya sa tagapagsalitang ito. 
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Inilulunsad ng ILPS at PRISM ang pandaigdigang 
kampanya para ipagdiwang ang sentenyal ng Dakilang 
Sosyalistang Rebolusyong Oktubre katulong ang mga 
organisasyong Marxista-Leninista, sosyalista at anti-
imper yalista. Rururok ang kampanya sa pagdaraos ng 
pandaigdigang mga aksyong masa sa Nobyembre 7. 
Ang istableng bag-as ng kampanya ay serye ng mga 
kumpe rensya, porum at mga seminar-workshop sa iba’t 
ibang kontinente at bayan para magpalitaw ng mga 
dok umento at talakayan para sa publikasyon ng libro hinggil 
sa kasaysayan at nagpapatuloy na pamana ng Rebolusyong 
Oktubre.

Hinihikayat rin ng kampanya ang lahat ng kalahok na 
pwersa na lumikha at magpalaganap ng mga dok umento, 
gabay sa pag-aaral, sanaysay, balita at tampok na 
artikulo, maiikling bidyo at dramatikong akda, awit, tula, 
komem ora tibong aytem (mga poster, bandera, postcard, 
button, pin, atbp.) na makabuluhan sa sent enaryo, 
at magkumisyon sa progresibong mga manunulat, 
manan aliksik, artista, manggagawa sa multimidya, at mga 
karaniwang aktibista na tumulong sa paglilikha, pagtitipon, 
paglalathala at pagpapalaganap ng ganoong mga akda.

Malugod nating lahat na tinatanggap ang panawagan 
ng ILPS at PRISM: “Ipagdiwang natin ang istorikong mga 
tagumpay at nagpapatuloy na kawastuan ng Dakilang 
Sosyalistang Rebolusyong Oktubre para sa proletaryado 
at mamamayan. Humalaw at magbahagian tayo ng mga 
aral mula sa rebisyunistang pagbaba-
ligtad nito, ipagpa tuloy natin ang 
pamana nito, magpunyagi sa 
pamumuno sa masa, at 
isulong ang pakikibaka 
para sa demokrasya 
at sosyalismo laban 
sa imperyalismo at 
lahat ng reaksyon!”

Talakayin 
natin ngayon sa 
kumpere nsyang ito 
ang istorikong  
kabuluhan ng 
Rebolusyong Oktubre, ang 
pandaigdigang impak nito at 
ang nagpapatuloy na kawastuan 

nito para sa kasalukuyan at hinaharap na mga rebolusyo-
naryong kilusan ng proletaryado at aping mga mamamayan 
at bansa laban sa monopolyong kapitalismo at lahat ng 
reaksyon. Sa kabila ng, o dahil sa pagtataksil sa sosyalismo 
ng mga modernong rebisyunista, nasa kapanahunan 
pa tayo ng modernong imperyalismo at proletaryong 
rebolusyon. Hinaharap natin ngayon ang palala nang 
palalang pangkalahatang krisis at mga digmang agresyon 
ng monopolyong kapitalismo at isinasagawa natin ang lahat 
ng ating magagawa para umaambag sa muling pagsigla at 
pagsulong ng pandaigdigang proletaryong rebolusyon.

I. Istorikong Kabuluhan ng Dakilang Sosyalistang 
Rebolusyong Oktubre

Binalangkas nina Marx at Engels ang pundamental 
na mga prinsipyo ng teorya at praktika ng Marxismo sa 
kapanahunan ng malayang kompetisyong kapitalismo. 
Ginamit nila ang pinakamatataas na pag-unlad ng piloso-
piya, ekon omyang pampulitika, at syensyang panlipunan 
sa kanilang kapanahunan para makarating sa mabenta-
heng punto ng proletaryado na diyalektiko at istorikong 
materyalismo, sa mga batas ng paggalaw sa kapitalismo na 
humahantong sa sosyalismo at sa pangkalahatang linya sa 
pulitika, estratehiya at mga taktika para gapiin ang makau-
ring diktadura ng burgesya at ipagwagi ang sosyalistang 
rebolusyon.

Sa kanilang kapan ahunan, ang pinakamaoobserbahan 
nina Marx at Engels ay ang Komuna ng Paris ng 1871 

bilang sibol ng proletaryong rebolusyon na 
di nagtagal ay dinurog ng burgesya. 

Hindi sila nasiraan ng loob dahil sa 
masaker at pagkagapi sa mga 

komyunard. Pinag-aralan 
nila ang mga kalakasan at 

kahinaan ng Komuna ng 
Paris para maga bayan 
ang mga susunod 
na rebolusyon. Ang 
pinakamahalagang aral 
na natutunan ay dapat 

