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E D I T O R Y A L

Bukas-palad na inihain ng rehimeng US-BS 
Aquino ang bansa sa ibayong pananalasa ng 
imperyalistang patakaran ng neoliberalismo.  
Ibinukas ni BS Aquino ang pambansang 
ekonomiya sa pagpasok ng 
dayuhang kapital sa porma 
ng pamumuhunang lalong 
nagpalubha sa pagkaatrasado, 
pre-industriyal at agraryo 
ng lipunang Pilipino.  Ang 
pagpasok ng ispekulatibong 
kapital ay lumikha ng ilusyon ng 
paglago sa mga industriyang 
binubuhusan nito sa 
pamilihang pampinansya.  
Ibayo itong nagpasidhi sa 
krisis ng malapyudal na 
ekonomiya, nagpaigting ng 
makauring pang-aapi at 
pagsasamantala, sobinismo 
at pasismo, at tuluy-tuloy na 
nagpadausdos sa kabuhayan 
ng masang anakpawis at 
nagkait ng kanilang mga 

batayang serbisyong panlipunan. 

Ilan sa mga halimbawa ng mga batas na 
ipinatupad sa ilalim ng panunungkulan ni BS 

Aquino sa reaksyunaryong gubyerno 
ang Full Entry of Foreign Banks 

Law.  Nagbibigay-daan ito sa 
buu-buong pagpasok ng mga 
dayuhang bangko na higit na 
magpapadulas sa daloy ng 

dayuhang pinansya, at gayundin 
ay magsisilbing sistematikong 
daluyan ng kanilang tubó 
palabas ng bansa.

Doble-kara naman ang 
reaksyunaryong rehimen 
sa usapin ng renewable 
energy.  Sa ginanap na 
21st Conference of Parties 
sa bansang France, isa si 
BS Aquino sa mga lider ng 
mga bansa na nagbigay 
ng pananalita tungkol sa 
masamang epekto ng 

Buklurin ang buong sambayanan para sa 
demokratikong rebolusyong bayan

Sagadsaring tuta ng imperyalismong US, tagapagtaguyod at tagapagpatupad ng mga anti-
mamamayan, anti-nasyunal at anti-demokratikong patakaran, korap at pasista—ilan lamang ang 

mga ito sa mga salitang nagsasalarawan kay Benigno S. Aquino III sa halos anim na taong paghahari 
ng kanyang rehimen sa estado poder.  Tulad ng kanyang mga sinundang rehimen, ang gubyerno ni 
BS Aquino ay gubyernong naglilingkod sa dayuhang interes, haligi ng paghahari ng mga panginoong 
maylupa at malalaking burgesya kumprador at higit na nagpatigas sa malakolonyal at malapyudal na 
sistemang panlipunan sa Pilipinas na labis na nagpapahirap sa malawak na hanay ng mamamayan.
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pagbabago ng klima subalit sa Pilipinas naman ay 
isinusulong nito ang pagtatayo ng coal-fired power 
plants.  Isa na rito ang Atimonan One Energy na 
pinarusahan ng Bagong Hukbong Bayan dulot ng 
mapaminsalang epekto nito sa mamamayan ng 
Atimonan at mga karatig-bayan sa probinsya ng 
Quezon.

Sa bisa naman ng EO 79 na ipinatupad ni BS 
Aquino, ibinukas nya sa ibayong imperyalistang 
pandarambong ang mga likas na yaman ng 
bansa at dumami ang dayuhang pamumuhunan 
sa pagmimina.  Kasabwat ang mga burukrata-
kapitalista at kanilang mga alipures sa mga lokal 
na pamahalaan, niratsada ang pag-endorso ng 
mga proyekto tulad ng nangyari sa nakaambang 
proyektong pagmimina ng dalawang kumpanyang 
Canadian, ang Mindoro Resources Limited, Inc. 
at Archangel Project sa Lobo, Batangas at ang 
CrazyHorse Limited na may Copper-Gold Project 
sa Taysan, Batangas.

Samantala, sa balangkas naman ng Project 
CALABARZON, binigyang-bwelo ng rehimeng 
US-BS Aquino ang mga grandyosong proyektong 
pang-imprastraktura para hubugin ang rehiyon 
bilang ekstensyon ng Metro Manila.  Ilan sa mga ito 
ang Laguna Lake Expressway Dike Project, Cavite-
Laguna Expressway at LRT 1 Cavite Extension, at 
road-widening projects sa probinsya ng Rizal para 
sa proyektong ekoturismo sa tabing-lawa—mga 
proyektong ipinasok sa Public-Private Partnership.  
Ang mga ito ay pabuya ni BS Aquino sa mga 
kauri niyang panginoong maylupa at malalaking 
burgesya kumprador tulad nina Manny Pangilinan, 
Danding Cojuangco, Henry Sy at pamilyang 
Ayala na sila ring pinakamalalaking donors niya 
sa kanyang kampanya sa pagkapangulo noong 
2010.  Sa kabilang banda, ang iginawad naman 
niya sa higit na nakararaming mamamayan ay 
demolisyon, malawakang dislokasyon, kawalang 
kabuhayan at pagkabusabos. 

Lalong pinadali ng maka-asenderong CARPER 
ang pangangamkam ng lupaing agrikultural para 
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itransporma sa industriyal, komersyal, residensyal 
at pang-ekoturismong gamit.  Naging mas simple 
sa reaksyunaryong estado ang pagpapalayas sa 
mga magbubukid na nagbubungkal sa mga lupaing 
sinasaklaw ng mga proyektong “pangkaunlaran” 
sa rehiyon.  Inilibre nito ang sarili sa pananagutan 
sa masang magsasaka na bigyang katuparan 
ang matagal nang kahilingan para sa tunay 
na repormang agraryo.  Sa halip, buu-buong 
inihandog ng rehimen ang malalawak na lupain 
sa mga dayuhan at lokal na naghaharing uri. 

Lumikha ng dambuhalang reserbang hukbo sa 
paggawa ang pagtataboy ng asenderong rehimen 
sa masang magsasaka sa kanayunan.  Bunga nito, 
higit pang pinadali ng kawalan ng trabaho ang 
pagtutulak ng mga patakarang nagpasadsad sa 
minimum na sahod.  

Itinulak sa miserableng kundisyon ang masang 
manggagawa sa pagpapatupad ng two-tiered wage 
system.  Nagbigay-laya ito sa mga kapitalistang 
magtakda ng sariling sagad-sa-lupang pasahod 
habang higit pang pinipiga ang lakas-paggawa sa 
pag-eengganyong magkayod-kalabaw ang mga 
manggagawa para makatanggap ng productivity 
wage na solong pagpapasyahan ng kapitalista.  

Ipinagtulakan ng rehimen ang milyun-
milyong mamamayan na mangibang-bayan para 
dumanas rin ng mas matindi pang pang-aalipusta 
at pagsasamantala.  Dagdag pa rito, hinuhubog 
ang potensyal na lakas-paggawa hindi para 
maglingkod sa pagpapaunlad ng pambansang 

ekonomiya kundi para magserbisyo sa ibayong-
dagat sa ilalim ng programang K+12. 

Habang lumalaganap ang malawakang 
diskuntento dulot ng mga maka-imperyalista 
at kontra-mamamayang patakaran ng 
reaksyunaryong estado, tinugunan ito ng 
marahas na panunupil ng rehimeng US-BS Aquino 
sa balangkas ng Oplan Bayanihan.  Pinakawalan 
ni BS Aquino ang pinakamalulupit na pasistang 
panunupil ng Armed Forces of the Philippines, 
Philippine National Police at mga grupong 
paramilitar na umatake sa karapatang pantao ng 
mamamayan.  

Sa mga nalalabing buwan ni BS Aquino sa 
pwesto, tiniyak niya ang pagsasakatuparan 
ng pinakamalaking serbisyo sa kanyang 
imperyalistang amo.  Ipinatupad nya ang Enhanced 
Defense Cooperation Agreement (EDCA), 
sukdulang sagasaan niya ang mga institusyong 
reaksyunaryo tulad ng Senado, para lamang 
matiyak ng imperyalismong US ang estratehikong 
interes nito sa Pilipinas at sa Asya-Pasipiko.  
Ginarantiya ng EDCA ang pagiging lehitimo ng 
pagbabase ng mga tropang Amerikano sa mga 
base militar ng AFP, kabilang na ang nasa isla 
ng Palawan.  Walang kagatul-gatol na inilantad 
ni BS Aquino ang malakolonyal na katayuan ng 
Pilipinas.

Ipinalasap ng rehimeng US-BS Aquino sa 
sambayanang Pilipino ang kalupitan, pagkapapet 
at kainutilan nito nang higit pa sa mga sinundang 
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rehimen.  Ipinagpatuloy, itinaguyod at pinag-
ibayo pa ng rehimeng US-BS Aquino ang mga 
naunang patakaran at proyekto ng diktadurang 
US-Marcos, ng rehimen ni Corazon Cojuangco-
Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada at Gloria 
Macapagal-Arroyo.  Tumawid sa anim na rehimen 
ang mga patakarang neoliberal, anti-mamamayan, 
anti-nasyunal at anti-demokratiko na labis 
na nagpahirap sa sambayanang Pilipino.  Ang 
nagdaang mga reaksyunaryong eleksyon ay lalo 
lamang nagpatatag sa kaayusang malakolonyal at 
malapyudal ng Pilipinas. 

Walang kinabukasan ang mamamayan 
hangga’t nananatili ang malapyudal at 
malakolonyal na katangian ng lipunang Pilipino 
at ang paghahari ng imperyalismong US.  Lalong 
walang aasahan sa nalalapit na pambansang 
halalan sa Mayo 2016.  Ito’y walang iba kundi 
rigodon ng mga naghaharing pangkatin sa estado 
poder na tiyak na magpapatuloy ng legasiya ng 
rehimeng US-BS Aquino.

Hangga’t hawak ng iilang 
naghaharing uring masugid 
na tuta ng imperyalismong 
US ang kapangyarihang 
pampulitika, tiyak na 
m a g p a p a t u l o y  a n g 
umiiral na kalagayan 
s a  b a n s a .   Ta n g i n g 
ang rebolusyonaryong 
p a k i k i b a k a  a n g 
direktang humahamon 
sa kanilang paghahari.  
Sapagkat tanging ang 
rebolusyonaryong landas 
ang makapagpapabagsak sa 
imperyalismo, pyudalismo 
at burukrata-kapitalismo na ugat ng paghihirap 
ng mamamayang Pilipino, at maghahatid ng 
makabuluhang pagbabagong panlipunan sa 
bansa. 

Puspusang isinusulong ng Partido Komunista 
ng Pilipinas at buong rebolusyonaryong kilusan 

ang matagalang digmang bayan para hakbang-
hakbang at papalawak na itayo ang mga organo 
ng kapangyarihang pampulitika sa kanayunan.  Sa 
mga lugar na ito, ang kapangyarihang pampulitika 
ay nasa kamay ng mamamayan at hindi sa iilan.  
Dapat pursigido, sustinido at mapanlikhang 
tupdin ang tatlong-magkatambal na tungkulin 
ng pagsusulong ng armadong pakikibaka, 
rebolusyong agraryo at pagtatayo ng baseng masa 
na maghahasik ng mga binhi ng demokratikong 
gubyernong bayan. 

