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E D I T O R Y A L

Hanggang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang 
dominasyon ng imperyalismong US sa bansa sa iba’t 
ibang larangan.  Sa larangan ng ekonomiya, laman 
ng idineklara ng gubyernong Duterte sa 10-puntong 
adyendang sosyo-ekonomiko ang mga patakarang 
neoliberal na pangunahing itinataguyod ng US. 

Ilan sa mga ito ang liberalisasyon sa ekonomiya 
tulad ng pagluluwag sa mga restriksyon sa dayuhang 
pagmamay-ari para ilako ang mga yaman ng bansa at 
hikayatin ang dayuhang pamumuhunan. 

Ipinagpatuloy ng gubyernong Duterte ang 
pribatisasyon sa balangkas ng Public-Private 
Partnership na nagpapalayas sa mamamayan at 

naghahatid ng panganib sa kanilang kabuhayan at sa 
kalikasan.  Sa TK, tampok ang malalaking proyektong 
pinag-aagawan ng iba’t ibang mga dayuhan at lokal 
na negosyo tulad ng New Centennial Water Source 
Projects na naglalaman ng Laiban at Kaliwa dam 
sa Sierra Madre na sinimulan pa ng panahon ng 
diktadurang US-Marcos, at ang grandyosyong Laguna 
Lake Expressway Dike Project. 

Prayoridad din ng gubyernong Duterte ang 
pagsasanay ng lakas-paggawa sa tinagurian nitong 
“investment in human capital development” na 
diumano’y magbibigay pansin sa kalusugan at sistema 
ng edukasyon subalit naglilingkod naman sa layuning 
tustusan ang demand sa mga negosyo at pribadong 

Wakasan ang imperyalistang paghahari 
sa ekonomiya, pulitika at militar

Umani ng papuri ang naunang mga bira ni Rodrigo Duterte, presidente ng Gubyerno ng Republika ng 
Pilipinas (GRP) sa naging mga pahayag nito laban sa administrasyon ni Barack Obama ng US.  Gayunman, 

sa kabila ng deklarasyon nitong wawakasan na ang pang-ekonomiya at militar na ugnayan sa imperyalismong US, 
nanatiling hungkag ang mga pamamahayag na ito dahil sa kawalan ng mga kongkretong hakbangin. 
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sektor. 

Karugtong pa rin ng patakarang neoliberal 
ang pagpapatuloy ng conditional cash transfer 
na pangunahing naglalayong pahupain 
ang pakikibaka ng mamamayan laban sa 
mga patakarang nagpapahirap sa kanila sa 
pamamagitan ng pamimigay ng kakarampot na 
limos na hindi rin naman sapat sa pang-araw-
araw na pangangailangan ng mamamayan. 

Matingkad din ang kamay ng imperyalismong 
US sa larangan ng pulitika sa nagiging pabagu-
bago nang paninindigan ng gubyernong Duterte 
sa mga pangako nito noong panahon pa lang 
ng kampanya.  Tumitingkad na ang pagkakaiba 
sa bitbit na interes mismo ng mga opisyal na 
nakapaloob sa gabinete ni Duterte.

Isa sa pangunahing inasahan ng masang 
manggagawa ang pangako ng pagwawakas ng 
kontraktwalisasyon.  Subalit nang magsialmahan 
ang iba’t ibang grupo ng mga dayuhan at lokal 
na negosyo’y mabilis na binawi ang deklarasyon 
ng pagbabasura ng kontraktwalisasyon.  
Kahalintulad na pangyayari ang deklarasyong 
suspensyon ng pagpapalit-gamit ng lupa para 
bigyang-daan ang pamamahagi ng lupa para 
sa masang magsasaka na maagap na pinatigil 
matapos umalma ang mga negosyo ng real 
estate.

Bagama’t wala na sa estado poder, 
nangunguna si Fidel Ramos sa maingay na 
sumusuporta sa pananatili ng presensya ng 
imperyalismong US sa bansa.  Samantala, 
nagkokoro naman ang kalakhan ng mga 
kongresista at senador sa reaksyunaryong 
Kongreso pabor sa mga patakarang maka-US 
at aktibong tumutunggali sa mga pagsisikap at 
panawagang ibasura na ang makaisang panig 
na mga kasunduan tulad ng Enhanced Defense 
Cooperation Agreement (EDCA) at Visiting 
Forces Agreement (VFA).

Hindi natitinag bagkus nagpapatuloy pa 
ring umiiral ang US-RP Mutual Defense Treaty 
bilang isa sa pundasyon ng mahigpit na kontrol 
ng imperyalismong US sa larangang militar.  



OKTUBRE-DISYEMBRE  2016 3  KALATAS

Kaalinsabay, lalo pa itong pinahigpit sa pamamagitan 
ng pagpasok sa mga dagdag pang kasunduan tulad 
ng VFA at nitong pinakahuli ay ang EDCA.  Ang mga 
kasunduang ito ay mga ligal na batayan ng patuloy na 
panghihimasok-militar ng US sa Pilipinas.  Hanggang 
sa kasalukuyan, ang mga tropang Amerikano ay 
nakaistasyon pa rin sa Camp Navarro sa Zamboanga. 

Dagdag pa, ang Oplan Bayanihan ng rehimeng 
US-BS Aquino ay ipinagpapatuloy ng gubyernong 
Duterte.  Nakadisenyo ito sa kontrarebolusyong 
kampanya ng imperyalismong US batay sa inilabas 
nitong US-Counter Insurgency Guide noong 2009.  
Hindi nito nilulutas ang pundamental na problema ng 
sambayanang Pilipino bagkus ang mga sibilyan ang 
pangunahing napipinsala nito.  Sa ilalim ng bagong 
administrasyon, matinding panunupil na kaagad 
ang isinalubong nito sa mamamayan.  Tampok dito 
ang masaker sa Nueva Ecija, pagpaslang sa lider-
magsasaka sa Yulo King Ranch sa Palawan, panggigipit 
sa iba’t ibang hacienda, mga kaso ng iligal na pag-
aresto at detensyon.

Sa pag-upo ng bagong gubyerno ay napanatili 
ng imperyalismong US ang kontrol nito sa iba’t 
ibang aspeto ng lipunang Pilipino.  At taliwas sa 
ipinamamaraling kaginhawaan at kaunlaran ng mga 
sagadsaring tuta ng imperyalismong US, walang 
ganansyang natamo ang mas malawak na hanay 
ng mamamayan kundi labis na pambubusabos at 
kahirapan. 

Malaki ang pananagutan ng gubyernong Duterte 
sa mamamayan.  Habang ikinatutuwa ng mamamayan 
ang mga pahayag ni Duterte laban sa imperyalismong 
US, nabibigo sila sa kawalan ng tuwirang hakbangin 
ng administrasyon.  Nagpapatuloy ang pangingibabaw 
ng dayuhang kapangyarihan sa malakolonyal at 
malapyudal na lipunang Pilipino.  

Nanininidigan ang rebolusyonaryong kilusan mula 
pa man noon sa pagpapaigting ng pakikibaka laban 
sa imperyalistang paghahari sa bansa.  Dapat nang 
wakasan ang daantaong kontrol ng imperyalismong 
US sa bansang Pilipinas. 

Napapanahon ang kasalukuyang nagaganap 
na usapang pangkapayapaan na tumatalakay sa 

ikalawang adyenda sa mga repormang panlipunan 
at pang-ekonomiya at ang kasunod na adyenda sa 
mga repormang pampulitika at elektoral upang igiit 
at ipaglaban ang mga programa at patakarang malaya 
sa dayuhang kontrol at tunay na kapaki-pakinabang 
sa mamamayang Pilipino.  Pangunahin na dito ang 
paggigiit na ipatupad ang mga mayor na nilalaman ng 
12-puntong programa ng National Democratic Front of 
the Philippines (NDFP) at ng buong rebolusyonaryong 
kilusan. 

Gayunman, sa kasalukuyan ay tumitingkad na 
ang mga saligang pagkakaiba sa prinsipyong bitbit 
ng GRP at ng NDFP.  Nalalagay na rin sa kwestyon 
ang sinseridad ng gubyernong Duterte sa patuloy 
na paglabag ng mga pwersang panseguridad ng 
estado sa Comprehensive Agreement on Respect 
for Human Rights and International Humanitarian 
Law at maaaring dumulo sa pagbawi sa idineklarang 
unilateral na tigil-putukan ng rebolusyonaryong 
kilusan. 

Bagama’t maaaring makapagbigay ng ilang 
tagumpay ang usapang pangkapayapaan bilang isa 
sa larangan ng pakikibakang legal, malinaw na hindi 
nito kakayaning kamtin ang pambansang kalayaan at 
demokrasya sa bansang Pilipinas.  Sa gayon, anuman 
ang kahinatnan ng usapang pangkapayapaan, hindi 
dapat maglubay ang mamamayan sa pakikibaka 
para igiit ang pambansang soberanya laban sa 
imperyalistang kapangyarihan.  Sa iginagalaw ng 
gubyernong Duterte, higit na nagiging malinaw na 
walang ibang masasaligan ang masang anakpawis at 
sambayanan kundi ang kanilang sariling lakas para 
ipaglaban ang pambansang kalayaan at teritoryal na 
integridad ng bansang Pilipinas. 