gamitin ng proletaryong 
rebolusyon ang makauring 

diktadura ng proletaryado 
para durugin ang makinaryang 

militar at burukratiko ng estadong 
burges.
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Binalikat ni Lenin ang tungkulin ng pagmamana, 
pagtataguyod, pagtatanggol at higit na pagpapaunlad ng 
pundamental na mga prinsipyo ng Marxistang teorya at 
praktika sa kapanahunan ng modernong imperyalismo at 
proletaryong rebolusyon. Sa pilosopiya, nilabanan niya ang 
suhetibistang ideyalistang pilosopiya ng burgesya at ginapi 
ang kaisahan ng magkakasalungat bilang pinakapunda-
mental na batas ng kontradiksyon at ipinaliwanag ang batas 
ng di pantay na pag-unlad. Sa ekonomyang pampulitika, 
krinitika niya ang monopolyong kapitalismo o imperya lismo 
at inilatag ang pundasyon ng sosyalistang ekonomya 
nang umaayon sa saklaw ng proletaryong kapangyarihan 
at isinalang-alang ang mga transitoryong hakbangin na 
kinakailangan para makamit ang mga demokratikong 
reporma at angkupan ang mga pagbabago-bago sa digma 
at dayuhang panghihimasok.

Si Lenin ang pinakadalubhasa sa syensyang panlipunan 
na nagtatag ng unang sosyalistang estado alinsunod sa 
mga prinsipyo ng syentipikong sosyalismo. Sa komprehen-
sibo, malaliman at detalyadong paraan, nang gamit ang 
kinakailangang lagom sa karanasan, talas ng isip at abilidad 
sa pagsusuri, natutunan niyang lutasin ang mga suliranin 
at itakda ang programa ng pagkilos at linya ng pagsulong, 
at bunga nito, papangyarihin ang pag-agaw sa kapang-
yarihan ng proletaryado kasama ang malawak na masa ng 
mamamayan, laluna ang mga magsasaka na bumubuo 
sa malaking bahagi ng populasyon. Naunawaan niya na 
sa pandaigdigang saklaw, dahil sa batas ng di pantay na 
pag-unlad, makapaglulunsad lamang ang imperyalismo 
ng di sapat at pabugsu-bugsong pag-unlad ng kapitalismo 
para sa layuning makasunggab ng supertubo, na mamomo-
bilisa ang proletaryado at mamamayan na magbangon at 
itatag ang sosyalismo sa pinakamahinang kawing sa kadena 
ng mga imperyalistang bayan.

Kahit na nagpokus siya sa praktikal na mga tungkulin ng 
mga Bolshevik sa bumilis na rebolusyonaryong daluyong 
sa Rusya sa gitna ng masalimuot na mga kontradiksyon ng 
Unang Digmaang Pandaigdig, hinarap niya ang teoretikal 
na gawain sa mga taong iyon. 

Malaking bilang ng mga aytem sa Mga Notbuk 
Pamp ilosopiya ni Lenin ay kaugnay ng 1914-16 at suma-
saklaw ng puspusang pagbabalik-aral sa diyalektika. Sa 
unang hati ng 1916, isinulat niya ang Imperyalismo: ang 
Pinakamataas na Yugto ng Kapitalismo at inilarawan ang 
dekadente at naghihingalong kalikasan at limang katangian 

ng pangingibabaw sa mga bayang industriyal kapitalista: 
pagsasanib ng kapital sa industriya at bangko para buuin 
ang kapital sa pinansya, ang napakalaking pagpapahalaga 
na ibinigay sa eksport ng kapital sa halip niyong sa mga 
kalakal at ang paglago ng mga kartel, sindikato at ibang 
mga monopolyong kombinasyon sa pandaigdigang 
saklaw. Inilarawan niya ang imperyalismo bilang bisperas 
ng sosyalistang rebolusyon at hinikayat ang proletaryado 
at mamamayan na itransporma ang imperyalistang digma 
tungong rebolusyonaryong gera sibil. Sa tag-araw ng 
1917, isinulat niya ang Estado at Rebolusyon para idiin ang 
pangangailangan ng proletaryong makauring diktadura sa 
pagbabagsak sa burgesya at pagtatatag ng sosyalismo.

Matapos ibagsak ang Tsarismo sa Rebolusyong Pebrero 
noong 1917 at pagpupwesto sa probisyunal na gubyerno 
sa pamumuno ni Kerensky na kalakha’y binubuo ng mga 
Liberal at Sosyal-Rebolusyonaryo, nahinuha niya ang 
pagtalas at kompleksidad ng makauring tunggalian sa 
pagitan ng burgesya at proletaryado at ibinuhos ang lahat 
ng pagsisikap na makarating sa Rusya sa pinakamaagang 
posible para tuwirang lumahok sa rebolusyonaryong 
proseso. Tiyak siya na pabagsak na ang gubyernong 
Kerensky at ang burgesya dahil nais nilang manatili sa 
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gerang inter-imperyalista, dahil ang motibasyon nila ay ang 
sosyal-patriyotismo (sobinismo na nakabihis sa “sosya lismo”) 
at rebolusyonaryong “depe nsismo”; hindi nila ninasyunalisa 
ang lupa para sa uhaw-sa-lupang mga magsasaka at hindi 
nila maayos ang ekonomyang hahapay-hapay.