Sa gitna ng umaalimpuyong pakikibaka 
ng mamamayang api, dapat paigtingin ng 
rebolusyonaryong kilusang masa sa kalunsuran 
ang paglalantad at pagkompronta sa malapyudal 
at malakolonyal na sistema.  Kailangang pag-
ibayuhin ang makauring pakikibaka nang hindi 
nahahanggahan ng anumang reaksyunaryong 
batas o institusyon.  Higit sa lahat, ang lahat 
ng rebolusyonaryong pagsisikap sa kalunsuran 
ay dapat pangunahing maglingkod sa digmang 

bayan.  Ipamandila na 
a n g  d e m o k r a t i k o n g 
r e b o l u s y o n g  b a y a n , 
sa pamamagitan ng 
matagalang digmang bayan 
ang tanging solusyon sa 
suliranin ng sambayanan. 

Inilatag ng Komite 
Sentral sa pahayag nito 
para sa ika-47 anibersaryo 
ng Partido ang mga 
tungkulin ng lahat ng 
rebolusyonaryong pwersa 
para sa susunod na mga 
panahon.  Magpuspos sa 
r e b o l u s y o n a r y o n g 

pakikibaka para magkamit ng mas malalaking 
tagumpay sa pagtatayo ng mga organo ng 
kapangyarihang pampulitika at iambag ang 
ganang-kaya para kamtin ang estratehikong 
pagkapatas sa darating na mga taon. 

“Sapagkat tanging ang 
rebolusyonaryong landas 

ang makapagpapabagsak sa 
imperyalismo, pyudalismo 
at burukrata-kapitalismo 
na ugat ng paghihirap ng 
mamamayang Pilipino, 

at maghahatid ng 
makabuluhang pagbabagong 

panlipunan sa bansa.”
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Ang pamana ng kawalang kabuhayan at serbisyong panlipunan, 
dislokasyon at labis na kahirapan ng rehimeng US-BS Aquino

Ang kalunus-lunos na kalagayan ng mamamayan

Labis na tinamaan ng neoliberal na atake ang 
rehiyon sa nakalipas na mga taon.  Si BS Aquino ang 
pangunahing nagtaguyod sa mga makadayuhang 
patakaran na anti-mamamayan.  Dahil dito, lalong 
tumindi ang pagsasamantalang nararanasan ng mga 
manggagawa, lumala ang kawalan at kakulangan ng 
lupang mabubungkal para sa mga magsasaka habang 
lalo namang lumayo sa kamay ng mga maralita ang 
mga serbisyong panlipunan. 

Patuloy na lumalaganap ang mga iskema 
ng pleksibilisasyon sa paggawa.  Sa loob man o 
labas ng engklabo, dumarami ang bilang ng mga 
manggagawang kontraktwal na karamihan ay mas 
mababa sa minimum ang natatanggap na sahod.  
Samantala, sa probinsya ng Cavite, may mga lugar 
kung saan tumatanggap ng sahod na singbaba ng 290 
piso kada araw ang mga manggagawa.  

Dagdag sa iskema ng ginagawang paghuthot ng 
lakas-paggawa ng mga kapitalista sa mga kabataang-
estudyante ang programang Dual Training System.  Sa 
pamamagitan ng sabwatan ng kapitalista, eskwelahan 
at lokal na pamahalaan, ang practicum o on-the-
job training (OJT) ng mga kabataang-estudyante ay 
dinadala na sa loob mismo ng mga pagawaan kung 
saan sa aktwal ay wala nang nagaganap na pag-
aaral, bagkus ay gumagampan sila ng mga trabahong 
kahalintulad ng sa regular na manggagawa.  Isa sa may 
pinakamaraming bilang ng trainees ang EMI-Yazaki.

Tumitindi ang panunupil sa karapatan ng mga 
manggagawa sa pag-uunyon.  Para ipagkait sa mga 
manggagawa ang mga benepisyo, samu’t saring 
maniobra ang ginagawa ng mga kapitalista upang 
makaligtas sa kanilang mga pananagutan tulad 
ng iligal na pagsasara ng mga pabrika, pagpapalit 

ng pangalan, pagtatanggal ng mga manggagawa 
hanggang sa marahas na pagbuwag ng kanilang 
unyon.  Nagsasabwatan ang mga kapitalista at 
mga institusyon ng reaksyunaryong estado tulad 
na lamang ng nangyari sa mga manggagawa ng 
Tanduay na pagmamay-ari ni Lucio Tan.  Bagama’t 
napagtagumpayan na ng mga manggagawa ang laban 
para sa regularisasyon, hindi pa rin ito ipinatutupad 
ng Tanduay. 

Sa hanay naman ng mga magsasaka, nagpapatuloy 
ang malawakan at sistematikong pangangamkam ng 
mga lupaing agrikutlural. Maliban pa sa hungkag na 
CARP at CARPER, sari-saring maniobra ang ginagawa 
ng mga panginoong maylupa kasabwat ang mga 
burukrata-kapitalista para maagaw ang mga lupaing 
agrikultural.  Sa Cavite, ipinailalim sa tinatawag na 
Comprehensive Land Use Plan (CLUP) ang maraming 
lupaing agrikultural para pagpyestahan ng mga 
panginoong maylupa tulad nina Aguinaldo, Abaya at 
Virata.  Sa pagdami ng mga lupaing agrikultural na 
kinakamkam at pinapalitan ng gamit, bumaba ang 
produksyon ng ilang produktong agrikultural tulad ng 
palay, kape at pinya. 

Sa Batangas, ilan sa nabibilang na 
pinakamayayamang Pilipino ay may kanya-kanyang 
pinangangalagaang interes sa probinsya.  Nariyan ang 
interes ng mga Gokongwei sa Batangas City, ng mga 
Cojuangco sa Balayan Bay, proyektong ekoturismo 
ng mga Go sa Mt. Batulao, ang distillery sa Lian na 
pagmamay-ari ni Lucio Tan, ang mga lupain ni Andrew 
Tan sa Quisumbing, ang Hacienda ng pamilya Zobel 
de Ayala sa Calatagan, ang coal-fired power plant ni 
David Consunji sa Calaca at ang interes ni Henry Sy sa 
Hacienda Looc sa Nasugbu.  Laging karugtong na ng 
malawakan at sistematikong pangangamkam ng lupa 
ang paghawan ng landas sa pagpapalit-gamit ng mga 

Ilang buwan na lamang at matatapos na ang termino ni Benigno S. Aquino III sa reaksyunaryong gubyerno.  
Ipinagmamalaki ng rehimeng US-BS Aquino ang kaunlarang tinamo umano ng bansa sa ilalim ng kanyang 

pamumuno dahil sa pagdami ng dayuhan at lokal na pamumuhunan.  Subalit kung sisilipin, sino nga ba ang 
nakinabang sa ibinabanderang “kaunlaran” ng rehimen?

PANGUNAHING LATHALAIN
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lupaing agrikultural tungong komersyal, industriyal at 
residensyal. 

Isang pang halimbawa ng taktika sa pangangamkam 
ng lupa ang National Greening Program (NGP).  Lahat 
ng mga probinsya sa CALABARZON at MIMAROPA 
ay may mga partikular na lugar na isinailalim sa 
NGP.  Sa karanasan ng mga katutubong Mangyan sa 
isla ng Mindoro, ang NGP ay ginamit na iskema ng 
reaksyunaryong gubyerno para agawin ang kanilang 
mga lupang ninuno. 

Ang reaksyunaryong gubyerno ang mismong 
pasimuno sa mga pakana ng pangangamkam ng mga 
produktibong lupa sa halip na maglaan ng pondo at 
serbisyo para sa sektor.  Malaon nang pinabayaan ng 
reaksyunaryong gubyerno ang sektor ng agrikultura.  
Tampok dito ang pagpapabaya nito sa pananalasa ng 
cocolisap sa malalawak na niyugan sa probinsya ng 
Quezon.  Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin ganap 
na nakakabangon ang mga magniniyog sa pinsalang 
idinulot nito.  Walang mapagpasyang hakbanging 
ginawa ang rehimeng US-BS Aquino para maagap na 
lutasin ang problema ng peste sa niyugan na matagal 
na panahon nang pinoproblema ng mga magsasaka. 

Kaunlaran para kanino?

Sa balangkas ng Project CALABARZON na 
sinimulan ni Corazon Aquino, nagpapatuloy hanggang 
sa kasalukuyan sa ilalim ng rehimen ng kanyang anak 
ang mga programang sinimulan pa ng mga nagdaang 
rehimen para sa mga linya ng transportasyon at 
suportang industriyal sa iba’t ibang bahagi ng 
rehiyon.  Ibayo pa nitong pinalala ang dislokasyon at 
demolisyon sa mamamayan, pribatisasyon ng mga 
serbisyo tulad ng tubig at pagkasira ng kalikasan.  

Nangangamba ang mga maralita sa kahabaan ng 
Philippine National Railways sa probinsya ng Laguna 
hanggang Quezon dahil sa nakaambang malawakang 
demolisyon ng kanilang mga tirahan.  Sa Laguna, 
halos nakumpleto na ang pagpapalayas sa mga 
maralitang naninirahan sa tabing riles.  Pati ang mga 
maninindang 15 hanggang 60 taon nang nagtitinda 
malapit sa riles ng Calamba ay pinalalayas.  Samantala, 
sa Cavite naman, magsisimula na ang konstruksyon 
ng ekstensyon ng LRT Line 1 na sasagasa sa tirahan 
at kabuhayan ng mamamayan sa mga barangay sa 
Bacoor. 

Sa ngalan naman ng ekoturismo, libu-libong 
pamilya sa Lupang Arienda at Floodway sa Rizal ang 
maaaring mademolis dahil sa mga itatayong negosyo 
ng malalaking burgesya kumprador.  Nananatili rin ang 
banta ng demolisyon at dislokasyon sa mamamayan 
sa Sityo Balacbacan, San Juan at sa mga baybaying-
dagat ng Kanlurang Batangas para sa interes nina 
Henry Sy at pamilyang Ayala.

Samantala, sa mga islang probinsya ng Mindoro, 
Marinduque, Romblon at Palawan, naglalaway ang 
mga dayuhan at lokal na korporasyon sa pagmimina 
na dambungin ang mayamang likas na yaman nito.  Sa 
Marinduque, hanggang sa kasalukuyan ay pinapasan 
pa rin ng mamamayan ang pagkamatay ng ilog ng 
Boac dahil sa malubhang pinsalang idinulot ng mine 
tailings spill ng Marcopper Mining Corp. noong 1996. 
Hindi pa ganap na nakakabawi ang mamamayan sa 
pinsalang idinulot nito sa kanilang kabuhayan.