Dapat patuloy na magpalakas ang 
rebolusyonaryong kilusan sa kalunsuran at kabigin 
ang lahat ng mamamayang nagtataguyod sa 
pambansang soberanya para paigtingin ang 
demokratikong kilusang masa laban sa imperyalismo. 
Dapat paigtingin ang armadong pakikibaka sa 
kanayunan at itutok ang sandata nito laban sa 
imperyalismo at mga lokal na alipures nito na siyang 
pangunahing kaaway ng masang anakpawis at 
sambayanang Pilipino. 
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Patakarang anti-mamamayan at anti-demokratiko, 
ipinatutupad din ng rehimeng Duterte

Bago pa man mahalal si Duterte bilang pangulo 
ng reaksyunaryong gubyerno ng Pilipinas, nangako 
itong wawakasan ang endo.  Ngunit hanggang 
sa kasalukuyan nananatiling malaganap ang 
kontraktwalisasyon sa buong bansa.  Nananatili 
pa rin ang mga polisiya at partikular na probisyon 
sa reaksyunaryong konstitusyon ng bansa tulad ng 
DO 18-A at artikulong 106-109 ng Labor Code.  Sa 
esensya, ang mga polisiyang ito ang nagliligalisa 
sa kontraktwalisasyon sa bansa.

Isa ang rehiyong TK sa may pinakamalaking 
konsentrasyon ng mga manggagawa sa buong 
bansa.  Dito ay nagpapatuloy at lumalaganap 
ang pagkilos ng mga manggagawa para igiit ang 
karapatan sa sahod, benepisyo at seguridad 
sa trabaho, at tutulan ang kontraktwalisasyon.  
Kabilang sa mga ito ang Tanduay Distillers, 
Manila Cordage Company, Manco Synthetic Inc., 
Philippine Dong Yun Plate Making Corporation, at 
Soro-soro Ibaba Development Cooperative.

Masasalamin mismo sa tindig ng kasalukuyang 
kalihim ng Department of Labor and Employment 
(DOLE) na si Silvestre Bello III ang pagkatig nito sa 
interes ng malalaking dayuhang kapitalista at lokal 
na burgesyang kumprador.  Sa halip na aprubahan 
ang matagal nang hinaing ng mga manggagawang 
wakasan ang kontraktwalisasyon ay pinaburan 
nito ang kagustuhan ng mga kapitalista. 

Samantala, positibo ang pagtatalaga ni Duterte 
kay Rafael “Ka Paeng” Mariano, isang progresibo at 
makabayang maslider sa Department of Agrarian 
Reform (DAR).  Sa kauna-unahang pagkakataon, 
nagkaroon ng kinatawan mula mismo sa uring 
magsasaka sa gabinete.  Isinusulong ni Ka Paeng 

ang interes ng mga magsasaka na kagyat na 
ipamahagi ang lupa sa ilang malalawak na lupain 
ng mga PML-MBK tulad ng Hacienda Luisita at 
Yulo King Ranch.

Gayunman, isang susing usapin pa rin ang 
kawalan ng programa sa repormang agraryo ng 
rehimeng Duterte para tunay na ipamahagi ang 
lupa sa mga magsasaka at palayain sila sa daantaon 
nang pagkaalipin sa lupa.  Higit na malawak pa ang 
mga lupaing dapat na maipamahagi at tamasahin 
ng mga magsasaka na hanggang sa ngayon ay 
nananatiling kontrolado ng mga luma at bagong 
tipong mga panginoong maylupa.  Bukod dito, 
nakaambang kamkamin ang mga lupaing Pilipino 
at palayasin ang mga magsasaka dahil sa mga 
dambuhalang proyekto ng mga dayuhan at lokal 
na kapitalista sa bansa. 

Ipinagmalaki ni Duterte sa kanyang unang 
State of the Nation Address (SONA) ang dalawa sa 
mayor na proyekto ng kanyang gubyerno.  Ang mga 
ito ay ang Kaliwa Dam Project ng MWSS at Sierra 
Madre Dam (isang multi-river hydropower cum 
bulk water) ng Sierra Madre Water Corporation 
sa mga lugar na saklaw ng hangganan ng Hilagang 
Quezon, Laguna at Rizal.  Bahagi ito ng Public 
Private Partnership Program na magpapalayas 
sa mga katutubong Dumagat, magsasaka at 
maralitang setler sa kanilang lupaing ninuno at 
lugar ng hanapbuhay.

Sa ngalan ng gyera laban sa droga, naganap 
at nagaganap sa panahon ni Duterte ang 
malawakang mga pagpatay ng libu-libong 
karaniwang mamamayan na inakusahang mga 
nagtutulak o gumagamit ng iligal na droga.  Habang 

Anim na buwan na ang nakalilipas mula nang maluklok si Rodrigo Duterte sa estado-poder bilang 
presidente ng GRP.  Maraming natuwa sa kanyang pagkapanalo.  Kabilang ang mga taong naghangad 

ng pagbabago sa dala at pangako nitong mga reporma.  Ngunit sa loob ng anim na buwan, ano na ang mga 
pagbabagong kanyang nagawa sa buhay at kabuhayan ng mamamayang Pilipino?

PANGUNAHING LATHALAIN
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nabibigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag 
at makapagtanggol ang malalaking drug lord, at 
ang iba ay naaabswelto pa matapos tumindig 
bilang mga saksi ng estado, walang pakundangan 
namang pinapatay ang libu-libong mga karaniwang 
mamamayan na suspek o akusadong nagtutulak o 
gumagamit ng iligal na droga.  

Sa unang anim na buwan ni Duterte, kanyang 
ipinalibing sa Libingan ng mga Bayani ang 
kinamumuhiang papet ng US, pasista at diktador 
na si Marcos.  Sa nagdaang limang (5) papet na 
rehimen matapos na ibagsak ng sambayanang 
Pilipino ang rehimen ng diktador na si Marcos, 
tanging si Duterte lamang ang nakagawa nito.  
Ang ginawang ito ay pagbaluktot sa kasaysayan ng 
pakikibaka ng sambayanang Pilipino at kawalang 
galang sa ilampung libong mga direktang biktima 
ng diktadurya. 

Sa kabilang banda, maituturing na isang 
positibong bagay ang pagiging bukas ni Duterte sa 
usapang pangkapayapaan sa pagitan ng kanyang 
gubyerno at ng NDFP.  Sa saklaw na panahon, 
naganap ang dalawang beses na pormal na pag-
uusap sa pagitan ng mga kinatawan ng GRP at ng 
NDFP.  Naganap din ang pagpapalaya sa mayorya 
ng mga konsultant ng NDFP na iligal na inaresto at 
idinetine ng mga nagdaang rehimen. 

Sa isang banda, hanggang sa ngayon, hindi pa 
rin napapalaya ang natitira pang 434 bilanggong 
pulitikal na nauna nang pinangako nitong 
palalayain.  Nagnanais si Duterte na mapirmahan 
ang bilateral na kasunduan para sa tigil-putukan 
nang walang pagpapalaya sa 434 bilanggong 
pulitikal.  Sa ganito, nalalantad ang tunay na 
intensyon ni Duterte na itali sa matagalang tigil-
putukan ang Bagong Hukbong Bayan at mga 
rebolusyonaryong pwersa hanggang sa ibunsod 
na ang pagpapasuko dito.  Isang pakana na walang 
ipinagkaiba sa iba pang mga rehimeng nagdaan.

Kahit sa sariling idineklara niyang unilateral 
na tigil-putukan, hindi rin tiniyak ni Duterte ang 
mahusay na pagpapatupad nito.  Nagpatuloy pa 
rin ang mga operasyong militar na inilulunsad ng 

AFP-PNP-CAFGU habang umiiral ang tigil-putukan 
sa ilalim ng Oplan Bayanihan.  Lalong nalantad 
ang kawalang kaseryosohan ni Duterte sa kanyang 
deklarasyon ng tigil-putukan nang magdeklara 
ito ng isa pang tigil-putukan sa panahon ng 
kapaskuhan at bagong taon sa okasyon ng 
anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines 
(AFP) habang umiiral pa ang sariling deklarasyon 
nito ng walang taning na tigil-putukan noong 
Agosto.  Nagpapatunay itong hindi sinsero at 
palabas lamang ang mas naunang deklarasyon ni 
Duterte ng walang taning na tigil-putukan.  

