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E D I T O R Y A L

Nahahaling si Duterte sa inilulunsad nyang mga 
gyera kontra-mamamayan.  Para sa kanya, ang 
paggamit ng brutal na paraan ng panunupil, laluna 
ang mga walang pakundangang pagpatay ang 
solusyon sa malalaking problema ng bansa tulad 
ng droga at “terorismo”.  Binabalewala nya ang 
mga atrosidad ng operasyong militar at lansakang 
paglabag sa karapatang-tao 
bilang “natural na bahagi ng 
digmang sibil” na nagaganap 
sa bansa.  Kinukunsinti nya 
ang krimen ng mga hayok at 
abusadong pulis at militar sa 
pagbibigay sa kanila ng immunity 
from suit.

Sa bibig nya rin mismo 
nanggaling ang mga kautusan 
para marahas na supilin ang 
mamamayang lumalaban.  Iniutos 
nya ang marahas na pagwasak 
sa mga komunidad, pamamaril 
sa sinumang magsasagawa ng 
aksyong masa, pambobomba 
sa mga eskwelahang inakusahan 

nilang sumusuporta sa rebolusyonaryo at 
pagpatay sa halip na pag-aresto sa mga 
mahuhuling kasapi ng Bagong Hukbong Bayan.  
Kasabay nito, patuloy rin ang pagbabanta nya sa 
mga aktibistang nagtatanggol sa karapatang-tao 
sa bansa dahil lamang umaalma ang mga ito sa 
nagpapatuloy na walang-habas na pamamaslang.

Patuloy na sinasalaula ni Duterte at 
armadong pwersa nito ang mga karapatang-

sibil at demokratiko ng mamamayan 
laluna sa Mindanao.  Dinagdagan 

pa nito ang dati nang malaking 
bilang ng mga yunit ng militar 
na nakadagan sa buong isla 

sa tabing ng batas militar.  
Bunga nito, higit pang lumala 
ang mga kaso ng paglabag at 
pang-aabuso sa karapatan 
ng mamamayan.

L a l o n g  p i n a i g t i n g 
ni Duterte ang gyera 
kontra-droga at ginawang 
pangkaran iwan ang 

Paigtingin ang digmang bayan, todo-todong 
labanan ang rehimeng US-Duterte!

Sa ganap na pagkalantad ng rehimeng US-Duterte, higit nitong ipinakilala ang sarili 
bilang isang pasista, papet at kontra-mamamayang pinuno na mas masahol pa sa mga 

pinatalsik na diktadurang rehimeng US-Marcos at US-Estrada, ganundin ng iba pang nagdaang 
reaksyunaryong rehimen ng papet na estado.  Garapalan ang pag-asa nya sa US upang tustusan 
ang kanyang kahibangan sa pambobomba sa mga komunidad at eskwelahan. 
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malalaking bilang ng ekstrahudisyal na mga 
pamamaslang.  Halos araw-araw ay di bababa 
sa 20 ang bilang ng mga pinapaslang ng mga 
reaksyunaryong pulis sa ilalim ng gyera kontra-
droga ng rehimen.  Sa kabila ng mga pagkundena ng 
iba’t ibang grupo at sektor, pinalakpakan at pinuri 
pa ito ng hibang na si Duterte.  Pinakamasahol pa, 
itinaguyod pa nya ang praktikang ito bilang isang 
modelong karanasan ng mersenaryong pulis.

Sa Timog Katagalugan tulad sa ibang bahagi 
ng bansa, umiiral ang de facto o di deklaradong 
batas militar.  Pinatindi ang militarisasyon na 
nagresulta sa higit na pagyurak ng mersenaryong 

pwersa ng AFP-PNP-CAFGU at mga bayarang 
goons ng malalaking PML at MBK sa karapatang-
tao at sibil ng mamamayan.