Sa ilallim ng Public-Private Partnership ni BS 
Aquino, ipatutupad ang proyektong reklamasyon 
sa mga baybayin ng Laguna de Bay at Manila Bay 
na magdudulot ng pagkawasak ng kabuhayan at 
tirahan ng ilandaang libong mamamayan at ng likas 
na yaman sa Laguna at Cavite.  Nariyan ang Laguna 
Lake Expressway Dike Project (LLEDP) na nagsimula 
nang magsukat ng lupa.  Nakatakda na ring simulan 
ang Cavite-Laguna Expressway (CaLax) na proyektong 
iginawad sa kumpanya ni Manny V. Pangilinan.  Ito ang 
magdudugsong sa Cavitex at South Luzon Expressway 
at sasagasa sa anim na bayan ng Cavite: ang Kawit, 
General Trias, Dasmariñas, Silang, GMA at Carmona.  
Damang-dama na ng mamamayan ang mga banta ng 
demolisyon, dislokasyon at pagpapalit-gamit ng lupa.
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Ibagsak ang taksil na rehimeng US-BS Aquino 
at ipagtanggol ang pambansang soberanya ng Pilipinas

Noong Enero 12, kinatigan ng pinakamataas 
na korte ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) ang 

Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) na 
pinasok ng rehimen ni Benigno S. Aquino III, habang 
nakaabang na ang mga miyembro ng gabinete na 
sina Sec. Voltaire Gazmin ng Department of National 
Defense at Sec. Albert del Rosario ng Department 
of Foreign Affairs sa Washington DC, USA para sa 
iuutos ng kanilang amo.  Ipinagbunyi rin ito ng mga 
alipures ng naghaharing pangkatin sa loob ng bulok 
na lehislatura at ng mersenaryong sandatahang 
pwersa.  Maging ang ilan sa mga posibleng maging 

susunod na punong papet ay pumalakpak sa EDCA.  
Labis na pangangayupapa sa imperyalismong US ang 
ipinamamalas ng buong reaksyunaryong estado. 

Ang EDCA ang pinakahuli sa mga kasunduang lalong 
nagpapahigpit sa kontrol sa militar ng imperyalismong 
US sa Pilipinas.  Sa esensya at nilalaman, kinonsolida 
sa EDCA ang lahat ng imperyalistang dikta sa larangang 
militar na masugid na itinaguyod ng nagpapalit-palit 
na rehimen sa estadong malakolonyal.  Binabaklas 
nito ang mga tabing at palamuti ng mga tratado at 
kasunduang pandepensa sa nakalipas na anim na 
dekada. 

Ang pagtatayo ng mga istruktura at linya ng 
transportasyon nang walang pakundangan sa 
kagalingan ng mamamayan ay bahagi ng mga 
hakbang ng reaksyunaryong gubyerno para akitin 
ang mga dayuhan at lokal na mamumuhunan at 
ihanda ang pagpasok ng panibagong mga engklabong 
industriyal at iba pang mga negosyong komersyal at 
residensyal.  Kakambal din nito ang pribatisasyon ng 
mga serbisyo para paglingkuran ang pangangailangan 
ng mga negosyo ng malalaking burgesya kumprador.  
Halimbawa nito ang nakaambang pribatisasyon ng 
serbisyo sa tubig ng Tagaytay Bulk Water Supply Project 
ng PTK2 Corp. na magsusustento sa mga negosyo ni 
Henry Sy sa Tagaytay City at ang Maragondon River 
Bulk Water Supply Project na magseserbisyo naman 
sa mga ari-arian at negosyo ni Lucio Tan. 

Ang sinasabing “kaunlarang” kakambal ng 
“urbanisasyon” ay tiyak na hindi para paginhawain 
ang buhay ng karaniwang mamamayan.  Sa halip,  
magdudulot lamang ito ng malawakang dislokasyon, 
demolisyon at pagpapalit-gamit ng mga lupaing 
agrikultural. 

Para pakalmahin ang tumitinding disgusto ng 
mamamayan sa mga anti-mamamayang patakaran 
ng rehimen, binuhusan ng pondo ng reaksyunaryong 
gubyerno ni BS Aquino ang programa nitong Pantawid 

Pamilyang Pilipino Program (4Ps) bilang pampalubag 
loob sa mamamayan.  Sa halip na ilaan ang pondo 
para sa serbisyong pakikinabangan ng higit na 
nakararaming mamamayan, namimigay ng limos ang 
reaksyunaryong gubyerno para ilako ang ekonomismo 
at repormismo sa mamamayan at ilayo sila sa landas 
ng rebolusyon. 

Sa ilalim ng halos anim na taong panunungkulan 
ng rehimeng US-BS Aquino sa estado poder, 
naghuhumiyaw ang panawagan ng mamamayan 
ng Timog Katagalugan para sa pagkain, kabuhayan, 
disenteng tirahan, serbisyong panlipunan at 
hustisyang panlipunan.  Ito ang pamana ni BS 
Aquino sa mamamayan pagkatapos ng kanyang 
termino—krisis.  Ang krisis na ito na nararanasan ng 
mamamayan ang higit na magpapaliyab sa apoy ng 
kanilang pakikibaka.  Iniluluwal nito ang paborableng 
kundisyon para organisahin ang paparaming bilang ng 
mamamayan at pakilusin sila sa landas ng rebolusyon.  

Sa huli, higit na nagiging malinaw sa mamamayan 
na hindi ang pagpapalit ng mukha ng nakaupo sa 
reaksyunaryong gubyerno ang magbibigay-lunas sa 
kahirapang nararanasan ng sambayanan.  Tanging ang 
demokratikong rebolusyong bayan ang wastong 
landas na maghahawan ng mabuting hinaharap para 
sa sambayanan. 
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Sa pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, 
naging lunsaran na ng imperyalistang digma ng US ang 
mga base militar sa Pilipinas.  Nagsilbi ang mga itong 
imbakan ng armas (kabilang na ang armas-nukleyar), 
istasyon at pahingahan ng mga tropang Amerikano, 
lunsaran ng mga pagsasanay, daungan at paliparan ng 
mga sasakyang pandigma.  

Matapos igawad ang huwad na kasarinlan sa 
Pilipinas, tampok na isinabatas ng rehimen ni Manuel 
Roxas ang Military Bases Agreement noong 1947 na 
nagpapanatili ng mga base militar ng US, pangunahin 
sa Clark, Pampanga at sa Subic, Zambales.  Sa 
panahon ng panunungkulan ni Elpidio Quirino, 
nagpadala siya ng mga pwersang Pilipino sa Korea 
para serbisyuhan ang imperyalismong US sa gerang 
agresyon nito laban sa mamamayang Koreano.  
Noong 1951, pinagtibay ang Mutual Defense Treaty 
na isa umanong kasunduan sa pakikipagtulungan 
sa pagdedepensahan ng Pilipinas at US subalit ang 
totoo’y isang maka-US na kasunduang nagkakaladkad 
sa Pilipinas sa mga digmang agresyong inilulunsad ng 
US laban sa iba’t ibang mga bansa.  Nagpadala rin ng 
mga tropang Pilipino ang diktadurang US-Marcos sa 
digmang agresyon ng US laban sa mamamayan ng 
Vietnam.  

Hindi tumalab ang panlalansi ni 
Corazon Cojuangco-Aquino upang 
apulain ang makasaysayang 
pakikibaka ng sambayanang Pilipino 
na nagtulak sa reaksyunaryong Senado 
na bumoto pabor sa pagpapatalsik ng 
mga base militar ng US sa Pilipinas 
noong 1991.  Subalit pagkatapos 
nito, buong kataksilan na pinursigi 
ng mga sumunod na rehimen ang 
pagbabalik ng mga base militar sa 
tabing ng iba’t ibang mapanlinlang na 
iskema at kasunduan.  

Lihim na nakipagnegosasyon si Fidel 
Ramos sa US para sa Acquisition and Cross 
Servicing Agreement (ACSA) sa layuning 
gawing lehitimo ang pagbabalik ng mga tropang 
Amerikano subalit hindi ito naitulak dahil sa mariing 
pagtutol ng mamamayan.  Pagkaupo pa lamang 

ni Joseph Estrada, isinulong na niya ang Visiting 
Forces Agreement (VFA).  Sa tabing ng mga joint 
training exercises tulad ng Balikatan, tuluy-tuloy ang 
paglalabas-masok ng mga tropang Amerikano at 
kanilang mga kagamitan at sasakyang pandigma sa 
mga dati at bagong lokasyon sa iba’t ibang panig ng 
kapuluan. 

Ipinagpatuloy ni Gloria Macapagal-Arroyo ang VFA 
at pinasok ang Mutual Logistics Support Agreement 
noong 2002.  Ito’y dagdag na probisyon kaugnay sa 
pagpasa sa Armed Forces of the Philippines ng mga 
segunda-manong armas at iba pang materyales 
na ginamit sa mga aktibidad sa balangkas ng VFA.  
Gayundin, buong pusong niyakap ni GMA ang gera 
laban sa terorismo na idinikta ng gubyernong Bush 
ng US na tuluyang gumiba sa anupamang restriksyon 
sa direktang paglahok ng mga pwersang US sa 
operasyong kombat sa saklaw ng teritoryo ng bansa. 

Kinumpleto ni BS Aquino ang pagiging lehitimo ng 
ganap na panunumbalik ng mga base militar ng US sa 
Pilipinas sa ilalim ng EDCA.  Mas masahol pa sa mga 
naunang nabanggit nang mga kasunduan, binigyang 
laya ng EDCA na gamitin ng mga pwersang militar ng US 
ang buong bansa sa pag-iistasyon ng mga mga tropa, 
sasakyan at sandata.  Kasabay nito, mas pinalalawak 

pa ang puwang para sa panghihimasok at aktwal na 
partisipasyon ng pwersang US 

sa mga operasyong militar 
ng mersenaryong AFP at 
Philippine National Police.  
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Sa tunay na buhay, ipaiilalim ng EDCA sa kontrol 
ng militar ng US ang mga pasilidad at tauhan ng 
mersenaryong papet na hukbo. 

Inilalagay nito ang mamamayang Pilipino sa 
nagpapatuloy at tumitinding panganib bunga ng 
ibayong militarisasyon sa hangganang dagat ng 
mga bansa sa Timog Silangang Asya at China.  Ang 
pagpupumilit ng imperyalismong US na kaladkarin 
ang mamamayang Pilipino sa ribalan nito sa China 
para sa hegemonya sa rehiyon ay walang ibang motibo 
kundi ang bigyang katwiran ang kasuklam-suklam na 
pagsuko sa US ng papet na estado sa pambansang 
soberanya at teritoryal na integridad ng Pilipinas. 

Liban pa sa mga ito, walang ibang ibubunga ang 
panunumbalik ng mga base militar ng US kundi ang 
malawakang pagkawasak ng kapaligiran at kabuhayan 
ng mamamayan, paglaganap ng bulok at dekadenteng 
kultura at prostitusyon, pagyurak sa pambansang 
dignidad at paglabag sa karapatang pantao.

Sa kaso pa lamang ng itinatayong baseng nabal sa 
Ulugan Bay sa Puerto Princesa, Palawan, libu-libong 
magsasaka at mangingisda na ang pinagkakaitan ng 
kanilang kabuhayan.  Kahit nasa yugto pa lamang 
ng konstruksyon, ipinagbabawal na ang pangingisda 
sa mga nakapaligid na katubigan.  Nahaharap din sa 
nakaambang pagpapalayas sa lupang binubungkal 
ang mga maralitang setler at katutubo dulot ng 
pumapaimbulog na ispekulatibong balwasyon sa lupa. 