Sa kabuuan, maliban sa ilang mga dakdak at 
ingay laban sa US, ang mga programang ginawa 
at ipinatupad ni Duterte ay walang saligang 
pagkakaiba sa mga nagdaang papet na rehimeng 
nauna sa kanya.  Ipinagpapatuloy lamang nya ang 
mga neoliberal na patakarang anti-mamamayan 
at anti-demokratikong ipinatupad din ng mga 
nagdaang rehimen—mga patakarang ang tanging 
nakikinabang ay ang mga monopolyo kapitalistang 
dayuhan at ang mga lokal na kasabwat nitong 
malalaking kumprador-panginoong maylupa.  

Wala sa adyenda ni Duterte ang pambansang 
industriyalisasyon at tunay na reporma sa lupa.  Sa 
gayon, patuloy ang krisis at busabos na kalagayan 
ng mga magsasaka at manggagawa.  Malaganap pa 
rin ang kawalan ng lupa sa kanayunan at nakaamba  
ang walang-patumanggang pangangamkam ng 
lupa sa mga magsasaka.  Patuloy na lumalaki 
ang bilang ng mga manggagawang biktima ng 
mababang sahod, kontraktwalisasyon, kawalan 
ng benepisyo at kaseguruhan sa trabaho. 

Sa ganito, higit na lumilinaw sa mamamayan 
na wala silang ibang sasaligan para sa pagkakamit 
ng kanilang pambansa at demokratikong 
kahilingan kundi ang kanilang sariling kolektibo at 
rebolusyonaryong lakas.  Higit na kailangang 
paigtingin ang mga pakikibakang masa para igiit 
ng mamamayan ang kanilang mga demokratikong 
interes at kahilingan.  Lalong nagiging malinaw 
ang kalagayan para sa paglulunsad ng rebolusyon 
para magkamit ng tunay na pagbabagong 
panlipunan. 
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Paigtingin ang pagsusulong ng rebolusyong agraryo 
at palakasin ang Bagong Hukbong Bayan upang magkamit ng mas 
malalaking tagumpay

Papaigting ang paglaban ng masang 
magsasaka sa iba’t ibang pyudal at 

malapyudal na pagsasamantalang nagpapatindi 
sa kronikong panlipunang krisis na nararanasan 
ng mamamayan.  Puspusan nilang isinusulong 
ang kanilang mga batayang karapatan at interes 
sa kabila ng pinakamasahol na pananalasa ng 
mga neoliberal na patakarang nagpapalala sa 
kalagayang atrasado, agraryan at sa kawalan ng 
pambansang industriyalisasyon.

Sa ilalim ng mga neoliberal na patakaran, lalong 
ipinagkait sa masang magsasaka ang kanilang 
karapatan sa lupa.  Tumindi ang pangangamkam 
ng lupa hindi lamang ng malalaking panginoong 
maylupa (PML) kundi pati ng mga dayuhang 
kapitalista sa pagmimina at mga agrokorporasyon, 
kumpanya sa real estate at mga negosyante 
sa contract growing na mga pananim na pang-
eksport.

Ang kalunus-lunos na kalagayan ng mga 
magsasaka sa nyugan

Sa maraming nyugan sa Timog 
K a t a g a l u g a n ,  m a t i n d i  a n g 
pagsasamantalang pyudal at malapyudal 
sa masang magsasaka.  Talamak ang 
monopolyong kontrol sa lupa kung saan 
nananatili sa kamay ng iilang PML ang 
libu-libong ektaryang produktibong 
lupaing agrikultural.  Ang mga PML 
ding ito ang kumokontrol sa mga 
industriya sa agrikultura, sa kalakalan 
at pamilihan ng mga produktong 
agrikultural, maging ang mga kinakailangang 
input sa mga ito.  Sila din ang mga usurerong 
pangunahing nagpapautang sa mga magsasaka 
sa napakataas na interes.

Bukod sa monopolyong kontrol sa lupa, 
pahirap din sa mga magsasaka ang mataas na 

upa sa lupa.  Patuloy na umiiral ang mga hindi 
makatarungang hatiang tersyo, 60-40 at 50-50 
pabor sa PML na sa katunaya’y mas malaki sa 70 
porsyento ang nahuhuthot ng PML dahil pasan-
pasan ng magsasaka ang mataas na gastos sa 
produksyon. 

Sa kabila ng mataas na upa sa lupa at gastos 
sa produksyon, nananatiling napakababa naman 
ang presyo ng mga produktong bukid.  Mula sa 
mga magsasaka, ibinebenta ang kanilang mga 
produkto sa mga PML-koprada.  Sa mga PML-
koprada na may sariling bodega, timbangan at 
sistema ng presyuhan obligado namang magdala 
ang mga magsasaka ng kanilang kopra.  Sa mga 
ito higit na mas mababa ang presyo habang mas 
malaki ang mga iligal na kinakaltas na 
resikada1, tara2, taktak3 

1 resikada—moisture content o bahagi ng kopra 
na ibinabawas sa bawat timbang

2 tara—iligal na kaltas sa sako

3 taktak—bayad ng magkokopra para sa mga 
tauhan ng PML-koprada na nagbubuhat ng sako para 
ilagay sa timbangan
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at iba pa.  Ang mga di makatwirang kaltas sa 
produkto ng mga magsasaka tulad ng resikada 
at sako at ang mababang halaga ng produkto ay 
labis na nagpapahirap sa mga magsasaka. 

Upang dagdagan naman ang kakarampot 
na kita ng masang magsasaka, nagpapaupa 
sila bilang mga manggagawang bukid.  Ang iba 
namang magsasakang dating may sariling lupang 
sinasaka ay naging mga regular na manggagawang 
bukid dahil sa nawalan sila ng sariling lupa dulot 
ng pagsasanla at pagbebenta.  Sa kasalukuyan, 
aabot lamang sa 200 piso hanggang 300 piso 
bawat araw ang sahod ng mga manggagawang 
bukid, kulang na kulang para sa kanilang mga 
pangangailangan.

Rebolusyong agraryo, sandata ng masang 
magsasaka

Sa pamamagitan ng pagsusulong ng 
rebolusyong agraryo (RA), nabubuo ang malakas 
na suporta ng uring magsasaka sa demokratikong 
rebolusyong bayan na 
magpapalaya sa kanila 
sa iba’t ibang anyo ng 
pyudal at malapyudal 
n a  p a g s a s a m a n t a l a .  
N i l a l a b a n a n  n g 
pagsusulong ng RA ang 
iba’t ibang neoliberal na 
patakarang sumasagka 
sa tunay na repormang 
agraryo.  Bilang punyal na 
tatarak sa pyudalismo at 
neoliberalismo, ang RA 
ang mabisang sandata ng 
masang magsasaka upang 
isulong ang kanilang mga batayang karapatan 
at interes.  At sa nakaraan, nagkamit na ng mga 
tagumpay ang pagsusulong ng RA ng masang 
magsasaka. 

Kabilang sa mga tagumpay na ito ang dalawang 
laban na ikinasa ng mga magsasaka laban sa 
dalawang PML.  Sa pamamagitan ng sama-

samang pagkilos, naigiit ng mga magsasaka ang 
kanilang mga lehitimong karapatan at kahilingan.  
Mula sa dating partehang pumapabor sa mga 
PML, naipagtagumpay ng mga magsasaka ang 
partehang 70-30 matapos alisin ang ilang gastos 
sa produksyon.  Lumaki ang kita ng magsasaka 
tungong 4,816 piso mula sa dating 2,752 piso sa 
dating partehang 60-40 pabor sa PML. 

Samantala, sa isang PML na nagpapatupad 
ng partehang 50-50, naipagtagumpay ng mga 
magsasakang itaas ang kanilang kita tungong 
5,235 piso mula sa dating kinikitang 3,440 piso.  
Napataas din ang sahod ng mga manggagawang 
bukid mula sa dating 200 piso hanggang 250 piso 
tungong 300 piso hanggang 350 piso sa bawat 
isang libo ng maibababa at matatapas na niyog. 

Sa pamamagitan din ng sama-samang 
pagkilos ng mga magsasaka, matagumpay na  
naigiit ang pagpawi sa mga iligal na kaltas sa 
kanilang produkto at umiiral na pandaraya sa 

timbangan ng mga PML-
koprada.  Namobilisa nila 
ang mga magsasaka upang 
kumprontahin ang mga 
PML-koprada at ilantad ang 
ginagawang pambabarat sa 
kanilang mga produkto sa 
pamamagitan ng iba’t ibang 
iskema tulad ng resikada, 
tara, taktak at sistemang  
kuryente o ang mababang 
presyo ng niyog. 