Mula nang ipinatupad ang batas militar 
sa Mindanao, masinsin ang mga inilunsad na 
opensibang operasyong militar ng mga yunit ng 
mersenaryong AFP sa ilalim ng 2nd ID-Philippine 
Army sa buong rehiyon.  Pinakamasinsin dito 
ang mga operasyong militar na inilunsad sa isla 
ng Palawan mula buwan ng Hulyo matapos ang 
matatagumpay na aksyong militar ng mga yunit 
ng BHB roon.

Sa nakaraang tatlong buwan, pinaslang 
ng mga pwersa ng militar ang tatlong mga 
progresibong indibidwal sa rehiyon.  Ang mga 
ito ay sina Dr. George Repique Jr. ng probinsya 
ng Cavite, ganundin sina Edgar Tabien at Burgos 
Idaño ng probinsya ng Quezon. 

Nangangarap nang gising si Duterte na 
mapipigil nya ang nag-aalimpuyong galit 
at lumalakas na paglaban ng sambayanang 
Pilipino laban sa mga kontra-mamamayang 
programa’t patakaran ng rehimeng US-Duterte 
sa pamamagitan ng panunupil.  Kabaliktaran, 
ang lupit at hagupit ng karahasan ng estado 
ay higit na magsisindi sa apoy ng paglaban ng 
sambayanang Pilipino.  Tulad ng mapanupil 
na kampanya ng mga nagdaang rehimen, 
nakahanda ang rebolusyonaryong mamamayan 
na tumbasan ito ng armadong paglaban at 
mas malakas na kilusang masa.  Sa kasaysayan 
ng bansa at maging ng buong daigdig, hindi 
kailanman nakapamayani sa lipunan ang mga 
diktador at pasistang pinuno at nauuwi sa 
pagpapatalsik ng isang gahiganteng kilusang 
masang sinusuportahan ng malakas na 
rebolusyonaryong armadong lakas.

Alinsunod dito, kailangan ang maagap at 
aktibong pakikitunggali sa propaganda laban sa 
mga pambabaluktok ng rehimeng US-Duterte at 
pambabastos niya sa rebolusyonaryong kilusan 
at mga lider nito.  Kailangan ding ilantad at 
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labanan ang mga alagad ng midya na nagsisilbing 
tagapagpahayag ng reaksyunaryong linya at itim 
na propaganda ng rehimeng US-Duterte laban 
sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayan.  
Kabilang dito ang pambabaluktot ng corporate 
media at mga tagasuporta ni Duterte sa tunay 
na mga kaganapan upang bigyang-katwiran ang 
inihahasik nitong mga gyera kontra-mamamayan.

Sa kalunsuran, kailangang buuin ang 
pinakamalapad na nagkakaisang prente laban sa 
pasismo ng rehimeng US-Duterte.  Higit pang itaas 
ang militansya at pagbabantay sa papatinding pag-
atake laban sa karapatang sibil ng mamamayan. 
Higit pang palakasin ang kilusang masa para 
tutulan at labanan ang karahasan ng estado.

Kasabay nito, kailangang higit na paigtingin ang 
mga inilulunsad na taktikal na opensiba ng BHB 
upang ipagtanggol ang masa at parusahan ang 
mga berdugong lumalapastangan sa karapatan 
ng mamamayan.  Dapat ring patuloy na itaas ang 
kahandaang militar ng Pulang hukbo at baseng 
masa sa harap ng papatinding pananalakay ng 
kaaway.  Kaakibat ng patuloy na pagpapalaki 
ng kasapian ng hukbong bayan ang higit na 
pagtataas ng makauring kamulatan at disiplina 
ng Pulang Hukbo at ang pagpapaunlad ng 
kapabilidad sa pakikidigma sa pamamagitan 
ng pagtataas at pagpapahusay sa kanilang 
kasanayan sa taktika at teknika. 