Di hamak din na mas malaki ang halaga ng 
pinsala sa kalikasan at kabuhayan ng mamamayan sa 
Palawan kapalit ng kakarampot na kita sa ekoturismo 
at magsusulputang bahay-aliwan sa mga red light 
districts.  Libong ulit ma’y hindi ito sasapat para 
tumbasan ang mawawasak na ekolohiya at yamang-
dagat at pagtampalasan sa pambansang integridad. 

Tiyak na magpapaulit-ulit ang mga kaso ng 
pagpatay at pang-aabusong pisikal at sekswal na 
kahalintulad ng kay Jennifer Laude at marami pang 
Nicole nang hindi napapanagot ang mga kriminal 
dahil sa proteksyon at pakikipagsabwatan ng papet na 
estado at pangangayupapa sa gubyernong US.  

Sapul nang itatag ang papet na estadong 
malakolonyal, isinuko na ng naghaharing malalaking 
burgesya kumprador at panginoong maylupa ang 
soberanya at teritoryal na integridad ng Pilipinas sa 
imperyalismong US. 

Tanging sa pagpupunyaging kumawala sa 
imperyalistang kontrol ng US at pagtatatag ng 
demokratikong estadong bayan magkakaroon ng 
malayang patakarang panlabas.  Sa pamumuno ng 
Partido Komunista, tangan ng malawak na masa 
ng sambayanan ang istorikong tungkuling igiit ang 
tunay na kasarinlan mula sa dominasyon ng anumang 
dayuhang kapangyarihan.  Dapat pagsumikapang 
ibunsod ang malawak na pakikibakang anti-
imperyalista na pangunahing nakatutok sa agresibong 
pakikialam ng US sa mga usapin sa South China Sea at 
sa iba pang usaping internasyunal, pang-ekonomiya, 
pampulitika at militar.  

Ang pambansa-demokratikong kilusan ang 
pinakakonsistente at matatag sa prinsipyadong 
paggigiit ng karapatan sa teritoryo na nakabatay 
sa kumon na kapakinabangan at mapayapang 
pakikipamuhay sa alinmang estadong kahanggan 
ng karagatan ng bansa.  Puspusan ang pagsisikap 
ng buong rebolusyonaryong pwersa na ibagsak 
ang taksil at papet na estado sa pamamagitan ng 
demokratikong rebolusyong bayan upang papanagutin 
ang naghaharing malalaking burgesya kumprador, 
panginoong maylupa at burukrata-kapitalista 
sa kanilang harap-harapang paglapastangan sa 
pambansang soberanya at pagsusubasta sa mga 
lupain at kayamanan ng bansa sa mga dayuhan. 

Ipinagtatanggol ng rebolusyonaryong kilusan ang 
soberanya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas laban 
sa dayuhan at lokal na mapagsamantala at mapang-
api sa ultimong layuning tiyaking pakikinabangan ito 
ng sambayanan.  Sa pamumuno ng Partido, dapat 
isulong ng buong bayan ang pagpapalaya ng sariling 
bayan mula sa saklot ng imperyalismo upang mag-
ambag sa kabuuang pagsisikap ng proletaryado at 
mamamayan ng lahat ng bayan sa paglikha ng tunay 
na mapayapang daigdig. 



Parangal kay Ka Eduardo “Eddik” R. Serrano, 
isang rebolusyonaryo at komunista 

Enero 8, 2016

Sa araw na ito ay hindi ko napaghandaan na 
gagawan ko pala ng parangal ang aking mahal na 
kabiyakasama—si Ka Eddik.  Sa aming mahahabang 
sulatan, lagi kong binabanggit sa kanya na humanda 
siya dahil sa papatinding mga operasyon ng kaaway 
sa ilalim ng Oplan Bayanihan, baka hindi na niya ako 
abuting buhay.  Sa pinakahuling sulat ko sa kanya 
matapos siyang atakehin noong Disyembre 16, 2015, 
inihahandog ko sa kanya ang aking malakas na puso—
pamalit sa kanyang depektibong puso—sakaling 
mauna ako sa kanyang mabuwal. 

Sa pagpaparangal kay Ka Eddik at paghahatid sa 
kanya sa imortalidad, tiyak malaking bahagi ng aking 
katauhan bilang isang rebolusyonaryo, isang asawa 
at ina, ang kasama niyang malilibing.  Ngunit, mas 
malaking bahagi nito, kasama ang diwa, alaala at 
pagmamahal ni Ka Vocag, ng aming mga anak at apo, 
kapamilya at kaibigan at mga kasama ang mananatiling 
aktibong nakikibaka para sa pambansang demokrasya.

Matapat na aktibista, nag-oorganisa at 
nagpopropaganda sa lahat ng pagkakataon

Sa panahon ng First Quarter Storm hanggang sa 
pagpataw ng Batas Militar ni Marcos noong 1972, 
namulat si Ka Eddik sa mga isyung pang-estudyante 
at pambayan at nakasama sa mga pakikibakang 
lansangan.  Kasama niya ang marami pang kabataan 
sa pagbubuo ng balangay ng Kabataang Makabayan sa 
UPLB.  Nang ideklara ang Batas Militar, dala ang diwa 
at kapangahasan ng KM ay nag-UG (underground) si 
Ka Eddik at umuwi sa Bicol—hindi sa kanilang bahay 
kundi sa kabundukan, sa sonang gerilya para mag-
organisa sa mga baryo.  Nang uminit sila sa bahaging 
Ragay, Camarines Sur, lumipat siya sa bahaging Oas, 
Albay (ang bayan ng kanyang ina) at muling nag-
organisa doon.  Nagkasakit siya at napilitang umuwi 

at magpagamot .

Nang gumaling, pumasok siya sa Bicol University 
College of Agriculture sa Guinobatan, Albay at 
ipinagpatuloy ang pag-oorganisa sa mga estudyante 
at iba pang sektor.  Bumalik siya sa UPLB noong 1973 
sa panahon ng matinding supresyon sa kilusang 
kabataang estudyante.  Siya ay naging aktibong lider-
estudyante at naging kasapi ng Sangay ng Partido 
Komunista ng Pilipinas.  Naging tagapangulo siya 
ng UP Sarong Bangui, naging bahagi ng Council of 
Student Leaders (CSL), at nakipagkaisa at nakipag-
ugnayan sa mga lider at masang estudyante.  Habang 
seryosong nag-aaral ay lumahok siya sa maraming 
aktibidad  sa kolehiyo—chess tournament, basketball, 
dulang Sigaw ng Bayan, taunang Rodeo.  Kasama siya 
sa mga piket, rali at boykot sa klase, sa mga discussion 
groups, at mga lihim na pag-aaral.  Kasama rin siya sa 
relief operations ng Serve the People noong 1972.

Isang tunay na iskolar ng bayan si Ka Eddik.  
Nakapagtapos siya ng kanyang kursong Bachelor of 
Science in Agriculture Major in Animal Husbandry 
noong Oktubre 1976.  Nagtrabaho siya para 
makatulong sa kanyang maliliit pang kapatid.  Oktubre 
8, 1977 ay nagpakasal at nagsimulang magtayo ng 
rebolusyonaryong pamilya.  Naging isang researcher 
siya sa UPLB-DTRI mula 1977 hanggang 1980.  Habang 
nagtatrabaho, ipinadala siya ng kanyang opisina para 
kumuha ng Post Graduate Studies sa Copenhagen, 
Denmark.  Sa loob ng isang taon, sinikap niyang 
makaugnayan ang iba pang mamamayan na may 
katulad niyang diwa at kaisipan—lumahok siya sa 
May 1 Rally sa Denmark at nakipag-ugnayan sa mga 
Pilipino doon.

Pagbalik niya ng bansa, nag-exposure siya sa 
kanayunan ng Quezon-Bicol Zone ng anim na buwan 

Marami na akong naisulat na parangal at sa bawat parangal ay may bahagi ng aking pagiging rebolusyonaryo 
ang kasamang nalilibing.  Subalit pinalalakas naman ng diwa at alaala ng bawat kasamang martir ang 

aking paninindigan at moral para ipagpatuloy ang pakikibaka.1

1 Ang buong artikulo ay halaw sa isinulat na parangal ng kabiyakasama ni Ka Eddik. 
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at noong 1980 ay nagdesisyon na umalis na sa kanyang 
trabaho para buong panahong kumilos.  Itinalaga 
siya sa isang organizing team ng mga manininda sa 
Naga City at sa iba pang mga sektor sa lungsod.  Di 
nagtagal, itinalaga na siya bilang giyang pampulitika 
ng isang iskwad sa QBZ habang nakapaloob sa istap 
ng dating South Luzon Commission mula 1982 
hanggang maganap ang hulihan sa mga kasama sa 
SLC noong Peb 1983.  Matapos malagom ang naganap 
na hulihan, inilipat si Ka Vocag sa Mindoro.

Ang rebolusyonaryong kasaysayan ni Ka Vocag sa 
isla ng Mindoro

Ang mahabang rebolusyonaryong kasaysayan ni Ka 
Juan, Makling, Puerto, Eskagokek, Mardalis, Alinyabu 
at Vocag mula 1983 hanggang 2004 ay nakasulat na 
sa bawat sulok ng isla ng Mindoro. 

Nasa Sandatahang Yunit 
Pampropaganda (SYP) sa 
Sablayan si Ka Juan noong 
taong 1983 at 1984.  Nakilala 
naman si Ka Makling sa 
SYP sa Mansalay at Roxas 
noong 1985 hanggang 1987.  
Naging kalihim  siya ng 
Sub Military Sector (SMS)-
Mindoro Oriental (MOR) 
noong 1985, naging kagawad 
ng  Roberto de Lima Front 
Committee (RDLF) noong 
1987.  Naging kalihim siya 
ng SMS-Mindoro Occidental 
noong 1987.  Naging kalihim din siya ng Komite sa 
Isla ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng Komiteng 
Probinya sa MOR.  

Pinangunahan niya ang pagsusulong ng Ikalawang 
Dakilang Kilusang Pagwawasto noong 1990s at ang 
pagsigla ng lahatang panig na gawain sa Isla.  Malaking 
papel ang ginampanan ni Ka Vocag sa pagharap 
at pagbigo ng buong rebolusyonaryong kilusan sa 
Mindoro sa imbing pakana ng  kaaway na Oplan Habol 
tamaraw  sa ilalim ng berdugong si Palparan (2000-
2004).  Naging isa siyang mahusay at matiyagang 
opisyal sa pulitika, kumander, guro, organisador, 
kaibigan at kasama.  Inialay niya ang kanyang buong 
buhay at panahon para sa rebolusyon, sa Partido at sa 

masang anakpawis.  

Si ES at ang pakikibaka sa loob ng bilangguan

Matapos ang Oplan Habol Tamaraw, nagkasakit si 
Ka Vocag at kinailangang magpagamot.  Nahuli siya 
sa panahong ito at kinasuhan ng iba’t ibang kriminal 
na kasong murder, frustrated murder, kidnapping at 
iba pa.  Kung hindi dahil sa mahabang panahon na 
pagkakakulong ni ES, mas marami pa sana siyang 
nagawa, at tiyak na buhay siya, mas malusog at mas 
malakas pa ngayon.  Gayunman, kahit nakapiit ay 
ginawa niya ang lahat ng maaari niyang gawin, abutin, 
tulungan sa abot ng kanyang makakaya.  