Naging mahalagang 
salik ang pagbubuo ng 
malawak na pagkakaisa ng 

masang magsasaka upang isulong ang kanilang 
pakikibaka at ipagtagumpay ito kasabay ng 
pagtatanggol ng mga tagumpay na nakamit na.  
Sa pagbubuo ng kanilang rebolusyonaryong 
organisasyon, ang Pambansang Katipunan ng mga 
Magbubukid, lalong nakonsolida ang kanilang 
lakas at napatatag ang kanilang pagkakaisa.  
Naipagtagumpay nila ang mga programa ng RA 

“Naging mahalagang salik 
ang pagbubuo ng malawak 
na pagkakaisa ng masang 
magsasaka upang isulong 
ang kanilang pakikibaka at 
ipagtagumpay ito kasabay 
ng pagtatanggol ng mga 

tagumpay na nakamit na.” 
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Una sa Serye ng mga Artikulo Hinggil sa mga Atrosidad 
ng Imperyalismong US laban sa mamamayang Pilipino

Ito ang atas ni Brigadier General Jacob H. Smith1 sa 
kanyang mga tropa sa Samar habang inilulunsad 

ng imperyalismong US ang kampanyang supresyon 
nito sa mamamayan sa panahon ng pananakop nito sa 
Pilipinas.  Sinasalamin ng atas na ito ang malahalimaw 
na digmaang inilunsad ng imperyalismong US laban sa 
mamamayan.  Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit 
hanggang sa kasalukuyan, pinaiigting ng sambayanan 
ang kanilang pakikibaka laban sa dominasyon ng 
imperyalismong US sa bansa.

1 Amerikanong heneral na may pakana ng 
Balangiga Massacre sa lalawigan ng Samar

Sa inilunsad na gera ng mga tropang Amerikano, 
tinortyur at minasaker nila ang maraming sibilyan, 
ginahasa ang maraming kababaihan, sapilitang 
ikinulong ang buu-buong komunidad, sinunog ang 
mga ito at sapilitang pinalikas ang mamamayan mula 
sa kanilang mga tahanan.  Karumal-dumal pa ang 
ginawang pag-uutos ni Smith na lahat ng edad sampu 
pataas ay dapat na patayin.  Makahayop at rasista 
pang inihambing ni Smith ang ginagawang pagpatay 
ng mga tropang Amerikano sa mamamayang Pilipino 
na “parang pumapatay ng mga negro” (like killing 
niggers). 

Samantala sa Timog Katagalugan, ipinag-utos 

“Hindi ko kailangan ng mga bihag.  Pagpapatayin nyo sila at sunugin; mas marami kayong mapatay at 
masunog, mas ikasisiya ko.”  (I want no prisoner.  I wish you to kill and burn; the more you kill and burn the 
better you will please me.)

tulad ng pagpapataas ng halaga ng kanilang mga 
produkto, pagpapababa ng upa sa lupa at pagtaas 
ng sahod ng mga manggagawang bukid. 

Dahil ang rebolusyong agraryo ay ang 
armadong pag-aalsa ng masang magsasaka 
upang ibagsak ang kapangyarihang pyudal ng 
mga panginoong maylupa, may susing papel 
na ginagampanan ang Bagong Hukbong Bayan 
para sa pagkakamit ng tagumpay ng laban ng 
masang magsasaka.  Sa pamamagitan ng Bagong 
Hukbong Bayan matitiyak na magtatagumpay at 
ang mga tagumpay na ito ay mapapangalagaan, 
maipagtatanggol at magiging matagalan kahit 
na sikapin ng mga PML na bawiin at wasakin ang 
mga tagumpay na nakamit ng rebolusyonaryong 
magsasaka.  Sa isang despotikong PML, 
matagumpay na dinis-armahan at binuwag ng 
BHB at ng rebolusyonaryong magsasaka ang 
armadong tauhan nito.  Upang tuluy-tuloy itong 
magawa, kailangang walang tigil na palakasin ng 
masang magsasaka ang Bagong Hukbong Bayan 

sa pamamagitan pangunahin ng pagpapasampa 
ng kanilang pinakamabubuting anak para dito.

Maningning ang hinaharap ng masang 
magsasaka.  Sa kanilang pagkakaisa at pagsusulong 
ng RA, kasabay ng pagsusulong ng armadong 
pakikibaka sa pangunguna ng BHB, ganap na 
mapapalaya ang kanilang uri mula sa mga pyudal 
at malapyudal na pagsasamantalang sinusuhayan 
ng mga neoliberalistang patakarang pangunahing 
itinataguyod ng imperyalismong US at mga lokal 
na naghaharing uring panginoong maylupa at 
malalaking burgesya kumprador.

Sa gabay ng Partido Komunista ng Pilipinas at 
sa lakas ng Bagong Hukbong Bayan, 
maipagtatagumpay ang demokratikong 
rebolusyong bayan na magtatanghal sa 
kapangyarihan ng masang magsasaka at iba pang 
aping uri upang itatag ang Pulang kapangyarihan 
sa buong bansa.   
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Wakasan ang Oplan Bayanihan!
Itaguyod ang Usapang Pangkapayapaan!

Mariing kinukundena ng National Democratic 
Front-Southern Tagalog (NDF-ST) ang 

nagpapatuloy na mga operasyong militar ng mga 
pwersang panseguridad ng estado sa balangkas ng 
Oplan Bayanihan.  Sa kabila ng umiiral na unilateral 
na tigil-putukan kapwa ng GRP at NDFP, walang 
puknat ang mga operasyon ng Armed Forces of 
the Philippines (AFP) at Philippine National Police 
(PNP) at patuloy nilang nilalabag ang kani-kanilang 
idineklarang suspension of military operations/
suspension of police operations (SOMO/SOPO).

Ang gayong mga operasyon ay lantarang 
palapastangan sa diwa ng usapang pangkapayapaan.  
Habang nasa negosasyon ang mga panel kapwa ng 
GRP at NDFP ay pataksil namang ipinatutupad ng 

mga pwersang panseguridad ng estado ang iba’t 
ibang komponente ng Oplan Bayanihan tulad ng mga 
operasyon laban sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), 
paniniktik at panggigipit sa mga pinaghihinalaang 
lider ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa, 
at ang pagre-reposition ng kanilang mga pwersa. 

Sa saklaw ng unilateral na tigil-putukan ng GRP 
at NDFP, naitala ang higit 50 insidente ng operasyong 
kombat, paniktik at civil military operations (CMO).  
Tampok din ang tactical basing ng mga tropang militar 
sa mga eskwelahan, bahay-nayon at mga komunidad.  
Dagdag pa ang mga kaso ng panggigipit at pananakot 
sa mamamayan.

Pinakamarami ang mga sustinidong operasyong 
militar sa isla ng Mindoro sa balangkas ng IP-centric 

Patnubay de Guia
Tagapagsalita

National Democratic Front-Southern Tagalog

naman ni General Franklin Bell2 na hindi lamang ang 
mga lumalabang mamamayan ang target ng kanilang 
inilulunsad na digmaan, kundi ang lahat ng populasyon 
sa saklaw ng kanilang mga operasyong militar.  Bago 
pa ang ginawang pagha-hamlet ng tropang Amerikano 
sa mamamayang Byetnames noong panahon ng 
panghihimasok-militar ng US sa Gera sa Byetnam, 
buu-buong komunidad sa mga lalawigan ng Batangas 
at Laguna ang hinamlet ng mga tropang Amerikano 
upang pigilan ang pagsuporta ng mamamayan sa mga 
pwersang gerilya sa nasabing erya. 

Ipinag-utos ni Bell sa kanyang mga tauhan na 
arestuhin hanggang sa patayin ang sinumang nasa 
labas ng mga binuong “kampo ng rekonsentrasyon” 

2 dating commanding general ng mga sundalong 
Amerikano sa Pilipinas noong digmaang Pilipino-
Amerikano

(reconcentration camps) at sunugin ang lahat ng 
mga pananim at patayin ang lahat ng hayop sa labas 
ng perimetro ng mga kampong ito.  Winasak ng 
kampanya ni Bell ang kabuhayan at pamumuhay ng 
maraming mamamayan sa Luzon.  Tinatayang aabot 
sa mahigit 600,000 mamamayan ang namatay at 75 
porsyento ng kabuuang produksyon ang nawasak 
dahil sa kampanyang supresyon ni Bell. 

Ilan lamang ito sa mga krimeng ginawa ng 
imperyalismong US laban sa sambayanang Pilipino.  
Batay sa mga tala sa kasaysayan, aabot sa halos 
500,000 Pilipino sa 5 milyong populasyon nito ang 
biktima ng mala-henosidyong pag-ubos sa lahi na 
ginawa ng mga mananakop na Amerikano sa pagitan 
ng 1898 hanggang 1902.  Aabot pa ito sa 1.4 milyong 
Pilipino hanggang sa ganap na masakop ang bansa at 
maitatag ang papet na Asembleya ng Pilipinas noong 
taong 1915. 



approach ng Oplan Bayanihan.  Tampok dito ang 
CAFGU recruitment sa mga komunidad ng Mangyan.  
Nag-reposition na ng mga pwersa sa Abra de Ilog, 
Occidental Mindoro ang 76th Infantry Battalion sa 
itinatayong kampo nila sa Barangay Tibag habang 
nagpapatuloy ang kanilang mga operasyong militar 
sa mga bayan ng San Teodoro at Puerto Galera sa 
Oriental Mindoro, at sa mga bayan ng Paluan at Abra 
de Ilog sa Occidental Mindoro.  Sa katimugang bahagi 
ng isla ay walang puknat din ang mga operasyon 
ng 4th IB sa mga bayan ng Rizal at Magsaysay sa 
Occidental Mindoro, at sa bayan ng Bulalacao sa 
Oriental.  Sa saklaw ng usapang pangkapayapaan, 
hinuli sa Victoria, Oriental Mindoro si Jeffrey de los 
Reyes, isang Pulang mandirigma na gumagampan 
bilang security ni NDF Consultant Ernesto Lorenzo. 