Higit na palawakin at palalimin ang 
rebolusyonaryong baseng masa sa mga larangang 

gerilya sa pamamagitan ng 
pagtatayo at pagkokonsolida ng 
mga saligang organisasyong 
masa ng mga magsasaka, 
kababaihan, kabataan at pag-

oorganisa sa hanay ng mga 
panggitnang pwersa, kaakibat ang 
malawakan at masiglang pagsusulong 

ng mga kampanya sa rebolusyong agraryo 
sa minimum na antas munisipalidad 
pataas.  Kaugnay nito, kailangang tuluy-
tuloy na palakasin ang armadong 
kapabilidad ng baseng masa sa 
pamamagitan ng pagtatayo at 
pagpapagana ng mga lokal na yunit 
gerilya, mga yunit ng milisyang bayan 

at mga komite sa pagtatanggol sa sarili 
ng mga saligang organisasyong masa. 
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Digmang bayan ang sagot sa daantaong suliranin 
ng mga magsasaka sa lupa

Mga magsasaka ang isa sa pangunahing biktima ng 
deklarasyon ng batas militar ni Duterte sa Mindanao at 
ang umiiral na de facto Martial Law sa natitirang bahagi 
ng bansa.  Sila ang pangunahing target ng pananalasa 
ng AFP sa malalawak na kanayunan.  Patuloy silang 
nililigalig ng mga operasyong militar na inilulunsad ng 
mga pasistang AFP-PNP-CAFGU.  Imbes na tunay na 
repormang agraryo, pandarahas ang tugon ng rehimeng 
US-Duterte sa daantaong suliranin sa lupa ng masang 
magsasaka. 

Sa rehiyong TK, patuloy na dumarami ang kaso ng 
mga paglabag sa karapatang pantao na bumibiktima sa 
mga magsasaka.  Kabilang sa mga ito ang ginagawang 
hamletting, sapilitang pagpapalikas at iligal na pag-
aaresto.  Sa Oriental Mindoro, nakaranas ng strafing 
ang mga komunidad ng mga katutubong Mangyan.  
Sa Rizal, buu-buong komunidad ng mga katutubong 
Dumagat ang sinosona ng mga mersenaryong 
sundalo.  Samantala, pinakahuling naging biktima 
ng pampulitikang pamamaslang si Burgos Idaño, 
isang lider-magsasaka sa isang farm sa San Andres, 
Quezon. 

Labis na kahirapan ang nararanasan 
ngayon ng mga magsasaka dahil sa 
patuloy na pagsamba ni Duterte sa mga 
imperyalistang amo tulad ng mga 
nagdaang rehimen.  Mula nang 
umupo si Duterte bilang pinuno ng 
reaksyunaryong gubyerno, walang 
makabuluhang pagbabagong 
nakamit ang mamamayan lalo 
na ang masang magsasaka.  
Walang ipinatupad na tunay 
na repormang agraryo ang 
rehimen.  Patuloy na nasa 
kamay ng mga malalaking 
panginoong maylupa at 

dayuhang kapitalista ang malalawak na lupain sa 
bansa.  Sa rehiyon, nananatiling pag-aari ng mga PML-
debeloper ang malalaking ektaryang lupain.  Samantala, 
patuloy na pinapalitan ng gamit ang malalawak na 
lupang agrikultural tungong residensyal, industriyal at 
pook-pasyalan.

Ang mga kalagayang ito ng masang magsasaka ang 
nagtutulak sa kanilang higit na ipaglaban ang kanilang 
mga demokratikong karapatan.  Ito ang mga dahilan 
kung bakit lalong humihigpit ang kanilang pagkakaisa 
upang ilunsad ang iba’t ibang pakikibakang magbubukid 
na bumibigwas sa malapyudal na kalagayan ng lipunang 
Pilipino. 