Habang nasa Calapan Provincial Jail, inorganisa 
niya ang ilang nakakulong.  Nagbigay siya ng ilang 
ligal at paraligal na tulong sa mga nakakulong na 
walang kakayahang kumuha ng abugado.  Nagturo 

si ES ng akupungtura at 
marami siyang ginamot 
sa pamamagitan nito.  
Kinatawan niya ang 
mga nakakulong para 
itaguyod at hilingin 
a n g  p a g p a p a h u s ay 
ng kalagayan ng mga 
bi langgo—karamihan 
ay mahihirap na 
masang magsasaka at 
manggagawa na tulad 
niya ay di makatarungang 
n a k a k u l o n g .   P a r a 
patuloy na paunlarin 

ang kanyang kaalaman at karunungan, nag-aral siya 
sa UP Open University (UPOU) at nakapagtapos 
ng kurso sa Environmental Protection.  Tunay na 
walang katapusan at walang kabusugan sa pag-aaral 
ang isang komunista at walang kapaguran naman sa 
pagtuturo, ani Kasamang Mao.  Pati pagpapalipad ng 
saranggolang bandila ng National Democratic Front ay 
nagawa niya upang isulong ang kanyang adbokasiya.

Di iilang kaibigan, kaaway at kahit hindi kilala 
ang dumadalaw sa kanya para tingnan kung anong 
klaseng “hayupin” daw ang sinasabi ng kaaway na 
NPA na si Ka Makling na kailangang bantayan ng 
halos isang iskwad ng sundalo, dagdag pa sa mga jail 
guards para daw hindi makatakas at maitakas.  At 
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kapag nahuli na raw si Ka Makling ay tapos na ang 
pakikibaka sa Mindoro.  Tunay na hanggang ngayon 
ay isa itong panaginip at bangungot sa kaaway sa 
harap ng lumalakas na paglaban ng mamamayang 
Mindoreño bilang ambag sa kabuuang pagsusulong 
ng demokratikong rebolusyong bayan.

Nang ilipat siya sa Camp Crame, ipinagpatuloy ni 
Ka ES ang kanyang mga gawain kasama ang iba pang 
bilanggong pulitikal para sa kahilingang palayain sila 
at habang nakakulong ay ibigay sa kanila ang kanilang 
mga karapatan.  Pinag-initan sila sa Crame dahil sa 
paglalantad nila sa kabulukan at karahasan sa mga 
kababaihang bilanggo.  Inalisan siya ng karapatang 
makagamit ng kahit makinilya man lamang para sa 
kanyang pagsusulat at pakikipag-ugnayan sa labas ng 
kulungan.  

Nagawa niyang buhayin ang kanyang diwa at 
kagustuhang makabalik sa kanayunan—nagtanim siya 
at nag-alaga ng mga gulay sa maliit na lugar na iniikutan 
nila.  Kahima’t ganito kahigpit ang kaaway sa kanya, 
hindi lamang libong mga liham ang nagawa ni Ka ES 
para sa mga kaibigan, kasama at mga sumusuporta sa 
kanilang pakikibaka.  Ilang taon at ilampung crosstitch 
ng salitang FREEDOM sa iba’t ibang lenggwahe ang 
kanyang naipadala at naipamigay sa mga kakilala, 
kaibigan.  Ilang sulat ng apela at paghingi ng tulong 
ang nagawa niya, ilang sulatin sa mga panahon ng 
anibersaryo ng kanyang samahan, pati kasaysayan ng 
mga rebolusyonaryong martir ng UPLB, mga martir sa 
kanilang kalye sa Sta. Cruz, Naga City at mga martir sa 
organisasyong kanyang sinalihan, kabilang ang UPSB.

Labis siyang nahirapan nang ilipat sila at hinigpitan 
sa Camp Bagong Diwa, Bicutan.  Bumagsak ang kanyang 
kalusugan at lumala sa proseso.  Hindi lamang si Ka 
Eddik, kundi mas marami pang bilanggong pulitikal 
ang nakararanas ng ibayong pagpapahirap ng mapag-
aping sistema.  Kahit na may tulong ng mahuhusay 
na doktor at pag-alalay ng buong pamilya at mga 
kasamahan at kaibigan ni ES, hindi na ito kinaya na 
kanyang puso.

“Sa puso namin at ng sambayanan, itatayo namin 
ang iyong bantayog”

Iniwan tayo ni Ka Eddik/Ka Vocag nitong Enero 
8, 2016 sa ganap na alas-8 ng umaga.  Iniwan tayo 

ng katawang lupa ni Ka Eddik.  Ngunit marami siyang 
iniwan sa atin—ang kanyang pamana ng pagmamahal 
sa kauri, ang walang imbot na pag-aalay ng buhay 
para sa rebolusyon.  Taglay niya sa lahat ng panahon 
ang rebolusyonaryong optimismo ng pagkakamit 
natin ng tagumpay para sa ating isinusulong na 
digmang bayan.  Si Ka Eddik na kulang ang mga salita 
at pangungusap para ilarawan ang kanyang pag-ibig 
sa bayan, pagmamahal sa kauri, pagmamahal sa 
kanyang pamilya at ang kanyang pagmamalasakit sa 
interes ng masa.  Si Ka Eddik na lahat ng bagay ay 
nahahanapan niya ng positibo—kahit pagkakaligaw 
at kagat ng limatik.  Isa siyang kasamang mapang-
unawa sa mga kahinaan at kakulangan ng mga kasama.

Sa mga taong buong panahon siyang kumikilos 
para sa rebolusyon, walang bawas ang pagmamahal 
na iniukol niya sa kanyang mahal na asawa, sa 
kanyang dalawang anak na babae, manugang at mga 
apo, gayundin sa kanyang mga magulang, kapatid at 
kapamilya.  Lagi siyang may magaganda at mabubuting 
payo at sulat para sa kanilang lahat.  Sinikap niyang 
abutin silang lahat di lamang sa antas personal 
kundi maging sa usaping pulitikal.  Ang mga alaala at 
pagmamahal ni Ka Eddik ay labis pa para punuan ang 
panahong hindi na natin siya makakapiling.  Ang mga 
alaalang ito ang magpapainit sa ating mga puso at 
damdamin habang inihihimlay ang kanyang katawang 
lupa.

Ang 45 taon ng kanyang 62 taong buhay ay 
inialay niya sa sambayanan.  Kung nabigyan siya ng 
pagkakataon, mas pahahabain pa niya ito—ngunit 
pinatay siya ng isang sistemang mapang-api at di 
makatarungan.  Pinatay ng kaaway ng sambayanang 
Pilipino ang ating mahal na si Ka Eddik.  Tungkulin 
nating damputin ang sandatang nabitawan niya 
upang isulong ang demokratikong rebolusyong 
bayan hanggang sa tagumpay.  Ibaling natin ang ating 
kalungkutan at pighati sa ibayo pang pagsisikap na 
itaas ang antas ng digmang bayan hanggang sa ganap 
na tagumpay!

Katarungan at kalayaan para sa mga bilanggong 
pulitikal!

Mabuhay ang alaala at diwa ni Ka Eddik!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!
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Nang ibaba ang Batas Militar noong Setyembre 21, 
1972, kami nila Ka Goring ay nagpasyang magtungo 
sa kanayunan.  Kahit walang kasanayan sa gawain sa 
kanayunan ipinagpatuloy namin nina Ka Roger at Ka 
Cesar Fortuna ang pagpropaganda, pag-oorganisa, 
pag-eeduka at pagpapakilos sa hanay ng malawak na 
masang anakpawis.  Mula noon hindi na tayo muli 
pang nagkasama-sama dahil higit naming pinili ang 
maglingkod sa hukbong bayan sa piling ng masang 
magsasaka sa kanayunan.

Sa dakilang araw na ito sa paghahatid sa huling 
himlayan ng ating mahal na Kasamang Roger sa sariling 
bayang tinubuan, sinamantala ko ang pagkakataong 
ito upang minsan pa ay gisingin ko ang natutulog 
ninyong diwa sa ngalan ng alaala ni Ka Roger—na 
isang dakilang martir ng pambansa-demokratikong 
rebolusyon.

Ang iniwang magagandang alaala at pamana ni 
Ka Roger ay hindi dapat mauwi sa kawalan sa ating 
lahat na minsan ay naging kasama niya sa kanyang 
rebolusyonaryong adhikain at pakikibaka.  Hindi 
dapat huminto sa kawalan ang lahat na pagsusumikap 
ni Ka Roger at iba pang mga rebolusyonaryong martir.  
Iambag natin sa abot ng ating makakaya ang 
natitirang talino at lakas ng bawat isa sa atin para 
sa rebolusyonaryong pagpupunyagi.  Isalin natin 
sa ating mga anak at apo ang mga kaalaman at 

karunungang taglay ng 
bawat isa sa inyo sa 
ngalan ng pagrerebolusyon 
at pagmamahal sa kauri.  Huwag nating hayaang 
mangibabaw ang makauring pagsasamantala sa 
lipunang Pilipino na walang ginagawang aktibong 
paglaban sa umiiral na bulok na sistemeng 
panlipunan.

Umaasa ako at iba pang mga kasama sa 
rebolusyonaryong pakikibaka na buong puso 
ninyong isasabuhay ang mga alaala at pamana ni 
Ka Roger sa ating lahat.

MABUHAY ANG MASANG ANAKPAWIS!
MABUHAY ANG REBOLUSYONG PAMBANSA-
DEMOKRATIKO!
MABUHAY ANG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS!
MABUHAY ANG BAGONG HUKBONG BAYAN!
MABUHAY ANG PAMBANSA DEMOKRATIKONG 
PRENTE NG PILIPINAS!
MABUHAY ANG SAMBAYANANG PILIPINO!

Ka Higom Maragang
Tagapagsalita
Lucio de Guzman Command
BHB Mindoro
Marso 20, 2016    

Bukas na liham
Sa lahat ng kinauukulan:

Para sa lahat ng mga kaibigan, kasama at mga nagmamahal 
kay Ka Roger,

Mga kasama, isang rebolusyonaryong pangungumusta sa 
inyong lahat!  Ang ilan sa inyo ay nakasama namin ni Ka 

Goring noong panahon ng kasagsagan ng aktibismo sa ating lalawigan 
ng Batangas.  Masaya nating ginagampanan ang mga gawain sa araw-
araw.  May kanya-kanya tayong toka ng mga gawain—sa pagpopropaganda, 
pag-oorganisa, pag-eeduka at pagpapakilos sa hanay ng masang estudyante 
at sa lahat ng sektor na inaabot natin.
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Sa ika-47 anibersaryo ng BHB: 
Ka Roger, muling dinakila at pinagpugayan

Ibinurol ang mga abo ni Ka Roger sa Baclaran 
Church noong Marso 28.  Dito inilunsad ang 
programang “Himig at 
Tula ng Rebolusyon” 
na kinatampukan ng 
mga pangkulturang 
pagtatanghal  kung 
saan inalala ang mga 
ambag ni Ka Roger 
sa rebolusyonaryong 
p a k i k i b a k a  n g 
mamamayan. 