Sa probinsya naman ng Quezon, tampok ang 
tatlong insidente ng repositioning ng pwersa 
sa mga interyor at mga hinihinalang base ng 
rebolusyonaryong kilusan.  Inilipat ang mga tropa ng 
22nd Division Reconnaissance Company ng 2nd IDPA 
sa bayan ng Mulanay.  Dinala naman 
sa kabundukang bahagi ng 
Tagkawayan sa hangganang 
Quezon-Bikol ang tropa ng 
9th IBPA na nanggaling sa 
probinsya ng Masbate.  
Ipinwesto naman ang 
bagong kampo ng 85th 
IB sa Barangay San Rafael 
sa interyor na bahagi ng Lopez.  
Liban dito, nagpapatuloy ang mga 
operasyong militar ng 85th IB sa mga 
bayan ng Gumaca, Lopez at Calauag.

Tuluy-tuloy naman ang 
inilulunsad na operasyong saywar, 
paniktik at civil military operations 
(CMO) sa balangkas ng Community 
Organizing for Peace and Development (COPD) ng 
mga elemento ng Philippine Air Force sa Batangas.  
Tampok ang mga operasyon ng 733rd Combat 
Squadron sa mga bayan ng Rosario, San Juan at Taysan 
habang ang 731st Combat Squadron naman ang nag-
ooperasyon sa Calaca.  Nagpapatuloy ang pag-iikot 

ng 731st Combat Squadron bilang bantay ng National 
Power Corporation. 

Sa isla naman ng Palawan, nakatabing din sa 
COPD ang mga operasyong triad na inilulunsad ng 
12th Marine Landing Battalion Team sa Brooke’s 
Point.  Naglulunsad din ng kahalintulad na operasyon 
ang Philippine Marine Corps (PMC) sa Brooke’s Point 
at Taytay.  Nag-iikot din ang PMC bilang goons ng 
dayuhang kumpanyang Rio Tuba Nickel.

Biktima naman ng food blockade at panggigipit ang 
mga katutubong Dumagat, partikular na ang pamilya 
ni Nicanor de los Santos, dating lider ng Balatik na 
pinaslang noong panahon ng rehimeng Arroyo.  Mula 
pa buwan ng Mayo ay hindi na inagwatan ng 80th IB 
ang pamayanan ng mga Dumagat sa Antipolo City, 
Rizal. 

Labis na kinamumuhian ng mamamayan ang 
Oplan Bayanihan.  Nananawagan ang NDF-ST sa 
mamamayan na kumprontahin ang mga pwersang 
panseguridad ng estado na patuloy na lumalabag 

sa kanilang unilateral na tigil-
putukan at sa karapatan ng 

mamamayan.  Inilalagay 
nito sa bingit ng alanganin 
ang katugong unilateral 
na tigil-putukan ng 
Part ido  Komunista 

ng Pilipinas at Bagong 
Hukbong Bayan. 

Nananawagan ang NDF-ST sa 
gubyernong Duterte na wakasan na 
ang Oplan Bayanihan.  Mananatili 
itong banta sa kasalukuyang 
usapang pangkapayapaan.  Hindi 

kailanman malulutas ng anumang 
Oplan ang armadong sigalot sa bansa.  

Ang rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan ay 
mahigpit na nakakawing sa pakikibaka laban sa 
kahirapan, kagutuman at pambubusabos.  At hangga’t 
hindi nalulutas ang mga saligang suliranin ng lipunang 
Pilipino, ang mga Oplan ng kaaway ay higit lamang na 
magpapalagablab sa armadong paglaban ng 
mamamayan. 
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Pagdiriwang ng ika-48 anibersaryo ng PKP sa TK, 
pagpapatuloy ng di-napapatid na ugnayan ng masa at rebolusyon

Hindi napalis ng bugso ng ulan ang pagdiriwang 
ng rehiyon ng Timog Katagalugan sa ika-48 

anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas sa 
probinsya ng Quezon noong Disyembre 28.  Dinaluhan 
ito ng higit sa 2000 katao mula sa iba’t ibang bahagi ng 
rehiyon maging sa mga sentrong lungsod sa Maynila.

Ipinagbunyi ng mamamayan sa rehiyon ang 
mahusay na pamumuno ng PKP sa rebolusyonaryong 
kilusan.  Iminarka rin ng pagdiriwang ang di napapatid 
na suporta ng mamamayan sa Partido at ang 
komitment ng mga rebolusyonaryo sa pagpupunyagi 
sa digmang bayan.

Uminog ang buong programa sa temang “Isulong 
ang demokratikong rebolusyong bayan sa mas mataas 
na antas at kasiglahan!  Magpunyagi sa armadong 
pakikibaka!” Sinimulan ito sa isang show-of-force ng 
laking-kumpanyang pormasyon ng hukbo at milisyang 
bayan sa ilalim ng Melito Glor Command. 

Pinangunahan ni Ka Diego ang pagtalakay ng 
mensahe ng Komite Sentral ng PKP kung saan 
binigyang diin ang mataas na pagkakaisa ng Partido, 
ang paglakas ng pamumuno nito sa pambansa-
demokratikong pakikibaka ng mamamayan, at 
ang tinatanaw ng rebolusyon na papaigting na 
pagsusulong ng digmang bayan tungo sa mas mataas 
na antas.

Bago pa man bumuhos muli ang ulan ay natapos 

na ang programa.  Ang entablado ay napuno ng iba’t 
ibang porma ng suporta sa rebolusyon: may mga 
bota, kapote, gamot, at may mga nagpasyang 
makipag-integra at manatili.  Aabot sa laking-
kumpanyang pormasyon ng hukbo ang bilang ng mga 
nagpaiwan mula sa iba’t ibang sektor para makipag-
integra at ganap na kumilos sa kanayunan at sa 
hukbong bayan.  Patunay ito ng patuloy na paglakas 
ng rebolusyonaryong kilusan sa bansa upang isulong 
ang rebolusyon hanggang sa tagumpay.

Panrehiyong Peace Forum, 
inilunsad sa isang sonang gerilya

Pinangunahan ng National Democratic 
Front-Southern Tagalog at mga alyadong 

organisasyon ang porum hinggil sa makatarungan at 
pangmatagalang kapayapaan na inilunsad sa isang 
sonang gerilya sa rehiyon noong Disyembre 28, 2016.

Ayon kay Ernesto Lorenzo, konsultant ng NDFP 
para sa usapang pangkapayapaan, kinakapos pa rin 
ang GRP sa pagsunod sa mga nauna nang kasunduan 
tulad ng pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal.  
Sinabi rin niya na hindi malayong mangyari na tapusin 
ng rebolusyonaryong kilusan ang unilateral na tigil-
putukan nito lalo pa’t nananatiling nakadeploy ang 
militar sa mga sonang gerilyang saklaw ng BHB at 
nagpapatuloy sa kanilang mga operasyon.  Ito ay 

sa kabila nang nananatili ring unilateral na tigil-
putukan na idineklara ng GRP.

Tinalakay naman ni Ka Diego ang kondukta 
ng hukbong bayan sa panahong umiiral ang tigil-
putukan.  Naglunsad din ng media forum upang 
bigyang daan ang mga tanong ng mga kasapi ng 
masmidya.  Tampok dito ang sagot ni Ka Diego sa 
naging pahayag ni Duterte hinggil sa diumano’y 
pagpapakamatay ng mga rebolusyonaryo para 
sa kanya.  Ani Ka Diego, ang mga rebolusyonaryo 
ay handang mag-alay ng buhay para sa interes 
ng mamamayan, hindi sa interes ng iisang tao 
lamang.
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Ka Diego, bagong tagapagsalita 
ng MGC-NPA ST

Noong ika-23 ng Nobyembre, ipinakilala sa publiko ang bagong 
tagapagsalita ng Melito Glor Command-BHB Southern Tagalog 

na si Jaime “Ka Diego” Padilla sa press conference na inilunsad sa isang 
sonang gerilya sa kabundukan ng Sierra Madre na dinaluhan ng mga 
taong-midya.