Sa Nasugbu, Batangas, naglunsad ng serye ng balik-
saka ang mga magsasaka ng Hacienda Roxas upang 
igiit ang kanilang karapatan sa 2,930 ektaryang lupaing 
kinakamkam ng pamilyang Roxas.  Binigo ng mga 
magsasaka ang tangkang pandarahas sa kanila ng mga 
gwardya ng Gold Cross Security Agency na nagsisilbing 
pribadong goons ng pamilyang Roxas upang palayasin 
at dahasin ang mga magbubukid.  Hanggang sa 
kasalukuyan, hindi pa naipamamahagi ang Hacienda 
Roxas sa mga benepisyaryong magsasaka matapos 

mapagtagumpayang maitulak ng kilusang 
magsasaka ang reaksyunaryong Korte Suprema 

na magbaba ng desisyon pabor sa mga 
magsasaka noon pang 2011.

Patuloy namang nagka-
kampuhan ang mga mag-
sasaka ng Brgy. Patungan, 
Maragondon, Cavite upang 
labanan ang nakaambang 
demolisyon ng kanilang mga 
tahanan.  Pinapalayas ang 
mga magsasaka sa Patungan 
ng Maria Theresa Virata 

Sumusulong ang mga pakikibakang antipyudal sa Timog Katagalugan sa gitna ng diktadurang paghahari ng 
rehimeng US-Duterte.  Hindi naglubay kundi lalong umigting ang paglaban ng masang magsasaka sa mga 

neoliberal na patakarang patuloy na itinataguyod ng rehimen.  Ngayon, higit na nagbubuklod ang mamamayan upang 
labanan ang batas militar ng rehimeng US-Duterte na humahambalos sa mga karapatan at kabuhayan ng sambayanan. 

PANGUNAHING LATHALAIN
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Ilantad at labanan ang pambabaluktot 
at pagkukubli sa katotohanan

Investment Property Holdings upang tayuan ng resort 
ang nasabing kinakamkam na lupa.  Nagkampuhan din 
ang mga magsasaka ng lupaing Aguinaldo sa Cavite, 
upang pigilan ang ginagawang pagsusukat ng lupa.  
Samantala, naglunsad ng serye ng bungkalan ang mga 
magsasaka ng lupaing Kapdula sa Dasmariñas upang 
igiit ang kanilang karapatan sa lupang kinakamkam sa 
kanila ng South Cavite Land Company na pagmamay-
ari ng pamilyang Enrile.  Tulad ng mga magsasaka sa 
Cavite, nagkakampuhan pa rin ang mga magsasaka 
sa Hacienda Uy, Hacienda Matias, Hacienda Puyal at 
Hacienda Gancayco sa Quezon habang naglulunsad 
naman ang mga magsasaka sa ibang bahagi ng rehiyon 
ng mga okupasyon sa lupa tulad ng mga magbubukid 
sa Hacienda Yulo sa Laguna at sa Yulo King Ranch sa 
Palawan. 

Kaakibat nito, tuluy-tuloy ang matatagumpay na 
armadong aksyon ng mga yunit ng Bagong Hukbong 
Bayan sa rehiyon laban sa mga armadong tauhan at 
mga bayarang yunit ng AFP-PNP-CAFGU na direktang 
kasapakat ng mga despotikong PML at malalaking 
burgesya kumprador na ginagamit upang kamkamin 
ang lupa, apihin at pagsamantalahan ang masang 
magsasaka. Kabilang sa mga pinarusahan ng yunit ng 
BHB sa rehiyon ang Selective Security Agency bilang mga 
armadong goons ng numero unong malaking burgesya 
kumprador na si Henry Sy sa Nasugbu, Batangas noong 
Enero 29.  Gayundin, matagumpay na naparusahan ang 
armadong goons ng malaking PML na si Dr. Vicente Uy 
sa Brgy. Camflora, San Andres, Quezon at ang SideKick 

Security Agency ng PML na si Analiza Pojas-Lopez sa 
Salvacion, Rizal, lalawigan ng Occidental Mindoro.  Higit 
na nagbigay-inspirasyon sa masang magsasaka ang mga 
armadong aksyon na ito ng BHB sa kanilang pakikibaka 
upang ipaglaban ang karapatan sa lupang kanilang 
binubungkal at ikinabubuhay. 