Noong Abril 16, 1917, sa kanyang pagdating sa Istasyon 
ng Finland sa Petrograd, ipinanawagan ni Lenin na ang 
lahat ng kapangyarihan ay dapat mapasakamay ng mga 
Sobyet (mga rebolusyonaryong konseho) ng mga mang-
gagawa, magsasaka at sundalo mula sa burges na gubyer-
nong Kerensky. Binigyang-pansin niya ang pagtungo ng 
unang yugto ng rebolusyon, na naglagay 
ng kapangyarihan sa mga 
kamay ng burgesya, sa 
pangalawang yugto 
na dapat maglagay 
ng kapangyarihan 
sa mga kamay ng 
proletaryado at 
pinakamararalitang 
seksyon ng mga 
magsasaka. Inilahad 
niya ang lahat ng pangu-
nahing punto na nararapat 
gawin. Inilinaw niya na ang mga 
sirkunstansya at pangyayari ay kumikilos 
sa transisyon tungong sosyalismo kahit na ang sosyalismo 
ay hindi pa siyang kagyat na tungkulin.

Nanawagan siya para sa kongreso ng partido ng mga 
Bolshevik na palitan ang lipas nang programa at ngalan ng 
kanilang partido (mula Sosyal-Demokratikong Partido sa 
Paggawa ng Rusya tungo sa Partido Komunista ng Buong 
Rusya) at pag-ibahin ang sarili sa mga sosyal-sobinista ng 
Ikalawang Internasyunal at mga sosyal-demokratikong 
partido ng Europa na sumuporta sa kani-kanilang bayan sa 
Unang Digmaang Pandaigdig. Nanawagan rin siya para sa 
bagong Internasyunal ng mga partido komunista. Itatatag 
ang Komunistang Internasyunal (Ikatlong Internasyunal) 
noong 1919.

Naganap ang mga pangyayari sa direksyong nahinuha 
ni Lenin. Nagpadala ang Probisyunal na Gubyerno 
ng dipl omatikong pabatid noong Mayo sa mga 
Kapangya rihang Sentral, na nagpapaabot ng kagustuhan 
nitong ipagpatuloy ang gera hanggang sa matagumpay na 
kongklusyon. Puu-puong libong manggagawa at sundalo 

ng Petrograd, at kasunod nito, niyong sa ibang mga lunsod 
sa pamumuno ng mga Bolshevik ang nagharap ng mga 
islogang “Ibagsak ang gera!” at “Lahat ng kapangyarihan sa 
mga Sobyet!” Noong Hulyo 1, daan-daang libong mang-
gagawa at sundalo ang nagtipon sa Petrograd dala-dala 
ang mga islogang iyon. Inilahad nila ang oposisyon ng 
mamamayan sa gera at ang pangangailangan nila para sa 
tinapay at kalayaan. 

Sa buong buwan ng Hulyo, binagbag ang Probisyunal na 
Gubyerno ng malubhang krisis sa pagbagsak ng opensiba 
nito laban sa mga Kapangyarihang Sentral. Tinangka 

nitong supilin ang mga Bolshevik at masa. Nireyd 
nito ang mga tanggapan ng Pravda 

(ang upisyal na arawang paha-
yagan ng Bolshevik) at ang 

Komite Sentral ng mga 
Bolshevik at iniutos ang 
pag-aaresto at paglilitis 
kay Lenin na kinaila ngang 
mag-a nde rgrawn. 

Pinaputukan nito ang 
demonstrasyon ng mga 

manggagawa at sundalo na 
humihingi na wakasan ang gera at 

lahat ng kapangyarihan sa mga Sobyet. 
Lalo pa itong nahiwalay sa pulitika. Nang 

tinangka ni Heneral Kornilov, ang commander-in-chief, na 
magkudeta, hiniling ni Kerensky ang tulong ng Sobyet ng 
Petr ograd sa pamumuno ng mga Bolshevik para biguin 
ang kudeta. Matapos gapiin si Kornilov, tumaas pang lalo 
ang rebolus yonaryong prestihiyo ng mga Bolshevik.

Noong Setyembre at Oktubre 1917, lumaganap ang 
mga welga ng mga manggagawa sa malawakang saklaw 
lampas sa Petrograd at Moscow, at higit isang milyong 
manggagawa ang nag-alsa at kumontrol sa produksyon at 
distribusyon sa maraming pabrika at planta. Higit sa 4,000 
pag-aalsang magsasaka ang naganap laban sa mga may-ari 
ng lupa. Lalo pang nagalit ang masang mags asaka nang 
inatake sila ang mga tropa, pulis at maton ng gubyerno at 
ng mga panginoong maylupa. Tumanggi ang mga sundalo 
at mandaragat na kilalanin ang awtoridad at ipatupad ang 
mga komand ng Probisyunal na Gubyerno.