Sa unang pamamahayag sa publiko ni Ka Diego, idiniin niya ang mga 
kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng AFP-PNP-CAFGU sa iba’t ibang 
bahagi ng rehiyong TK.  Lantarang nilalabag ng pasistang armadong 
grupo ng estado ang umiiral na sarili nilang deklarasyon ng tigil-putukan 
sa inilulunsad nilang mga operasyong kombat, saywar at paniktik na 
ikinukubli sa community organizing for peace and development (COPD). 

Sa kabilang banda, inilinaw naman ni Ka Diego na nananatiling tapat 
ang mga yunit ng BHB sa pagtalima sa idineklarang tigil-putukan ng PKP-
BHB-NDF.  Paliwanag ni Ka Diego, “Nananatiling walang nagaganap na 
labanan dahil sa pagtitimpi at pag-iwas ng mga kasama sa mga mapang-
upat na operasyon ng AFP.”

Nanawagan si Ka Diego kay GRP President Rodrigo Duterte na 
seryosong pagtuunan ng pansin ang mga paglabag ng armadong pwersa 
ng kanyang gubyerno at kagyat na iatras ang pagpapatupad ng Oplan 
Bayanihan bilang pagrespeto at pagkilala sa umiiral na tigil-putukan at 
nagaganap na usapang pangkapayapaan.

Bukod sa isyu ng paglabag sa tigil-putukan, tinalakay din ni Ka Diego 
ang iba pang napapanahong usapin sa bansa tulad ng pataksil na 
paglilibing kay Marcos sa Libingan ng mga Bayani, kontraktwalisasyon, 
interbensyon ng imperyalismong US, at pagtataguyod ng nagsasariling 
patakarang panlabas. 

International 
Students’ Day, 
ginunita

Nakiisa ang mga mag-
aaral ng Unibersidad ng 
Pilipinas sa Los Baños sa 
paggunita ng International 
Students’ Day noong ika-10 ng 
Nobyembre.  Ipinanawagan 
nila ang pagbabasura sa iba’t 
ibang neoliberal na polisiya 
hindi lamang sa edukasyon 
kundi pati na rin sa iba pang 
batayang karapatan ng 
mamamayan. 

Isa sa mga isyung kinaharap 
ng mga estudyante ang patuloy 
na pagtaas ng matrikula sa 
pamamagitan ng mga maniobra 
sa bracketing system tulad na 
lamang ng Socialized Tuition 
System (STS) ng UPLB.  Sa 
kasalukuyan ay hindi na 
lamang sa UP ipinatutupad 
ang kahalintulad na bracketing 
system kundi pati na rin sa iba 
pang state universities and 
colleges. 

Tampok sa International 
Students’ Day ang panawagan 
sa pagpukaw sa diwang palaban 
ng mga mag-aaral sa harap ng 
matitinding krisis.  Naging daan 
din ito sa pagpapakilos sa libong 
mag-aaral upang makiisa sa 
panawagang kundenahin ang 
desisyon ng Korte Suprema 
na nagpapahintulot sa dating 
diktador na pangulong 
Ferdinand Marcos na mailibing 
sa Libingan ng mga Bayani.  
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Serye ng mga porum hinggil sa 
usapang pangkapayapaan at 
CASER, inilunsad

Matagumpay na isinagawa sa iba’t ibang 
bahagi ng rehiyong TK ang serye ng 

mga porum hinggil sa nagaganap na usapang 
pangkapayapaan.  Pinangunahan ng iba’t ibang 
progresibong organisasyon at sektor sa rehiyon 
ang mga inilunsad na pagtitipon.

Tampok dito ang Public Peace Forum na 
idinaos sa Balibago Covered Court sa Sta. Rosa, 
Laguna noong Disyembre 9 na dinaluhan ng 
humigit-kumulang 500 katao mula sa iba’t ibang 
grupo at sektor. 

Mismong si NDFP Consultant Ernesto Lorenzo 
ang nagtalakay hinggil sa nagaganap na usapang 
pangkapayapaan, mga apdeyt sa inaabot na nito 
kabilang ang Comprehensive Agreement on Socio-
Economic Reforms (CASER) at ang nilalaman ng 
12-puntong programa ng NDFP.

Inisa-isa ni Lorenzo ang mahahalagang punto 
sa CASER kabilang ang tunay na reporma sa lupa, 
pambansang industriyalisasyon, pangangalaga 
at proteksyon sa kalikasan, pagpapabuti ng 
kalagayan ng mga manggagawa, at pagpapabuti ng 
serbisyong panlipunan partikular ang edukasyon 
at kalusugan.  

Bago ito, naglunsad din ng mga 
desentralisadong porum ang mga organisasyon 
at sektor ng mga manggagawa, kabataang 
estudyante, taong-simbahan, mga guro at iba 
pa.

Umani ng positibong resulta ang serye ng mga 
talakayan.  Anang mga dumalo, mabuting 
nakakapagdaos ng mga katulad na diskusyon sa 
loob ng mga pamantasan upang higit na 
maunawaan ng nakararami ang kabuluhan ng 
usapang pangkapayapaan at layunin nito.  Anila, 
ang tagumpay ng usapang pangkapayapaan ay 
masasalamin higit pa sa pirmahan ng mga 
kasunduan, kundi sa mga pagbabagong 
panlipunang pakikinabangan ng lahat.  

Mga katutubo sa TK, nakiisa sa 
Lakbayan ng Pambansang Minorya

Nakiisa ang katutubong mamamayan ng Timog 
Katagalugan sa Lakbayan ng Pambansang Minorya noong 
Oktubre 8 hanggang 21.  Lumahok ang mga katutubong 
Mangyan mula sa Mindoro, mga Dumagat mula sa Rizal 
at mga Palaw’an mula sa isla ng Palawan sa serye ng mga 
kilos-protestang inilunsad sa Kamaynilaan. 

Itinaon din sa Lakbayan ang pagtatatag ng Sandugo, 
ang kilusan ng mga pambansang minorya para sa 
kanilang karapatan sa sariling pagpapasya.  Panawagan 
nila ang pagtigil ng karahasan ng militar sa mga katutubo 
at ang pagpapatigil sa pang-aabuso ng mga dambuhalang 
kumpanya sa kalikasan at sa kanilang kabuhayan. 

Sa balangkas ng IP-centric approach ng Oplan 
Bayanihan, isa sa mga naging pangunahing target ng 
militar ang mga katutubong mamamayan.  Kamakailan 
ay tampok na naman ang mga kaso ng pagpaslang 
sa mga lider ng mga lumad sa Mindanao.  Sa rehiyon, 
tampok din ang hamletting sa pamayanan ng mga 
katutubong Dumagat at sapilitang pagrerekrut sa CAFGU 
sa mga katutubong Mangyan.  Hindi rin nakaligtas 
sa karahasan sa kalunsuran ang mga katutubo nang 
marahas na i-dispers ng mga pulis ang kanilang 
mapayapang kilos-protesta sa US Embassy (tingnan ang 
kaugnay na balita sa Bantay Karapatan, pahina 16). 
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Mamamayan ng TK, kinundena ang pagpapatuloy ng OpBay

Nakiisa ang mamamayan ng Timog 
Katagalugan sa pambansang panawagan 

ng pagkundena sa patuloy na pagpapatupad ng 
Oplan Bayanihan.  Mula Nobyembre 20 hanggang 
27, naglunsad ng iba’t ibang tipo ng aktibidad 
ang mga progresibong organisasyon upang 
maitambol sa malawak na hanay ng mamamayan 
ang paglaban sa mapanupil na gera kontra 
mamamayan ng OpBay . 

Sa unang bahagi ng linggo, naglunsad ng mga 
desentralisadong rali para sa makatarungan at 
pangmatagalang kapayapaan sa mga probinsya.  
Nilahukan ito ng iba’t ibang sektor kabilang 
na ang mga taong-simbahan at iba pang mga 
tagapagtaguyod ng karapatang pantao ng 
mamamayan.  Nagkabit din ng mga balatenggang 
nananawagan ng pagkundena at pagbabasura sa 
Oplan Bayanihan.

Noong Nobyembre 22, isinampa sa Joint 
Monitoring Committee ang mga kaso ng 
malaganap na paglabag ng mga mersenaryong 
tropa ng Armed Forces of the Philippines at 
Philippine National Police sa karapatang pantao 
ng mamamayan.  Tinungo rin ng mamamayan ang 

tanggapan ng Department of National Defense 
upang ipanawagan ang pagtatanggal ng mga 
sundalo sa mga komunidad ng mamamayan at 
pagtigil ng mga operasyong militar. 

Lumundo ang mga pagkilos sa kilos-protestang 
inilunsad sa harap mismo ng Camp General 
Guillermo Nakar upang singilin ang Southern 
Luzon Command na responsable sa mga paglabag 
sa karapatang pantao ng mamamayan sa iba’t 
ibang bahagi ng rehiyon. 

Pagkatapos ng programa sa harap ng kampo 
ay nagmartsa ang mamamayan patungo sa plaza 
ng Lucena.