K i n a b u k a s a n , 
sa mismong araw ng 
anibersaryo ng BHB, iminartsa 
ng daan-daang kasapi ng mga rebolusyonaryong 
organisasyong masa ang mga abo ni Ka Roger sa 

Kamaynilaan.  Binigyang-pugay siya ng kanyang 
mga tagasuporta bilang Tinig ng Rebolusyon.  
Malakas na ipinanawagan din nila na rebolusyon 
at hindi ang nalalapit na reaksyunaryong eleksyon 
ang maghahatid ng tunay na pagbabago sa 
lipunang Pilipino. 

Labis ang kagalakan ng rebolusyonaryong kilusan dahil makalipas ang limang taon, maihihimlay na 
rin ang mga labi ni Kasamang Gregorio “Ka Roger” Rosal sa kanyang lupang sinilangan.  Sa araw ng 

ika-47 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan, muling inalala at dinakila ang buhay at pakikibaka ni Ka 
Roger, ang walang kamatayang tinig ng sambayanang api. 

Anibersaryo ng BHB, ipinagdiwang sa mga larangang gerilya

Masiglang ipinagdiwang sa mga larangang 
gerilya sa Timog Katagalugan ang ika-

47 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan.  Sa 
mga selebrasyon, itinanghal ang mga pagsulong 
na nakamit ng BHB sa larangan ng armadong 
pakikibaka, rebolusyong agraryo at pagtatayo ng 
papalawak at papalalim na baseng masa.  Inalala 
at ginunita ang mga minamahal na martir ng 
rebolusyon.  At sa okasyon ng anibersaryo ng 
Hukbong Bayan, maihahatid na rin sa kanilang 
himlayan sina Kasamang Gregorio “Ka Roger” 
Rosal at kanyang kabiyak at kasamang si Rosario 
“Ka Soli” Lodronio-Rosal. 

Inilunsad sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon 
ang mga pagtitipong inihanda ng mga Sangay 
ng Partido sa lokalidad, mga rebolusyonaryong 
organisasyong masa, ng Pulang hukbo at 
dinaluhan ng daan-daang mamamayan.  

Sa probinsya ng Quezon, isinagawa ang 21-
gun salute ng Apolonio Mendoza Command at 
nagbigay-pugay sa magigiting na kumander at 
mandirigma ng BHB, sa mga tagumpay na nakamit 
ng rebolusyonaryong kilusan, at sa pagsaludo 
kina Ka Roger at lahat ng bayani ng sambayanan.   
Ipinagbunyi ng lahat ang patuloy na pagsulong ng 
armadong pakikibaka at ng Bagong Hukbong 
Bayan sa rehiyong TK. 

BALITA



15  KALATASENERO-MARSO  2016

Mensahe ng mga anak ni Ka Roger

Isang mensahe ng pakikiisa at pasasalamat 
ang ipinaabot ng mga anak ni Ka Roger 

sa mga programang inilunsad para bigyang-
pugay ang kanilang yumaong magulang. 

Marubdob nilang ipinaabot ang kanilang 
pasasalamat sa lahat ng nagmamahal at 
nagmamalasakit kay Ka Roger.  Ibinahagi 
nila na bilang isang rebolusyonaryo, isang 
mapagmahal na ama rin si Ka Roger at 
bagama’t maiikli ang mga pagkakataong 
nagkakasama sila, ang bawat sandali ay 
punung-puno ng kulay.  Naramdaman nila 
ang pagmamahal, pag-aalaga at respeto 
ng kanilang mga magulang mula sa bawat 
kamag-anak, kaibigan, kasama at laluna sa 
masang buong-puso nilang pinaglingkuran.

Anila, “Dakila ang kamatayan ni Ka 
Roger dahil namatay siyang naglilingkod 
sa mamamayan. Alalahanin natin siya sa 
kanyang matitingkad na mithi—singtingkad 
ng sumisikat na araw sa umaga na nagbibigay 
ng walang hanggang pag-asa sa mamamayan 
at buong rebolusyonaryong pwersa, at 
nagpapatibay sa ating kapasyahang isulong 
ang digmang bayan hanggang tagumpay; 
singtingkad ng sikat ng araw na masakit sa 
mata ng imperyalista, ng mga naghaharing 
uri, ng militar at ng lahat ng kaaway ng 
sambayanan, na lalong tumitingkad sa 
tuwing may nabubuwal na magigiting na 
bayani ng rebolusyon.  Alalahanin natin siya 
sa matatalas niyang propaganda sa radyo at 
telebisyon na sumusugat at yumayanig sa 
reaksyon at amo nitong imperyalista.”

“Tapos na ang ating pagluluksa at 
pagdadalamhati.  Panahon na ngayon para 
sundan natin ang yapak ni Ka Roger,” 
pagtatapos nila. 

Dinala ang mga labi ni Ka Roger sa Unibersidad 
ng Pilipinas sa Diliman at inilunsad ang isang 
programa kung saan itinanghal ang mga dakilang 
pamana ng yumaong tagapagsalita ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (PKP).  

Matapos ang programa, inihatid ng isang 
caravan si Ka Roger patungong Timog Katagalugan.  
Ibinurol siya ng isang gabi sa UP Los Baños at 
bumuhos ang mga tagasuporta, kaibigan, maging 
mga ordinaryong mamamayang naabot ng 
kanyang mga balita ng rebolusyon.  Kinaumagahan, 
inilunsad ang isang programa ng pagpupugay kay 
Ka Roger kung saan itinampok din ang kanyang 
makabuluhang ambag sa pagpupundar ng 
rebolusyonaryong simulain sa rehiyon. 

Muling pinagpugayan si Ka Roger at ang 
Bagong Hukbong Bayan sa isang programa sa UP 
Los Baños.  At sa kanyang bayang tinubuan sa 
Ibaan, Batangas, nagbigay saludo ang kanyang 
mga kaibigan, kababayan at mga tagasuporta 
at iginawad sa kanya ang isang martsa-libing.  
Inihimlay siya sa tabi ng puntod ng kanyang 
asawang si Kasamang Rosario “Ka Soli” Lodronio-
Rosal, isa ring martir ng rebolusyon. 

Ayon sa pahayag ng PKP, 
“Hindi mabubura ang alaala ni 

Ka Roger sa mamamayan at 
mga kasamang naging bahagi’t 
kakapit-bisig niya sa bawat ikot at 

liko ng rebolusyon.  Hindi 
mabubura ang kanyang alaala sa 

bawat mamamayan at 
kasamang naantig 

ang damdamin at 
n a b i g ya n  n g 
inspirasyon para 
t a h a k i n  a t 
ya ka p i n  a n g 
p a m b a n s a -
demokratikong 
simulain. 



Balitang TO

Mga aksyong militar sa Mindoro, 
matagumpay

Muli na namang binira ang 4th Infantry 
Battalion ng Philippine Army at CAFGU 

sa aksyong militar na inilunsad ng Lucio de 
Guzman Command-BHB Mindoro.  Noong Marso 
15, 2016 bandang alas-9 ng umaga, inambus ng 
mga Pulang mandirigma ang nag-ooperasyong 
yunit ng militar sa Barangay Hagan, Bongabong, 
Oriental Mindoro.  

Nagtamo ng mabigat na kaswalti ang 4th 
IBPA.  Napatay ang hindi bababa sa sampung 
kaaway, kabilang ang isang Corporal, habang 
sugatan ang iba pa sa labanang tumagal ng halos 
tatlong oras.  Nakumpiska ang limang malalakas 
na armas, kabilang ang isang M14 at apat na 
carbine.   

Ipinagbunyi ng rebolusyonaryong mamamayan 
sa isla ang matagumpay na taktikal na opensiba 
ng BHB.  Inilantad nito ang kahungkagan ng 
deklarasyong Conflict Manageable and Ready 
for Development (CMRFD) area ang Oriental 
Mindoro para ikubli ang katotohanang patuloy 
na lumalakas ang rebolusyonaryong paglaban ng 

mamamayan sa isla. 

Bago ito, dalawang aksyong pamamarusa ang 
inilunsad ng BHB Mindoro.  Noong Marso 11, 
pinarusahan ng isang tim ng BHB Mindoro ang 
isang sagadsaring sibilyang aset ng kaaway na si 
Gerry Magallon na sangkot sa maraming kaso ng 
pananakot at pagsasamantala sa mga mangyan 
at magsasaka sa isla. 

Pinarusahan din ng isang special operations 
group ng BHB si Antonio Roy Montenegro sa 
Barangay San Vicente, Abra de Ilog, Occidental 
Mindoro noong Pebrero 23.  Si Montenegro ay 
utak ng sindikato ng ipinagbabawal na droga 
sa Abra de Ilog at iba pang bayan sa Occidental 
Mindoro.
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730th Combat Group, nagtamo ng 
pinsala sa Batangas

Nagtamo ng limang kaswalti ang 730th 
Combat Group ng Philippine Air Force 

nang makasagupa ng 12-kataong yunit nito ang 
mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong 
Bayan sa ilalim ng Eduardo Dagli Command noong 
Enero 26.  

Mahusay na nakapagmaniobra ang mga 
Pulang mandirigma nang maka-engkwentro 
ang mga sundalo.  Isang sundalo ang patay 

habang sugatan ang apat na iba pa.  Samantala, 
ligtas namang nakaatras ang mga Pulang 

mandirigma. 

Dahil sa kahihiyan, binalingan ng 
mga sundalo ang mga komunidad ng 
sibilyan (tingnan ang kaugnay na balita 
sa Bantay Karapatan sa pahina 21). 
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Tunay na pagbabago, sigaw sa EDSA Uno

Pinangunahan ng Bagong Alyansang 
Makabayan-Southern Tagalog (BAYAN-

ST) ang daan-daang mamamayan mula sa 
Timog Katagalugan sa paggunita sa ika-30 taong 
anibersaryo ng Pag-aalsag EDSA noong Pebrero 
25.  

Noong Pebrero 24, nag-caravan na ang 
BAYAN-ST patungong Kamaynilaan kung saan 
naglunsad sila ng isang vigil sa Mendiola.  Nagtirik 
sila ng kandila bilang pakikiisa sa pagkundina 
sa pagsalakay ng militar sa mga komunidad ng 
Lumad sa Davao at sa tumitinding paglabag sa 
karapatang pantao ng rehimeng US-BS Aquino sa 
rehiyon at buong bansa.  

Kinaumagahan, nagmartsa sila patungong 
EDSA Shrine bitbit ang mga puting rosas subalit 
bago pa man sila makarating ay ilang beses na 
silang hinarang ng mga pulis.  “Matapos ang 
30 taon, hinahanap pa rin ng mamamayan ang 
makabuluhan at tunay na pagbabago.  Ilang 
eleksyon at presidente na ang nagdaan, nananatili 
pa rin ang pakikibaka ng mga ordinaryong 
Pilipino laban sa paglabag sa karapatang pantao, 
kahirapan at inhustisya,” pahayag ni Diego Torres, 
tagapagsalita ng BAYAN-ST. 