Ang pagkahubad ng maskara ng rehimeng US-
Duterte kamakailan lamang ay dadagdag sa marami ng 
patunay ng masang magsasaka na ang papet na estado 
ng reaksyunaryong Gubyerno ng Republika ng Pilipinas 
ay walang iba kundi estado ng uring panginoong 
maylupa, malalaking burgesya kumprador at ng 
imperyalismong US.  Sa ganito, higit na mapatutunayang 
wala ring ibang maaasahan ang masang magsasaka 
upang lumaya sa pagkaalipin sa lupa kundi ang 
ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan 
sa pamamagitan ng pagsusulong ng digmang bayan.  
Upang magawa ito, mangangailangang palakasin ng 
masang magsasaka ang Bagong Hukbong Bayan bilang 
tunay nilang hukbo at itayo, palawakin at palalimin ang 
mga rebolusyonaryong base sa kanilang mga baryo, 
kabayanan, distrito at mga probinsya.  Ang mga ito ang 
tanging garantiya upang maipagtagumpay at 
maipagtanggol ang pakikibaka ng masang magsasaka 
upang kamtin ang pag-aari sa lupang kanilang 
binubungkal. Sa gayon natin sinasabi na ang digmang 
bayan at pakikibaka sa lupa ng masang magsasaka ay 
magkakarugtong ang pusod na hindi kailanman 
maaaring paghiwalayin. 

Nalalagay ngayon sa entablado ang tila nawawala 
nang katangian ng burgis na midya bilang 

kritikal at mapagsiyasat.  Matapos ipamalas kapwa 
ng dalawang sangay ng reaksyunaryong gubyerno—
ang Korte Suprema at Kongreso—ang garapalang 
pagkokoro nito pabor sa mga patakarang anti-
mamamayan ng rehimeng US-Duterte, nananatiling 
tahimik ang midya at nakatono na rin pabor sa mga 
kagustuhan ng pasistang rehimen.  Ang malala pa, 
nagiging instrumento sila sa pagpapalaganap ng mga 
kasinungalingan laban sa rebolusyonaryong kilusan.

Sa tuwing umiingay ang deklarasyong batas 

militar ng mga nagdaang rehimen, mariin kaagad at 
kabi-kabila ang maririnig na pagtutol at pagtuligsa 
sa midya.  Subalit sa ilalim ng rehimeng US-Duterte, 
naging bahagi ang corporate media sa paghulma sa 
opinyong publiko pabor sa batas militar sa Mindanao 
at sa pagpapalawig pa ng pagpapatupad nito.  Walang 
kagatul-gatol nilang tinanggap na walang paglabag 
sa karapatang pantao sa Mindanao sa kabila ng 
malakas na panawagang wakasan na ang pasistang 
paghahari doon na nagdulot ng pagkawasak ng buhay, 
kabuhayan at ari-arian ng mga mamamayang Moro at 
mamamayang Pilipino.
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Nanahimik din ang corporate media sa 
panghihimasok ng US sa krisis sa Marawi at tinanggap 
na lang ang tahasang pagyurak sa pambansang 
soberanya at teritoryal na integridad ng bansa dahil 
sa patuloy na pangingialam ng US sa mga internal 
na usapin.  Samantala, abalang-abala naman ang 
mga tauhan ng reaksyunaryong Armed Forces of the 
Philippines sa araw-araw na pagpapakalat ng mga 
kasinungalinan sa mamamayan tulad ng pagkukubli 
sa tunay na sitwasyon sa Marawi at ang pagtatago 
sa mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng 
mga sundalo bunsod ng batas militar at todo-gera ng 
rehimeng Duterte laban sa rebolusyonaryong kilusan. 