Noong Oktubre 23, pinagtibay ng Komite Sentral sa 
botong 10-2 ang resolusyong nagdedeklara na tiyak ang 
armadong pag-aalsa, at ganap nang hinog ang kalagayan 
para dito. Noong Oktubre 25, 1917 (o Nobyembre 7 sa 
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kalendaryong Gregorian) pinamunuan ng mga Bolshevik 
ang kanilang mga pwersa sa pag-aalsa, ayon sa plano, 
agawin ang mga gusali ng estadong burges at sugurin 
ang Winter Palace. Inagaw ng Mga Pulang Taliba ang mga 
gusali at pasilidad habang lumahok naman ang mga 
sundalo ng Petrograd sa pag-aalsa. Inihayag ni Lenin ang 
prokla masyong “Sa lahat ng Mamamayan ng Rusya”, na 
nagwawakas sa Probisyunal na Gubyerno at ipinupwesto 
ang kapangyarihang Sobyet bilang solong estado matapos 
sumuko ang Gabinete ni Kerensky.

Nagawa ng mga Bolshevik at Sobyet sa pamumuno ni 
Lenin na konsolidahin ang kapangyarihan. Nagapi nila ang 
mga Puting Hukbo sa Gera Sibil at dayuhang interbensyon 
pagdating ng 1920. Inilunsad ang gera sa kanayunan. 
Matapos ang gera, isinabatas niya sa pamamagitan ng 
dikreto ang Bagong Patakaran sa Ekonomya (New Economic 
Policy o NEP) na pinagtibay ng gubye rnong Bolshevik sa 
daloy ng Ika-10 Kongreso ng Partido Kom unista ng Buong-
Rusya noong 1921. Hinalinhan ng NEP ang sistemang 
rasyon ng “komunismong pandigma” na nakabatay sa 
kapos na produksyon dahil sa gera, at muling pinasigla 
ang ekonomya sa pamamagitan ng paggamit ng mga 
pamamaraan ng kapitalismo ng estado at pagbibigay  ng 
mga konsesyon sa panggitna at maliliit na negosyante at 
mayayamang magsasaka.

Sa panahon ng pagkakasalanta habang may gera, 
ang koalisyong Austro-Hungarian at ang koalisyong 
Anglo-French, kapwa mga kaaway ng kapangyarihang 
Sobyet, ay naabala dahil sa kanilang gerahan kaya hindi 
ito naatake. Gayunman, sa pakikibaka sa Mga Puting 
Hukbo sa pamumuno nina Kolchak at Denikin, nilikha ng 
kapangyar ihang Sobyet ang Pulang Hukbo para gapiin 
sila. Sa kasunod na panahon ng pakikibaka laban sa 
pang-ekon omyang pagkasalanta, matagumpay nitong 
inang kupan ang taggutom at pinamatnugutan ang 
malaking pagsulong ng agrikultura at magaang na indus-
triya. Itinuro ni Lenin ang pagtatatag ng Unyon ng mga 
Sobyet Sosyalistang Republika (USSR) bilang bagong 
balangkas ng pag-iral ng estado. Niratipika ng Kongreso ng 
mga Sobyet ang Deklarasyon at Tratado ng Unyon ng mga 
Republika noong 1922.

Matapos mamatay si Lenin noong 1924, ipinagpatuloy 
ni Stalin ang pamumuno sa partidong Bolshevik at sa 
USSR. Tapat siya kay Lenin at sa Leninismo. Winakasan niya 
ang NEP noong 1928 at isinulong ang impleme ntasyon 
ng serye ng mga planong panlimang-taon para itatag 
ang sosyalistang industriya at ang kolektibisasyon at 
mekan isasyon ng agrikultura. Idinulot nito ang mataginting 
na tagumpay sa pagtatransporma sa USSR tungong 
makapangyarihang industriyal na estadong Pederal sa 
harap ng lumalalang pandaigdigang krisis sa ekonomya, 
pag-angat ng pasismo sa ilang kapitalistang bayan at 
ang namimintong pagsiklab ng Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig.

Nagsisilbi ang Dakilang Sosyalistang Rebolusyong 
Oktubre bilang palatandaan ng lahat ng dakilang 
rebolus yonaryong tagumpay ng Partidong Bolshevik nina 
Lenin at Stalin sa sosyalistang rebolusyon at konstruksyon. 
Pinatunayan nito ang rebolusyonaryong prinsipyo na ang 
proletaryong makauring diktadura ay rekisito para gapiin 
ang burgesya at garantiyahan ang sosyalistang rebolusyon, 
pangibabawan ang gera sibil at dayuhang interbensyong 
militar, pasiglahin muli ang ekonomya sa pamamagitan 
ng mga hakbanging transisyon, itatag ang sosyalistang 
ekonomya, paunlarin ang internasyunal na kilusang 
kom unista, labanan at gapiin ang pasismo at ibayong 
isulong ang sosyalistang rebolusyon at konstruksyon sa 
harap ng mga banta ng imperyalismong US matapos ang 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig.