Nanawagan naman si Patnubay de Guia, 
tagapagsalita ng National Democratic Front-
Southern Tagalog sa mamamayang Pilipino na 
magbalik-tanaw sa kanilang naging makabuluhang 
pagkilos at gamitin ang mga aral na nakuha noon 
sa muling pagpapadaluyong ng rebolusyonaryong 
kilusang masa sa kasalukuyan. 

“Ang pag-aalsang ala-EDSA People Power ay 
mananatiling armas sa arsenal ng 
rebolusyonaryong kilusang masa upang patalsikin 
ang isang sagadsaring rehimen.  Gayunman, hindi 
makakaasa ng makabuluhang pagbabago ang 
sambayanan sa simpleng pagpapalit lamang ng 

nakaupo sa poder.  Dapat paigtingin ang 
rebolusyonaryong armadong pakikibaka ng 
mamamayan para ganap nang ibagsak at 
durugin ang marahas, mapanupil at mapang-
aping reaksyunaryong estado, at itayo ang 
demokratikong gubyernong bayan na kumakalinga 
sa interes ng malawak na hanay ng mamamayan,” 
pagtatapos ni de Guia.  

Pag-veto sa pagtataas ng 
pensyon, anti-mamamayan

Ipinamalas ng mga manggagawa at 
mamamayan ang kanilang galit matapos 

i-veto ni BS Aquino ang 2,000 pisong taas 
sa pensyon sa Social Security System (SSS).  
Naglunsad ng kilos-protesta ang Pagkakaisa 
ng mga Manggagawa sa Timog Katagalugan-
Kilusang Mayo Uno (Pamantik-KMU) at Bagong 
Alyansang Makabayan-Southern Tagalog 
(BAYAN-ST) sa harap ng opisina ng SSS sa 
Calamba City, Laguna noong Enero 18.

Ayon kay Allan Bagas, pangkalahatang 
kalihim ng Pamantik-KMU, pinasinungalingan 
ng mga pag-aaral nina Jose Carlos Maningat 
ng Ecumenical Institute for Labor Education 
and Research at ni Bayan Muna Representative 
Neri Colmenares ang sinasabi ng SSS na 
pagkabangkarote nito kapag ipinatupad ang 
pagtataas ng pensyon. 

Inilantad lang lalo ni BS Aquino ang pagiging 
anti-mamamayan nito sapagkat wala itong 
ginagawang hakbang para paunlarin ang 
serbisyo sa higit na nakararaming mamamayan 
subalit mayroon itong badyet para tiyakin ang 
kikitain ng malalaking lokal at dayuhang 
korporasyon sa pamamagitan ng Public-Private 
Partnership Act (PPP Act). 
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Labis ang pagdadalamhati ng mga magbubukid 
sa Timog Katagalugan sa pagpanaw ni Ka 

Nestor Villanueva, tagapangulo ng Katipunan ng mga 
Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan (Kasama-
TK) at tagapagsalita ng Coco Levy Funds Ibalik sa Amin 
(Claim-ST).  Pumanaw si Ka Nestor noong Pebrero 27 
dahil sa komplikasyon ng kanyang sakit. 

Namulat si Ka Nestor at nagsimulang mag-organisa 
sa mga kapwa niya kabataang magsasaka sa baryo ng 
San Antonio, Kalayaan, Laguna.  Noong dekada 1980, 
nagpasya siyang sumampa bilang Pulang mandirigma 
ng Bagong Hukbong Bayan sa Bundok Banahaw sa 
Laguna at Hilagang Quezon.  Subalit dahil sa kanyang 
karamdaman, naobliga siyang magpagamot at bumalik 
muna sa lokalidad.  Gayunman, ipinagpatuloy niya 
ang kanyang masigasig na pag-oorganisa sa lokalidad 
kung saan itinatag nila ang Peasant Alliance of Laguna 
noong 1986. 

Taong 1997 nang lumapag ang yunit ng berdugong 
si Jovito Palparan sa Laguna.  Isa si Ka Nestor sa pinag-
initan kung kaya naobliga siya at kanyang pamilya na 
lumipat sa Hacienda Yulo.  Dito, ipinagpatuloy niya ang 
pag-oorganisa at pagpapalakas sa Samahan ng mga 
Magsasakang Nagkakaisa-Buntog (SAMANA-Buntog).  

Sa simula, 300 pamilyang 
magbubukid ang kaagad na 

nasaklaw ng pag-oorganisa 
sa lugar. 

Ang husay ni Ka 
Nestor sa pag-oorganisa 
at pangunguna sa mga 

pakikibakang masa ang 
naghirang sa kanya bilang 
pinuno at tagapagsalita 

ng mga organisasyon ng 
mga magbubukid sa rehiyon.  

Hanggang sa huling sandali ng 
kanyang buhay, ipinamalas niya 
ang ibayong rebolusyonaryong 
determinasyon sa pakikibaka para 
sa masang magsasaka at sa buong 
sambayanan.

Ka Nestor, bayani ng uring 
anakpawis 

KASAMA-TK, nakiisa sa 
paggunita ng Mendiola Massacre

Nakiisa ang Katipunan ng mga Samahang 
Magbubukid sa Timog Katagalugan 

(KASAMA-TK) sa paggunita sa anibersaryo ng 
Mendiola Massacre noong Enero 22, 2016.  Kasama 
ang iba’t ibang mga organisayon ng mga magsasaka 
at mamamayan, naglunsad sila ng protesta sa 
mismong paanan ng Mendiola kung saan naganap 
ang madugong masaker 29 na taon na ang 
nakalilipas. 

Pito sa 13 magsasakang pinatay ng rehimen ni 
Corazon Aquino sa Mendiola ay nagmula sa Timog 
Katagalugan.  At ngayon, ang anak niyang si Benigno 
S. Aquino III naman, sa balangkas ng kampanyang 
panunupil nito na Oplan Bayanihan, ang pumapatay 
sa mga magsasaka at mamamayan sa bansa na 
nakikibaka para sa lupa, sahod, karapatan at 
serbisyong panlipunan. 

Walang napala ang mga magsasaka sa 
Comprehensive Agrarian Reform Program ni Corazon 
Aquino hanggang sa CARP Extension with Reforms 
ni Gloria Macapagal-Arroyo na ipinagpatuloy ni 
BS Aquino.  Ang CARP/ER ay puno ng anomalya, 
magastos, tigmak sa dugo, at huwad na reporma 
sa lupa na nagpadali lamang sa pangangamkam ng 
lupa at rekonsentrasyon nito sa mga panginoong 
maylupa. 

Ayon sa KASAMA-TK, sa kasalukuyan, nananatili 
ang mga kaso sa lupa sa iba’t ibang mga hacienda 
sa buong rehiyon.  Ilan sa mga ito ang sumusunod: 
Yulo King Ranch (40,000 ektarya) at Pujalte Estate 
(1,265 ektarya) sa isla ng Palawan; Quintos-Golden 
Country Farm, Inc. (604 ektarya) at Saulog Estate 
(90 ektarya) sa Occidental Mindoro; Hacienda Looc 
(8,650 ektarya), Hacienda Roxas (7,813 ektarya), 
Hacienda Puyat (2,400 ektarya), Hacienda Patugo 
(1,003 ektarya) at Hacienda Zobel (12,000 ektarya) 
sa Batangas; Aguinaldo Estate (350 ektarya), 
Emerito Ramos & Sons (372 ektarya)  at South 
Cavite Land (150 ektarya) sa Cavite; Hacienda Yulo 
(7,100 ektarya) at UP Land Grant (9,000 ektarya) 
sa Laguna; Green Circle (81,000 ektarya), Rancho 
Tumbaga (6,000 ektarya) at Hacienda Reyes (13,000 
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ektarya) sa Quezon; at ang MWSS (2,700 ektarya), 
Solar Power Plant (350 ektarya), at Laiban Dam 
(20,000 ektarya) sa Rizal.

Dagdag ng KASAMA-TK, “Sa nalalapit na pagtatapos 
ng rehimeng US-BS Aquino, lalong sumahol ang krisis 
sa ekonomiya at pulitika ng lipunang malakolonyal 
at malapyudal na ipinapakita ng kalagayan ng mga 
magsasaka at mamamayan sa kanayunan.  Nananatili 
at tumitindi pa ang monopolyo at kontrol sa malalawak 

na lupain at hacienda ng malalaking kumprador at 
panginoong maylupa at ng mga lokal at dayuhang 
agro-korporasyon.”

“Ang mamamayan ay malaon nang namulat at 
hindi na magpapalinlang.  Sama-sama nating baguhin 
ang sistemang mapang-api at mapagsamantala.  
Hawanin ang landas para sa isang lipunang 
makatarungan at may pagkakapantay-pantay,” 
pagtatapos ng KASAMA-TK. 

Sa pagpanaw ni Ka Eddik: 
hustisya at pagpapalaya ng 
bilanggong pulitikal, ipinanawagan

Labis ang galit ng mamamayan at mga 
tagapagtaguyod ng karapatang pantao 

sa pagpanaw ni Eduardo “Ka Eddik” Serrano 
noong Enero 8 dahil sa atake sa puso.  Si Ka 
Eddik ay isang bilanggong pulitikal at konsultant 
ng National Democratic Front of the Philippines 
(NDFP) para sa usapang pangkapayapaan.  Iligal 
siyang inaresto noong 2004 at sinampahan 
ng gawa-gawang kaso.  Ang hindi makataong 
kalagayan sa loob ng bilangguan at ang tagal ng 
kanyang pagkakapiit ang naging sanhi ng paglala 
ng kundisyong pangkalusugan ni Ka Eddik na 
siyang naging dahilan ng kanyang atake sa puso.   

Unang ibinurol si Ka Eddik sa UP Diliman.  
Noong Enero 11, pinagpugayan siya ng mga 
organisasyon mula sa TK at National Capital 
Region sa Mendiola.  Kinundina nila ang rehimeng 
BS Aquino na siyang responsable sa pagpanaw 
ni Ka Eddik.  Pagkatapos nito, pansamantalang 
ibinurol si Ka Eddik sa UPLB kung saan siya 
nagtapos ng kanyang kurso sa agrikultura at kung 
saan siya namulat at nagsimulang kumilos bago 
tuluyang iniuwi sa Bicol kung saan siya inilibing. 

Samantala, naglunsad ng fasting at hunger 
strike ang mga kapwa detinidong pulitikal ni Ka 
Eddik sa Camp Bagong Diwa mula Enero 12 
hanggang Enero 17 bilang pakikiisa sa panawagan 
ng hustisya at sa pagpapalaya ng lahat ng mga 
bilanggong pulitikal sa buong bansa. 

“Walang liwanag ang buhay!”  

Ito ang sigaw ng mga manggagawa ng Meralco 
Industrial Engineering Services (MIESCOR), isang 
subsidyaryo ng Meralco sa Sto. Tomas, Batangas.  Labing 
pitong taon nang kontraktwal ang mga manggagawa 
ng MIESCOR at sa kasalukuyan, pinapipirma sila ng 
panibagong kontrata nang walang ibibigay na separation 
pay. 