Samantala, naglunsad naman ng raling iglap 
ang rebolusyonaryong mamamayan sa Timog 
Katagalugan sa pangunguna ng National 
Democratic Front-ST noong Nobyembre 23 sa 
Mendiola sa Maynila.  Ipinanawagan nila ang 
pagsusulong ng usapang pangkapayapaan, 
pagbabasura sa Oplan Bayanihan, paggalang sa 
karapatang pantao ng mamamayan at 
pagpapalaya sa 434 detinidong pulitikal sa buong 
bansa.  

Mga goons ng Hacienda Uy, 
kinumpiskahan ng armas

Kinumpiska ng mga Pulang mandirigma sa ilalim 
ng Apolonio Mendoza Command-BHB Quezon ang 
mga armas na ginagamit ng mga upahang goons sa 
Hacienda Uy laban sa mga magsasaka.  Inilunsad  
ito noong Nobyembre 20 sa Brgy. Campflora, San 
Andres, Quezon. 

Nasamsam ng AMC ang isang karbin, dalawang 
9mm at isang kalibre 38 pistola, isang improvised 
na de sabog, isang binocular scope, combat shoes, 
mga magasin at mga bala.  Ipinagbunyi ng mga 
magsasaka sa Hacienda Uy ang pagtugon ng AMC 
sa kahilingan nilang madis-armahan ang mga 
armadong goons na nananakot at nanggigipit sa 
kanila.  

Raling iglap, salubong sa 
anibersaryo ng KM

Noong Nobyembre 29, 2016, naglunsad ng 
raling iglap ang mga kasapi ng Kabataang 

Makabayan sa Timog Katagalugan bilang pagsalubong 
sa ika-52 anibersaryo nito noong Nobyembre 30.

Inilunsad ang raling iglap sa loob ng Unibersidad 
ng Pilipinas sa Los Baños.  Ipinanawagan nila ang 
pagpapasampa sa paparaming bilang ng mga 
kabataan sa Bagong Hukbong Bayan upang mag-
ambag sa kabuuang pagsisikap na kumpletuhin ang 
mga pangangailangan para makasulong mula sa 
gitna tungong abanteng bahagi ng estratehikong 
depensiba at ilatag ang batayan para sa estratehikong 
pagkapatas.  
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Bigkisan ng Mamayan, tampok sa paggunita ng 
Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao

Sa pangunguna ng Karapatan-Southern Tagalog, 
inilunsad ang Bigkisan ng Mamamayan ng 

Timog Katagalugan para sa Karapatan at Kapayapaan 
bilang paggunita ng Pandaigdigang Araw ng 
Karapatang Pantao noong Disyembre 10.  Nagsagawa 
ang mga progresibong organisasyon ng mga kilos-
protesta para ipanawagan ang hustisya sa lahat ng 
biktima ng diktadurang US-Marcos, pagkundena sa 
pataksil na pagpapalibing sa diktador at pasistang 
si Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani, 
pagpapalaya sa mga bilanggong pultikal, pagbasura 
sa Oplan Bayanihan at pagsusulong ng kapayapaang 
nakabatay sa katarungan.

Naglunsad ng Bigkisan sa iba’t ibang bahagi ng 
rehiyon tulad ng asembliya sa Trece Martires City 
Public Market at sa Dasmariñas sa Cavite; pagtitipon 
sa Sta. Rosa Plaza, protesta sa San Cristobal, Calamba 
City at Biñan sa Laguna; at mga kahalintulad na 
pagtitipon sa Batangas, Rizal at Quezon. 

Sa Los Baños, nagmartsa ang mga estudyante 
ng Unibersidad ng Pilipinas sa Los Baños (UPLB) at 
mga miyembro ng Church Among the Palms-United 
Church of Christ in the Philippines (CAP-UCCP) 
tungong Junction bitbit ang kanilang mga panawagan 
hinggil sa paggalang sa mga karapatang pantao ng 
mamamayan.  Inalala din nila ang mga atrosidad 
sa panahon ng Martial Law na ilan lamang sa mga 
matitingkad na dahilan kung bakit hindi nararapat na 
itanghal na bayani si Marcos. 

Samantala, sa Lucena, Quezon, pinangunahan ng 
Karapatan-Quezon ang isinagawang kilos-protesta 
upang ipanawagan naman ang pagtigil sa sunud-
sunod na kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang.

Tampok sa kanilang aktibidad ang pagsasabit ng 
balatenggang nananawagang isulong ang usapang 
pangkapayapaan, bigyang hustisya ang mga biktima 
ng paglabag sa karapatang pantao at paghihinto sa 
Oplan Bayanihan. 

Noong Disyembre 9, naglunsad ng Martsang 

Bayan ang iba’t ibang organisasyon, sa pangunguna 
ng Bagong Alyansang Makabayan-Southern Tagalog 
(BAYAN-ST) sa Sta. Rosa, Laguna.  Anang BAYAN-ST, 
kailangang patampukin ang pagtataguyod ng usapang 
pangkapayapaan at isulong ang pagbubuo ng mga 
kasunduang tumutugon sa mga ugat ng kahirapan, at 
para sa pagkakamit ng pangmatagalang kapayapaang 
nakabatay sa katarungan at hustisyang panlipunan. 

Sigaw ng mga maralita: Tuloy ang 
laban para sa batayang karapatan

Kasabay ng pag-alala sa ika-153 na kaarawan 
ng bayani ng masang anakpawis na si 

Andres Bonifacio noong November 30, naglunsad 
ang mamamayan ng Timog Katagalugan ng kilos-
protesta sa Crossing Calamba upang gunitain 
ang Araw ng mga Maralita.  Sa pangunguna ng 
BAYAN-ST at Kalipunan ng Damayang Mahihirap-
ST, ipinanawagan ng iba’t ibang organisasyon ang 
patuloy na pagsusulong ng mga pakikibaka para sa 
mga batayang karapatan. 

Sa kasalukuyan, patuloy na dumarami ang 
biktima ng mga demolisyon.  Taliwas sa pahayag ng 
gubyernong Duterte na hindi pahihintulutan ang 
demolisyon kung wala pang maayos na relokasyon, 
ilang pamilya na ang pinalayas sa mga bayan ng 
Pagbilao at Lucena sa probinsya ng Quezon.  Patuloy 
ding dinarahas ang mamamayan sa Patungan sa 
Maragondon, Cavite at sa Hacienda Yulo sa Laguna 
kung saan araw-araw nilang hinaharap ang banta 
ng demolisyon.

Anang Kadamay-ST, dapat paigtingin ng mga 
maralita ang kanilang pakikibaka upang labanan 
ang mga banta ng demolisyon at dislokasyon. 
Dapat ding labanan ang mga dagdag na pahirap 
sa mga maralita tulad ng nagpapatuloy na 
kontraktwalisasyon sa hanay ng mga manggagawa 
at kawalan ng lupang sinasaka para sa mga 
magbubukid. 
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BANTAY KARAPATAN

Lider at kasapi ng TMC Market 
Annex Association, Inc., brutal na 
pinaslang

Karumal-dumal na pinaslang sina Pangulong 
Merly Valguna at Rodora Mallari, mga lider ng 
Trece Martires City Market Annex Association, Inc.  
Walang awa silang binaril sa kanilang itinayong 
protest center sa TMC Market Annex sa Cavite.

Habang abala sa paghahanda sa pagharap sa 
nakaambang lockdown ng palengke, nilapitan ng 
lalaking naka-helmet ang mga manininda at bigla 
na lamang nagpaputok ng baril noong Oktubre 19, 
2016, ganap na alas-10 ng gabi.

Isinusulong ng mga manininda ng TMC 
Market Annex Association, Inc. sa pangunguna 
nina Valguna at Mallari ang pakikibaka laban 
sa pangangamkam ng lupa, demolisyon, 
dislokasyon at pribatisasyon ng palengke. 

Ayon kay Patnubay de Guia ng NDF-ST, 
“Ipinakikita ng pagpatay sa mga lider-masang 
sina Valguna at Mallari ang nagpapatuloy 
na pampulitikang pamamaslang sa kabila 
ng pagkakaluklok sa bagong gubyernong 
Duterte.  Layunin nitong pugutan ng ulo ang 
mga organisasyon at takutin ang mamamayan 
para pigilan ang pagsulong ng kanilang mga 
pakikibakang masa.”

 

Kilos-protesta ng mga katutubo, 
marahas na binuwag

Marahas na binuwag ng mga elemento ng 
Philippine National Police ang mapayapang pagkilos 
ng mga katutubong mamamayan sa US Embassy 
noong Oktubre 19.  Hinihintay na lamang ang 
huling tagapagsalita bago magtapos ang programa 
nang buwagin ng kapulisan ang hanay ng mga 
nagpoprotesta. 