Hindi man lang pumalag ang corporate media 
matapos ang mga pamamahayag ni Duterte na 
ipabobomba sa Philippine Air Force ang mga paaralan 
ng mga Lumad sa Mindanao at ipababaril ang mga 
maralitang mag-ookupa ng mga bakanteng pabahay.  
Naging katanggap-tanggap na lang din ang araw-araw 
na dumaraming kaswalti ng gera-kontra-droga at ang 
pahayag ni Duterte na walang problema kung lumobo 
pa ang bilang ng mamamatay kada gabi kahit na 
napatunayang palpak ang kampanyang ito. 

Kasangkapan din ang corporate media sa 
pambabaluktot sa mga tunay na pangyayari tungkol sa 
usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP.  
Sa kabila ng paulit-ulit na paglilinaw ng Partido, NDFP, 
Bagong Hukbong Bayan at mga rebolusyonaryong 
organisasyon, inuulit lamang ng midya ang paratang 
ng GRP na hindi sinsero ang rebolusyonaryong kilusan 
sa negosasyon.  Walang ibang tumalikod sa usapang 
pangkapayapaan kundi ang GRP.  Ang GRP ang 
makaisang-panig na nagkansela ng ikalimang serye ng 
negosasyon.  

Sa kabila ng kanya-kanyang deklarasyon ng 
unilateral na tigil-putukan ng GRP at NDFP, ang 
mga pwersang panseguridad ng estado ang patuloy 
na naglunsad ng mga opensibang aksyon laban 
sa hukbong bayan at sa mamamayan—at hindi 
ito ibinabalita ng midya sa malawak na hanay ng 
mamamayan.  Hindi na rin nakapagtataka na nakikoro 
na rin ang corporate media pabor sa pagwawakas ng 
negosasyong pangkapayapaan. 

Kung papansinin, sa maiinit na usaping 
pambayang kinakaharap ng mamamayan, humihimig 

ang burgis na midya pabor sa mga anti-mamamayan 
at anti-demokratikong pamamahayag at patakaran ng 
rehimeng US-Duterte.  Nawawala na ang istatus nito 
bilang tinaguriang “fourth estate” na isang 
“demokratikong institusyong” malaya sa kontrol ng 
reaksyunaryong estado at nagsisilbi sa pagpapalaganap 
ng katotohanan sa malawak na hanay ng mamamayan. 

Nahahamon ngayon ang mga taong-midya na 
walang-takot na manindigan laban sa monopolyo ng 
reaksyunaryong estado sa pagpapalaganap ng mga 
balita at mahahalagang impormasyon tungkol sa mga 
usaping mahalaga sa taumbayan, tulad na lamang 
ng ipinamalas na katapangan ng mga taong-midya 
noong panahon ng deklarasyon ng batas militar 
ni Ferdinand Marcos.  Sa kabila ng panggigipit ng 
rehimeng Marcos, maraming mga taong-midya ang 
hindi natinag at nanindigan para sa katotohanan.  
Magiting nilang isiniwalat sa mamamayan ang 
mga impormasyong pilit na ikinukubli ng rehimen.  
Mahigpit nilang tinuligsa ang mga anti-mamamayan 
at anti-demokratikong pamamahayag at patakaran ni 
Marcos. 

Maging ang gawaing-midya ay may tatak ng uri—
kung papanig sila sa mga naghaharing uri o papanig 
sa malawak na hanay ng mamamayan at magiging 
boses nila.  Tiyak na gagawin ng mga naghaharing 
uri ang lahat upang mapanatili ang monopolyo sa 
impormasyon at magamit nila ito pabor sa kanilang 
mga makitid na interes.  Dahil dito, makatwiran 
lamang na pumanig ang midya sa mga uri at sektor na 
pinagsasamantalahan at inaapi.  