6 Espesyal na Isyu

II. Pandaigdigang Impak at Nagpapatuloy na 
Kawa stuan ng Rebolusyong Oktubre

Dumagundong ang saludong putok ng Rebolusyong 
Oktubre sa lahat ng dako ng daigdig. Ang pagtatatag at 
pag-unlad ng sosyalismo mula 1917 hanggang 1956 sa 
sangkanim ng kalupaan ng daigdig ay hindi maaaring 
ipagwalang-kibo ng mamamayan ng daigdig, laluna 
ng uring manggagawa at aping mga mamamayan at 
bansa. May pwersa ng halimbawa ang dakilang mga 
tagumpay sa sosyalistang rebolusyon at konstruksyon sa 
pagbibigay-i nspirasyon sa api at pinagsasamantal ahang 
masa para makibaka para sa maaliwalas at mas mahusay 
na daigdig sa sosyalismo. At tiniyak ng Partido Komunista 
sa pamumuno ni Lenin sa pamamagitan ng Ikatlong 
Internasyunal na lilitaw at lalago sa pandaigdigang 
saklaw ang mga partido komunista at rebolusyonaryong 
kilusang masa, at itataguyod ang teorya at praktika ng 
Marxismo-L eninismo at ilalapat ito sa kongkretong mga 
kalagayan ng iba’t ibang bayan.

Ang pandaigdigang impak ng Rebolusyong Oktubre 
ay masusukat din sa usapin ng negatibong reaksyon ng 
mga kapangyarihang imperyalista at internasyunal na 
burgesya. Laging nahihintakutan ang mga ito sa “pang itain 
ng komunismo” at nais kitlin sa duyan ang sosyalismo. 
Pagkatapos na pagkatapos ng Rebolusyong Oktubre, mula 
1918 hanggang 1920, nagpadala ang mga kapangyar ihang 
imperyalista ng mga pwersang militar panghimasok 
sa Rusya, na ang mga pwersang Hapones ay nanatili 
hanggang 1925 sa hilagang Rusya at Siberia, para tulungan 
ang mga kontra-rebolusyonaryo. Pero nang maganap ang 
Malaking Depresyon at nagresulta sa pasi stang 
paghahari sa ilang kapita listang 
bayan at sa pagsiklab ng 
Ikal awang Digmaang 
Pandaigdig, makatatamo 
lamang ng tagumpay ang mga 
Kapan gya rihang Alyado laban sa 
mga Kapangyarihang Axis dahil sa 
mapagpasyang papel ng Unyong 
Sobyet sa paggapi sa mga pwersa 
ng Nazi Germany at ng Tsina sa 
ilalim ng pamumuno ng Partido 
Komunista ng Tsina sa paggapi 
naman sa mapanakop na mga 
pwersa ng pasistang Japan.

Sa panahon ng at matapos ang Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig, namukod-tangi ang masang anakpawis sa 
pamumuno ng mga partido komunista sa pakikibaka laban 
sa pasismo at nakatamo ng kapangyarihang pampulitika sa 
proseso. Humantong ang kontra-opensiba ng Sobyet laban 
sa mga pwersa ng Nazi Germany sa pagtatatag ng mga 
estado sa pamumunong komunista sa Silanganing Europa 
hanggang sa Silangang Germany. Ang tagumpay ng 
mamamayang Tsino sa pamumuno ng Partido Kom unista 
laban sa Japan noong 1945 at pagkatapos laban sa 
Guomindang noong 1949 ay nangahulugan na isa muling 
malaking bahagi ng daigdig ang nawala sa imperyalismo. 
Lumaganap at lumakas ang mga kilusan sa pambansang 
pagpapalaya, na pinatampok ng mga pambansang 
gera ng pagpapalaya laban sa agresyong US sa Korea at 
Byetnam. Itinaguyod ng bagong-layang mga bayan ang 
dekolon isasyon at pambansang kasarinlan sa Asya, Aprika 
at Latina Amerika.

Pagdating ng dekada 1950, masasabing sangkatlo 
ng sangkatauhan ay nasa ilalim ng paggugubye rnong 
sosyalista ng mga rebolusyonaryong partido ng 
proletaryado at nahahati ang daigdig sa kapitalista at 
sosyalistang kampo. Gayunman, di nagtagal matapos 
ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, naghanda ang US 
kasama ng mga imperyalistang alyado nito para sa Cold 
War laban sa Unyong Sobyet at tinangkang gamitin ang 
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mga gerang agresyon at pambablakmeyl na nukleyar. 
Pero naging ibayong mas masahol at mas nakamamatay 
ang paglitaw at paglago ng modernong rebisyunismo, 
mula kay Khrushchov hanggang kay Gorbachov, kaysa 
lant arang mga banta at aksyon ng imperyalismong US 
kung pag-u usapan ang pagsubersyon at pagwawasak sa 
sosyalismo sa Unyong Sobyet at Silanganing Europa.

Pinamunuan ni Kasamang Mao ang Partido 
Kom unista ng Tsina sa pakikibaka para itaguyod ang 
Marxi smo-L eninismo laban sa modernong rebisyunismo 
mula 1956. Kalaunan, iniharap niya ang kanyang teorya 
at praktika ng nagpapatuloy na rebolusyon sa ilalim ng 
diktadura ng proletaryado sa pamamagitan ng Dakilang 
Proletaryong Rebolusyong Pangkultura (Great Proletarian 
Cultural Revolution o GPCR) mula 1966 hanggang 1976 
para labanan ang modernong rebisyunismo, pigilan 
ang panunumbalik ng kapitalismo at konsolidahin ang 
sosyalismo sa Tsina. Nakatamo ang GPCR ng dakilang 
mga tagumpay pero kalauna’y nagapi ng kudeta ng mga 
rebisyunista, na si Deng Xiaoping ang nasa pamumuno, at 
nagpapanumbalik ng kapitalismo, di nagtagal matapos 
mamatay si Mao.