Walang patumanggang sinagasaan ng police 

mobile ang hanay ng mga nagpoprotesta.  Nakaranas 
din sila ng panggigipit at pananakot.  Mula sa 
mahigit 1,000 nagpoprotesta, nasa 50 ang sugatan 
at may 29 pang hinuli at kinasuhan ng assault. 

Kabilang sa mga nasugatan sina Piya Macliing 
Malayao, pangkalahatang kalihim ng Kalipunan ng 
Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (Katribu), 
Quenilyn Gromeo ng Anakbayan-PUP, at si Baling 
Katubigan, 71 anyos na Lumad mula Kasalo-Caraga.  
Dinampot naman ng mga pulis sina Dr. Julie Caguiat-
Nisperos ng Health Alliance for Democracy at ilan 
pang sugatan ding manggagawang pangkalusugan 
na rumesponde sa mga nasaktan sa dispersal, isang 
miyembro ng Southern Tagalog Exposure at isang 
kabataang Moro mula Tamontaka, Cotabato City.

Mariing kinundena  ng Partido Komunista ng 
Pilipinas ang marahas na dispersal.  Ayon sa PKP, 
malaki ang pananagutan ng PNP, AFP at ilang opisyal 
ng administrasyon ni Duterte at kinakailangang 
maging bahagi ito ng negosasyon sa susunod na 
round ng usapang pangkapayapaan.  Dagdag ng 
PKP, ang marahas na dispersal ay pagpapakita 
lamang ng malalim na antagonistikong pakikitungo 
ng mga pwersa ng militar at kapulisan laban sa 
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mamamayan at makabayang pwersa sa bansa.

Pandarahas sa mga magsasaka sa 
Hacienda Yulo sa Laguna

Patuloy ang pandarahas ng mga inupahang 
security ng pamilya Yulo sa mga magsasaka sa Sityo 
Buntog, Brgy. Canlubang, Calamba City, Laguna. 
Tampok dito ang paninira ng pananim at kabuhayan 
ng mga magsasaka, hamletting ng kanilang 
komunidad, pandarahas at pananakot, at sapilitang 
pagpapapirma sa mga dokumento.

Tinututulan ng mamamayan ng Sityo Buntog 
ang pangangamkam sa kanilang lupa na sasaklaw 
sa kanilang panirahan at sa lupang daan-taon 
nang binubungkal ng mga magsasaka mula pa 
sa kanilang mga ninuno.  Isinusulong nila ang 
pagkilala sa kanilang karapatan sa lupa at kalayaang 
magbungkal nito.

Ginagamit ng pamilya Yulo ang security guards 
na inupahan nito mula sa mga ahensyang JARTON 
AT JANTRO para maghasik ng lagim at pilitin ang 
mga magsasakang isuko na ang kanilang lupain. 
Itinatago ng mga bayarang goons ang kanilang 
mga mukha sa pagusuot ng mga maskara at di 
paglalagay ng name plate.  Mas masahol pa, 
nakipagtulungan na rin ang mga Yulo sa mga pulis 
at militar para dahasin ang mga magsasaka hindi 
lang sa Sityo Buntog kundi sa buong saklaw ng 
asyenda.

Mga katutubo sa rehiyon, biktima 
ng Oplan Bayanihan

Patuloy na nananalasa ang militar sa iba’t ibang 
komunidad ng mga pambansang minorya sa rehiyon 
sa ilalim ng ipinatutupad na Oplan Bayanihan.  Ito’y 
sa kabila ng nagpapatuloy na bisa ng idineklarang 
unilateral na tigil-putukan ng GRP.  Takot at 
pangamba ang idinudulot nito sa mga katutubong 
mamamayan sa saklaw ng rehiyon tulad ng mga 
katutubong Dumagat at Mangyan.

Tampok sa mga ito ang food blockade at 
panggigipit sa pamilya ng martir na lider-Dumagat 
na si Nicanor “Ka Kano” delos Santos at iba pang 
mga katutubong Dumagat sa Brgy. Calawis, 
Antipolo, Rizal.  Sa Mindoro, patuloy ang sapilitang 
pagrerekluta sa CAFGU ng mga yunit ng 4th IBPA at 
76th IBPA sa komunidad ng mga Mangyan.

Sa bisa ng IP-centric approach ng OpB, sapilitang 
nirerekluta ng militar at grupong paramilitar bilang 
mga kasapi ng CAFGU at BIN ang mga pambansang 
minorya.  Nagbubunsod din ng matinding takot sa 
mga katutubong mamamayan ang walang-patid na 
operasyong militar, saywar at paniktik ng AFP-PNP-
CAFGU sa kanilang mga komunidad.

Magsasaka sa Yulo King Ranch, 
pinaslang

Brutal na pinaslang ng mga miyembro ng blue 
guards ng Bureau of Animal Industry (BAI) ng 
Department of Agriculture si Arnel Figueroa, isang 
magsasaka sa Yulo King Ranch (YKR).

Mapayapang nagsasaka sina Figueroa sa YKR 
noong Setyembre 20 nang biglang dumating 
ang apat na gwardiya ng BAI, dalawang istap ng 
Forest Management Bureau at apat na sundalo ng 
Philippine Marines at pinatigil ang mga magsasaka.  
Nang makiusap si Figueroa sa isang istap ng FMB 
ay walang habas syang binaril ng isang Dan Nelson 
Mayo, isang gwardiya ng BAI na nagresulta sa 
kanyang kagyat na pagkamatay.  Binaril din ng isa 
pang gwardiya ng BAI na si Ronald Paguntalan si 
Levy Embanisido na seryoso namang nasugatan.

Ayon kay Antonio “Ka Tonying” Flores, 
pangkalahatang kalihim ng Kilusang Magbubukid 
ng Pilipinas, “Ang mga magsasakang naggigiit ng 
kanilang karapatan sa pagbubungkal ng lupa ay 
alinman sa pinapatay, inaaresto at ikinukulong, o 
nagiging target ng iba’t ibang anyo ng pang-aabuso 
tulad ng mga magsasakang pinaslang kamakailan sa 
Nueva Ecija, Isabela at North Cotabato.”  
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Hindi kita kapatid, hindi kita kamag-anak
Hindi kita naging kababata, di naging kabarkada
Wala tayong nakaraan na batayan ng turingan
ng pagpapahalaga at ng pagkakaisa.

Nagkakilala lamang tayo nang tayo’y magkamayan,
Nagkita lamang sa gawaing kapwa tayo naatangan
Subalit daig pa ang dugo o mahabang samahan
ng ating turingan, ng ating halagahan

Tumalikod ako sa mapanghalinang pangako
ng istableng buhay sa aking pinagsibulan
Maaaring nawalay ka naman sa iyong tahanan
bunsod ng pagkadalita o sarili ring kapasyahan

Ngunit sa ating pamamanglaw, tayo ay sumisigla
sapagkat alam nating nariyan ang isa’t isa
at ang laksa-laksa pang tulad din natin ang 
pasya
at ang di mabilang na masang atin ding sinisinta

Hindi kita kapatid, hindi kita kamag-anak.
Hindi kita naging kababata, di naging kabarkada
Ang tangi nating pagkakatulad ay ang ating diwa
ng paglilingkod sa bayan at ang hangaring 
lumaya

Subalit sapat na ito upang ating itaya
Ang tangi nating buhay para sa isa’t isa
at para din sa masang araw-araw na nakasalang
ang buhay at kabuhayang ipinagkait sa kanila

Kung sakaling makapiling ay mag-aagapayan
Kung magkawalay nama’y mag-aalalahanan.
Kapwa natin haharapin ang mga pagsubok sa daan,
ipagdiriwang ang tagumpay at gagapiin ang kalaban

At kapag nakamit na ang minimithing paglaya,
alam nating para ito sa isa’t isa,
at gayundin sa mga kapatid, kamag-anak at kakilala
—para sa lahat ng masang ating nakasasalamuha

Hindi kita kapatid, hindi kita kamag-anak
Hindi kita naging kababata, di naging kabarkada
Pinagbuklod tayo hindi ng ating nakaraan
kundi ng kasalukuyan at ng bukas na ating 
hinahawan

Hindi kita kapatid, hindi kita kamag-anak
Hindi kita naging kababata, di naging kabarkada
Di natin kailangan ang ganyang mga tawag
sapat na sa atin ang isa, ang dakilang bansag ng 
“kasama”

Kasama
ni Ka Thor

Ibinubulong ng hangin 
Ang landas na dapat tahakin
Iminamarka ng bato at putik
Ang tanda ng paglalakbay

Sa bawat hakbang at pagkapa
Sa daang sukal na binalot ng dilim

Papalapit nang papalapit sa paroroonan
Alerto!

Pasa bulong sa bawat tuod at puwang 
At sa pagsikat ng umaga

Bumungad matatamis na ngiti ng mga Kasama
Sa sonang gerilya

Ang huling destinasyon ng mga paa

Huling Destinasyon
ni Lire Rosa

KULTURA