Naglunsad ng piket ang mga manggagawa sa ilalim 
ng Bisig, Ilaw at Gabay ng Manggagawa sa MIESCOR 
para ipaglaban ang kanilang sahod, benepisyo at 
karapatan.  Anila, dapat ding magtayo ng unyon ang iba 
pang mga manggagawa sa iba pang mga pabrika at 
manindigan para sa sahod, trabaho at karapatan, at para 
sa tunay na kalayaan at demokrasya.  

Sahod, benepisyo at karapatan, 
panawagan ng mga manggagawa

Indignation rally laban sa EDCA

Sinalubong ng pagtutol ng mamamayan ng Timog 
Katagalugan ang pagpabor ng Korte Suprema sa 

Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).  Sa 
inilunsad na protesta ng Pagkakaisa ng mga Manggagawa 
sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-
KMU) at Bagong Alyansang Makabayan-Southern 
Tagalog (BAYAN-ST) sa Calamba noong Enero 18.  Ani 
Allan Bagas, tagapagsalita ng PAMANTIK-KMU, 
kailangang ipaglaban ang isang makabayang patakarang 
panlabas na malaya sa kontrol ng mga imperyalistang 
China at US at nangakong ipagpapatuloy ang paglulunsad 
ng mga protesta laban sa EDCA, VFA at iba pang mga 
maka-imperyalistang kasunduan.
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Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan, ginunita

Isang wheatpaste art na naglalaman ng mga 
litrato ng mga kababaihang Pulang mandirigma 

ng Bagong Hukbong Bayan ang isinalubong ng Artista 
at Manunulat ng Sambayanan-Timog Katagalugan 
(ARMAS-TK) sa Araw ng mga Kababaihan kasabay 
ang panawagan ng pagpapaigting ng 
rebolusyonaryong pakikibaka para 
sa pagpapalaya sa kababaihan. 

Samantala, sa pangunguna 
ng mga balangay ng Gabriela 
at Gabriela Women’s Party sa 
Timog Katagalugan, ginunita ng 
mga kababaihan at mamamayan 
ang Pandaigdigang Araw 
ng mga Kababaihan sa 
pamamagitan ng isang 
caravan mula sa San 
Pedro tungong San 
Pablo City sa Laguna.  
Ang panawagan nila: 
ipaglaban ang trabaho, 
serbisyong panlipunan at 
karapatan ng mamamayan!

Para naman sa Kilusan ng Manggagawang 
Kababaihan, panawagan nilang paigtingin ang 

mga pagkilos laban sa mga anti-manggagawa at 
anti-kababaihang mga batas.  Anila, sa kasalukuyan 
ay umaabot na sa 70 hanggang 80 porsyento ang 
bilang ng mga kontraktwal sa Pilipinas, kung saan 
malaking bahagi ay mga kababaihan.  Sa loob ng 
mga pagawaan, biktima rin ang kababaihan ng 

pang-aabusong sekswal.  

Noong Marso 3, naglunsad ng protesta ang 
Gabriela-ST at Bagong Alyansang Makabayan-
Southern Tagalog sa harap ng US Embassy.  
Sinunog nila ang isang replica ng bandila ng 
imperyalismong US na sumisimbolo sa kanilang 

pagkundina sa Enhanced 
Defense  Cooperat ion 
Agreement, Visiting Forces 

Agreement at sa lumalalang 
prostitusyon dahil sa mga base 

militar ng US sa Pilipinas.  Ayon 
kay Gina Cedron, tagapagsalita ng 
Gabriela-ST, panawagan nilang 
labanan ang mga pang-aabuso sa 

k a b a b a i h a n ,  w a k a s a n  a n g 
pandarambong at imperyalistang digma 

ng US at kasabay nito ay manindigan para sa 
pambansang soberanya.  

Naglunsad ng kilos-protesta ang Kalikasan-
People’s Network for the Environment 

(Kalikasan-PNE) at Bagong Alyansang Makabayan-
Southern Tagalog (BAYAN-ST) sa harap ng opisina 
ng David M. Consunji, Inc. sa Makati City noong 
Marso 3 para ipanawagan ang pagpapatigil ng 
operasyon ng mga negosyo nitong sumisira sa 
kalikasan at pumipinsala sa buhay at kabuhayan ng 
mamamayan.

Dahil sa masamang epekto ng pagmimina ng 
nickel, nagkakaroon na ng sakit ang mamamayan 

habang malaki naman ang ibinaba ng produksyon 
sa agrikultura at pangingisda. 

Ayon kay Petti Enriquez, pangkalahatang kalihim 
ng Bukluran para sa Inang Kalikasan (Bukal) sa 
Batangas, nagdulot din ng polusyon sa probinsya 
ang DMCI na nagmamay-ari ng pinakamatandang 
coal-fired power plant sa bansa.  Malaon nang 
pinasasara ng mamamayan ang coal-fired power 
plant sa Calaca dahil sa polusyon sa hangin at tubig 
na nagdulot ng pagkakasakit ng mga Batangueño at 
pagkasira ng kalikasan. 

Kumpanya ng DMCI, mapaminsala sa buhay, 
kabuhayan at kalikasan
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BANTAY KARAPATAN

Matapos ang walkout ng 800 estudyante ng 
Unibersidad ng Pilipinas sa Los Baños noong 

Nobyembre laban sa 2.2 bilyong pisong budget cut at 
sa pagpapatupad ng panibagong registration system 
ng unibersidad, sinampahan ng kaso sa Student 
Disciplinary Tribunal ang mga kagawad ng University 
Student Council (USC) na namuno sa protesta.  
Matapos ang tatlong buwan, noong Pebrero 11 
lamang nalaman nina USC Vice Chairperson Yvann 
Curtis Zuñiga na kinasuhan sila. 

Ayon kay Zuñiga, sa pakikipagpulong ng mga 
kasapi ng UPLB USC at mga college student councils 
kay UP President Alfredo Pascual noong Disyembre 
2015, sinabi ni Pascual na malaking pagkakamali ang 
inilunsad na walkout.  Gayunman, nanindigan ang 
mga lider-estudyante na bahagi ng kanilang academic 
freedom ang pag-oorganisa sa loob ng pamantasan at 
paglulunsad ng protesta para ihayag ang kanilang 
tindig sa maiinit na usapin sa pamantasan.  

Mga lider-estudyante ng UPLB, kinasuhan

730th Combat Group, naghasik ng takot
Naghasik ng takot ang 730th Combat Group ng 

Philippine Air Force (PAF) matapos ang naganap na 
labanan sa pagitan ng mga pwersa nito sa ilalim ng 
tinaguriang Task Force Group “Finisher Warrior” at 
Bagong Hukbong Bayan.  Walang habas na namaril 
at binomba ng mga sundalo ang Sityo Bato, Barangay 
Kaylaway, Nasugbu, Batangas noong Enero 26. 

Sa lakas ng mga pagsabog, narinig ito sa mga 
bayan ng Calaca, Balayan, Tuy at hanggang sa 
Alfonso, Cavite.  Nagdulot ito ng matinding takot sa 
mamamayan.  Lumikas ang mga residente ng Sityo 
Bato sa Nasugbu dahil sa pangamba sa nagpapatuloy 
na operasyong militar ng PAF.  

Sa halip na saklolohan ang mga sibilyang nadisloka 
dahil sa pag-atake ng mga sundalo, pinigilan ng alkalde 
ng bayan ang pagpasok ng Karapatan-Southern 
Tagalog na kagyat na rumesponde para sana tugunan 
ang paghingi ng tulong ng mga residente. 

Malaon nang ipinapanawagan ng mamamayan 
ng Batangas ang pagpapalayas ng mga kampo at 
detatsment ng sundalo sa kanilang mga komunidad.  
Sila ang nagsisilbing protektor ng mga interes ng 
malalaking burgesya kumprador at mga panginoong 
maylupa na patuloy na nangangamkam at nag-
aangkin ng mga lupaing agrikultural at baybay-dagat. 

Mga lider-aktibista, patuloy na ginigipit
Nagpapatuloy ang panggigipit ng mga pwersang 

panseguridad ng estado sa mga lider ng iba’t ibang 
progresibong organisasyon.  Maliban sa lantarang 
pagmamanman, ramdam ng mga lider-aktibista ang 

pagsubaybay ng mga hindi mapagkakatiwalaang 
elemento sa kanilang lugar. 

Sa Cavite, halos buong taong hinanap at 
sinubaybayan ang mga lider ng BAYAN sa probinsya 
noong 2015.  Noong Setyembre, pinakitaan na mismo 
sila ng baril ng sumusubaybay sa kanila.  Sa General 
Trias, ilang beses na inikutan ng pulis at ginipit ang 
mga lider ng Anakpawis at Kadamay.  Kinumpronta 
rin ang lider na sumusuporta sa pagpapalaya ng apat 
na magsasakang iligal na hinuli noong Nobyembre 23 
(tingnan ang seksyon ng Bantay Karapatan sa isyu ng 
Kalatas noong huling kwarto ng 2015). 

Mga magsasaka at mangingisda sa 
Cavite, hinaras

Patuloy na tumitindi ang atake sa mamamayan 
sa Barangay Patungan, Maragondon, Cavite.  Noong 
Marso 6, pinagbabato ng mga pribadong gwardya 
ng Maria Teresa Virata Realty Corp. ang protest 
camp ng mamamayan dito.  Kinatuwang nila ang 
Philippine National Police sa paglalagay ng harang na 
gawa sa goma at kawad at halos limang talampakan 
ang taas para bakuran ang mga daanan.  Ayon sa 
BAYAN-Batangas, patuloy pa rin ang paglaban ng mga 
magsasaka at mangingisda sa itinayo nilang kampuhan 
upang ipagtanggol ang kanilang komunidad. 

Ang 602 ektaryang lupain ay kinakamkam ng 
pamilya Marcos, kasabwat ang pamilya Virata 
at Panlilio at ngayon ay binibili ni Henry Sy para 
pagtayuan ng mga negosyong pang-ekoturismo.  Dahil 
dito, nakaambang palayasin ang humigit-kumulang 
300 pamilya na higit isang siglo nang naninirahan sa 
lugar. 
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Pulang Mandirigma
ni Ka Daliya

Kayong mga anak ng bayan 
Na nasa sinapupunan ng digmaan 
Mula sa nagliliyab na mga dampa 
Ibinunga ng pawis ng paggawa

Kayong mga hukbo ng mamamayan 
Na pag-ibig ay nasa pusod ng kadalisayan 
Para sa masang pinagsasamantalahan 
Ng luma at naghihingalong lipunan

Kayong mga mandirigma ng sambayanan 
Tinanganan ang panawagan ng digmang 
bayan

Hinubog ng sakripisyo at tunggalian 
Binyag na apoy sa pangakong kalayaan

Nagliliyab at naghihimagsik ang inyong 
mga punglo 
‘Pagkat di lang gatilyo ang tangan kundi 
prinsipyo
‘Pagkat di lang baril ang umuusal kundi 
puso 
‘Pagkat ang inaalay ay sa inyo mismong 
dugo

Kayo ang aming Pulang Mandirigma.
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