Anu’t anuman, nagtagumpay ang GPCR 
sa paghaharap ng usapin ng modernong 
reb isyunismo, sa paghaharap ng ilang 
prinsipyo at pamamaraan sa paglulutas sa 
usaping ito at sa paglilikha ng mayamang 
karanasan na map agh ahalawan ng positibo 
at nega tibong mga aral. Maaaring matuto ang 
mga prol etaryong rebolusyonaryo mula sa lahat 
ng ito para ipaliwanag ang disintegrasyon ng 
dating mga sistemang sosyalista at pigilan ang 
panunumbalik ng kapitalismo kung sa hina-
harap, magtatatag at magpapaunlad sila ng 
mga sosyalistang lipunan sa iba’t ibang bayan 
hanggang kaya nilang gapiin ang imperya lismo 
sa pandaigdigang saklaw at ibunsod ang 
kom unismo. Nagwagi sa isang panahon ang 
Komuna ng Paris ng 1871 at kalauna’y nagapi 
pero naging bukal ng mga prinsipyo, pama-
maraan at aral para sa pagsusulong ng pandaig-
digang proletaryong rebolusyon.

Sa panahon ng pansamantalang estratehikong 
pagkatalo ng sosyalismo sa pandaigdigang 
saklaw, dapat matugunan ng mga komunista 
at rebolusyonaryong aktibistang masa ang 

mga tanong ng proletaryado at mamamayan hinggil 
sa nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan ng rebolusyo-
naryong adhikain ng sosyalismo. Dapat epektibo nilang 
matugunan ang mga panunuya ng mga imperyalista at 
kanilang mga ayudanteng petiburges na ang sosyalismo 
ay patay na at kapitalismo ang wakas ng kasaysayan. Dapat 
magawa nila ito sa pilosopiya, ekonomyang pampulitika at 
syensyang panlipunan. Kaugnay nito, ang Partido  
Komunista ng Pilipinas ay isa sa mga 
part idong nagtataguyod sa bandila ng 
Marxi smo-L enini smo-Ma oismo at sa sulo ng sosyalismo 
sa transisyon mula sa estratehikong pag-atras tungo sa 
kontra-opensiba ng rebolusyonaryong proletaryado.

Sa usapin ng diyalektiko at istorikong materyalistang 
pilosopiya, walang permanente kundi pagbabago. 
Nangi babaw at lumipas ang mga sistemang panli-
punan, tulad ng pang-aalipin at pyudalismo na umiral 
sa libu-l ibong taon. Ang kapitalistang lipunan, na unang 
awtonomong lumitaw sa lunsod-estado ng Italy sa 
ika-13 siglo, ay malamang na mas maikli ang buhay kaysa 
naunang mga pormasyong panlipunan kung  
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isasaalang-alang natin ang mabilis na pag-unlad 
ng malayang kompetisyong kapitalismo tungong 
mono polyong kapitalismo sa kumulatibong pagsulong ng 
kasaysayan. Gumagamit ang burgesya ng mas mataas na 
teknolohiya at pinabababa ang ibinabayad na sahod para 
palakihin ang pribadong tubo. Pero maaaring pukawin, 
organisahin at pakilusin ang proletaryado at aping mga 
mamamayan at bansa para magtanggol at baguhin ang 
mapang-api at mapagsamantalang mga relasyon sa 
imperyalismo at naghaharing burgesya sa bawat bayan. 
Nasaksihan nila kung paano makakamit ang pambansang 
pagpapalaya, demokrasyang bayan at sosyalismo.

Sa usapin ng kritika sa kapitalismo at modernong 
imperyalismo sa ekonomyang pampulitika, malaon nang 
ipinakita ni Marx ang mga batas ng paggalaw ng kapi-
talismo kapwa sa kanyang mikroskopikong pagsusuri sa 
kalakal at kanyang pagsusuring makro sa maramihang 
produksyon at pinansya. Pumipiga ang kapitalista ng labis-
na-halaga mula sa kabuuang halaga na nilikha ng mga 
manggagawa, itinutulak pababa ang antas ng sahod, labis 
na nag-aakumulasyon ng kapital at lumilikha ng krisis ng 
labis-na-produksyon, istagnation, disempleyo, kaguluhang 
panlipunan at pagpapaigting ng tunggalian ng mga uri. 
Inilantad ni Lenin kung paano humahantong ang malayang 
kompetisyong kapitalismo sa monopolyong kapitalismo at 
kung paano pinalilitaw ng huli ang pinakamasahol sa kapi-
talismo, at ibinubunsod ang proletaryado at mamamayan 
kapwa ng mauunlad at di mauunlad na bayan na mag-alsa 
at maghanap ng rebolusyonaryong solusyon. Inilarawan 
niya ang modernong imperyalismo bilang pinakamataas 

at huling yugto ng kapitalismo. Sa katunayan, sa yugtong 
ito lumitaw at umunlad ang mga sosyalistang estado una 
muna sa Rusya at pagkatapos sa ilang ibang bayan.

Sa usapin ng pakikibaka para sa at pagkakamit ng 
syentipikong sosyalismo sa syensyang panlipunan, 
dapat gagapin ng rebolusyonaryong partido ng 
proletaryado bilang abanteng destakamento ang 
Marxi smo-L enini smo-Maoismo sa panahong ito at 
gumawa ng kongkretong pagsusuri ng mga kongkretong 
kalagayan sa alinmang bayan na kinikilusan ng partidong 
iyon. Dapat ipagwagi nito ang labanan para sa demokrasya 
kung saan ginagamit ng burgesya ang pasistang teror para 
supilin ang rebolusyonaryong kilusan para sa sosyalismo 
sa mauunlad na kapitalistang bayan. Dapat ipatupad nito 
ang dalawang yugto ng demokratikong rebolusyong 
bayan at sosyalistang rebolusyon sa mga malakolonyal at 
malapyudal na bayan. Sa alinmang kaso, dapat pukawin, 
organisahin at pakilusin ng proletaryong rebolusyonaryong 
partido ang malawak na masa ng mamamayan para 
ibagsak ang makauring diktadura ng burgesya at ipwesto 
iyong sa proletaryado bilang susi sa sosyalismo.

Dahil sa disintegrasyon ng mga sistemang pinaghaharian 
ng mga rebisyunista at kolaps ng Unyong Sobyet sa mga 
taong 1989 hanggang 1991, nagmistulang pinakama laking 
nagwagi ang US sa Cold War at bilang solong super-
power. Sa katunayan, pinalawak nito ang pandaigdigang 
sistemang kapitalista. Pero hindi ito nakapagpalakas dito. 
Nakapagpahina ito sa kanya. Pinalaki nito ang bilang ng 
mga kapitalistang kapangyarihan bilang mga magkaka-
kumpitensya sa ekonomya at mga magkakaribal sa pulitika, 
at pinaiigting ang mga kontradiksyon sa loob at sa hanay 

ng mga imperyalistang kapangyarihan. Maliit lamang 
ang espasyo para sa pagmamaniobra ng mga 

imperyalistang kapangyarihan dahil itinu-
tulak ang mga ito ng magkakasu nud-sunod 
na krisis na muling hati-hatiin ang daigdig. 
Ang pagdaragdag ng Tsina at Rusya bilang 
mala laking manlalaro sa kapitalistang 

daigdig ay nagpalala ng krisis at higit na 
kinumplika ang mga suliranin para sa orihinal 

na Group of 7 at mga bayan ng OECD.

Sinamantala nang husto ng US ang pusisyon 
nito bilang solong superpower mula 1991 sa 

pamamagitan ng pag-oopensiba sa lahat ng larangan, 
laluna sa larangang pang-ekonomya at militar. Itinulak 
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nito ang neoliberal na pang-ekonomya patakaran ng 
imper yalistang globalisasyon at ang neokonserbatibong 
patakaran ng agresyon at interbensyon higit kailanman sa 
nakaraan. In-outsource nito ang pagmamanupakturang 
pangkonsumo sa Tsina para panatilihin itong integrado 
sa pandaigdigang sistemang kapitalista. Pagkatapos, 
naging dependyente ito sa mga manupakturang pang-
konsumo at pautang mula sa Tsina at nagkonsentra sa 
pagpopr odyus ng malalaking aytem para sa mil itar-
indu striyal na kompleks at sa pagpipinansyalisa ng 
ekonomya ng US. Ipinatupad nito ang neokonserbatibong 
patakaran ng agresyon at interbensyon sa pamamagitan 
ng paggamit ng panandatang haytek. Nagpakawala ito 
ng mga gerang agresyon nang walang inaalintanang 
pananagutan laban sa dating Yugoslavia, Afghanistan, Iraq, 
Libya, Syria at ibang mga bayan, at pumatay at bumalda 
sa milyun-milyong mamamayan, nangwasak ng mga 
tahanan at impraistrukturang panlipunan at pumumwersa 
sa karagdagang milyun-milyong mamamayan na maging 
repyudyi.

Pero ang nabanggit na mga patakaran ng US ay naging 
salungat-sa-sarili kung isasaalang-alang ang matataas 
na gastos pinansyal at ang mabilis na paglaki ng utang 
publiko nito. Higit na malaki ito kaysa kinikilalang utang 
na $19 na trilyon. Nakasalig ang neoliberal na patakaran sa 
ekonomya sa malalaking dosis ng pautang para kapwa sa 
mga bayang imperyalista at di-imperyalista, para sa mga 
korporasyon at sambahayan na 
para bang walang hanggahan 
ang pagkakalango sa pautang. 
Naging litaw na litaw ang mga 
hanggahan sa pag-uulit-ulit 
at paglala ng mga krisis ng 
labis-na-produksyon at kapital 
sa pinansya. Bumilis 
ang estratehikong 
pagdausdos 
ng US mula sa 
pagiging solong 
superpower 
sa dekada 
1990 tungo sa 
pusisyon ng 
pang-aagaw 
sa hegemonya 

sa multipolar na daigdig. Ang kabalintunaan ng lahat 
ng ito ay ang pangunahing instigador ng neoliberal na 
patakarang pang-ekonomya ay diumano’y bumabaling sa 
proteksyunismo sa ilalim ni Donald Trump.

Iyong mga pinakanagdusa sa neoliberal na patak arang 
pang-ekonomya ay ang mga manggagawa ng lahat ng 
bayan at aping mga mamamayan at bansa. Sa gayon, 
kinamumuhian nilang marinig ang sabi-sabi na ang susi 
sa pagpapataas ng produksyon at empleyo ay hayaang 
magkaroon ng mas maraming kapital ang monopolyong 
burges para muling ipuhunan sa pamamagitan ng pagka-
kaloob ng mga bawas sa buwis at ng pagpapababa ng 
sahod, pagbabawas ng mga serbisyong panlipunan at 
pagpapatupad ng liberalisasyon ng kalakalan at pamu-
muhunan, pribatisasyon ng kumikitang mga ari-a riang 
publiko, deregulasyon ng mga hakbangin para prote ktahan 
ang paggawa, kababaihan, mga bata at embayron-
ment at denasyunalisasyon ng mga ekonomya ng mga 
kliyenteng-estado. Ang konsentrasyon at sentra lisasyon 
ng kapital sa mga imperyalistang bayan at sa kamay ng 
sandakot ng monopolyong burges ay nagr esulta sa mala-
wakang disempleyo, karalitaan at kaguluhang panl ipunan. 
Pero ang reaksyon ng US at ibang imper yalistang 
kapangyarihan ay mang-upat ng pambansang sobinismo, 
produksyong militar, terorismo ng estado at mga gerang 
agresyon.
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Kongklusyon
Ang pagpapatindi ng pagsasamantala at pang-aapi ng mga imperyalista at kanilang mga reaksyunaryong 

papet sa iba’t ibang bayan ay nagpapasiklab ng pagtatanggol ng proletaryado at mamamayan ng daigdig. 
Nagpapatuloy ang makasaysayang tunggalian sa pagitan ng burgesya at proletaryado. Nagpapatuloy rin 
ang lahat ng kongkretong anyo ng mga pakikibakang pambansa at makauri sa iba’t ibang bayan. Ayaw ng 
mamamayan na walang hanggan silang mabiktima ng kasakiman at karahasan ng iilan. Nakikibaka sila para sa 
pambansa at panlipunang pagpapalaya mula sa imperyalismo at reaksyon. At nagsisikap silang pangibabawan 
ang mas malawak na kalayaan at katarungang panlipunan sa ilalim ng mga prinsipyo ng syentipikong sosyalismo.

Mahigpit ang pangangailangan para sa rebolusyonaryong partido ng proletaryado sa maraming bayan. 
Dapat itaguyod ng ganoong partido ang Marxista-Leninista-Maoistang linya sa ideolohiya laban sa modernong 
rebisyunismo at lahat ng anyo ng suhetibismo, at dapat may kakayahan sa pulitika na pamunuan ang 
proletaryado at mamamayan sa pamamagitan ng kilusang masang anti-imperyalista at demokratiko. Dapat 
tiyakin nito na maibubunsod ng pangkalahatang linya sa pulitika ang tagumpay ng demokrasya at sosyalismo 
at magagapi ang imperyalismo at lahat ng anyo ng reaksyon at hindi dapat mailihis ng “Kaliwa” man o Kanang 
oportunismo. Dapat ikonsentra nito ang kolektibong kapasyahan at materyal na lakas ng mga proletaryong 
rebolusyonaryo sa pamamagitan ng pagtalima sa pang-organisasyong prinsipyo ng demokratikong sentralismo. 

Nililikha ng mga kalagayan ng krisis ng panahon ang mga kagyat na isyu ng pakikibaka laban sa monopolyong 
kapitalismo at lokal na reaksyon. Gayunman, sa pagrerekrut, pagsasanay at pagpapaunlad ng kanilang mga kasapi, 
dapat ikintal sa kanila ng mga rebolusyonaryong partido ng proletaryado ang istorikong misyon ng pagtatatag 
ng sosyalismo hanggang sa teorya at praktika ng nagpapatuloy na rebolusyon sa ilalim ng proletaryong diktadura. 
Dapat kontrahin natin ang propaganda ng kaaway na magtatagumpay lamang ang sosyalismo hanggang sa 
isang punto at pagkatapos ay mabibigo dahil sa taal na makasarili at di-sosyal na kalikasan ng tao at kanilang 
mga lider. At dapat tiyakin natin sa proletaryado at mamamayan na walang alternatibo sa kapitalismo liban sa 
sosyalismo, na maiiwasan ang rebisyunismo at panunumbalik ng kapitalismo, at paulit-ulit na makokonsolida ang 
sosyalismo hanggang makapangibabaw ito sa imperyalismo sa pandaigdigang saklaw at marating ang bungad 
ng komunismo.
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