Bagamat mayroong ilang mga alternatibong midya 
na naglalabas ng mga pamamahayag, mga sulatin at 
iba pang porma ng propaganda na nagsusulong sa 
interes ng mamamayan, lubhang napakaliit nito at 
nilulunod ng agos ng burgis na midya. 

Dapat igiit ng malawak na hanay ng mamamayan 
ang kanilang karapatan sa katotohanan at 
impormasyon.  Sa panahon na maging ang mga 
pinakahuling inaasahang demokratikong institusyon 
ay hindi naglilingkod sa kanilang interes, wala nang 
ibang aasahan kundi ang kanilang sariling boses at 
lakas upang igiit ang kanilang mga demokratikong 
interes at karapatan. 
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Dalawang kumpanyang hukbo, 
nagtapos ng pagsasanay

Tatlong batch ng regular at lokal na yunit gerilya na 
katumbas ng laking dalawang kumpanyang hukbo ang 

nagtapos ng Batayang Kursong Pulitiko-Militar sa lalawigan 
ng Quezon nitong buwan ng Agosto.  

Sa seremonya ng pagtatapos binati ni Ka Cleo del Mundo, 
tagapagsalita ng Apolonio Mendoza Command-BHB Quezon 
ang mga bagong gradweyt na mandirigma at opisyal ng 
Bagong Hukbong Bayan.

“Ipinapakita ng ating katatapos na pagsasanay ang dagdag 
na lakas sa ating armadong pakikibaka na ang ultimong 
layunin ay ang paggapi sa kaaway.”

Ayon kay Ka Cleo, itinuturing ng BHB sa lalawigan ang 
katatapos na pagsasanay bilang paghahanda rin sa pagharap 
sa pinaigting na digma ng rehimeng US-Duterte laban sa 
mamamayan at sa rebolusyonaryong kilusan.

 “Mapapahiya ang bagong hepe ng SOLCOM sa pagsasabing 
mga tira-tirahan na lamang ang BHB sa rehiyon,” dagdag ni 
Ka Cleo bilang sagot sa naging pahayag ng bagong hirang na 
hepe ng Southern Luzon Command ng Armed Forces of the 
Philippines na si Maj. Gen. Benjamin Madrigal.

Idiniin ni Ka Cleo na patuloy ang pagtangkilik sa BHB ng 
masang magsasaka at mga kabataan sa kanayunan.  
“Iniimbitahan din namin ang uring manggagawa at iba pang 
inaaping sektor sa kalunsuran na lumahok sa digmang bayan 
para labanan ang rehimeng US-Duterte,” pagtatapos niya. 

Bungkal-Aralan, matagumpay 
na inilunsad sa Batangas 

Matagumpay na inilunsad ng 
Samahang Magbubukid ng 

Batangas (SAMBAT) kasama ang Haligi ng 
Batangenyong Anakdagat (HABAGAT) – 
Laiya Aplaya Chapter ang “Bungkal-Aralan: 
Laiya Aplaya Peasant Solidarity and Learning 
Mission” noong Agosto 11-13.  Natapos 
ito sa pamamagitan ng National Solidarity 
Mission na ginanap noong Agosto 14.  
Layunin ng aktibidad na higit pang patatagin 
ang pagkakaisa ng mamamayan para sa 
pakikibaka upang makamtan ang lupa at 
hustisya sa Laiya Aplaya.

Nilaman nito ang talakayan hinggil sa 
sitwasyon ng mga magsasaka, cultural 
workshop, konsultasyon at kolektibong 
pagbubungkal. 

Mga progresibong 
organisasyon, nanawagan ng 
hustisya para kay Kian

Nakiisa ang mamamayan ng TK sa 
pangunguna ng Bagong Alyansang 

Makabayan-ST (BAYAN-ST) sa isinagawang 
Black Friday Protest ng mga progresibong 
organisasyon mula sa iba’t ibang bahagi ng 
bansa.  Ipinanawagan nila ang hustisya para 
kay Kian Lloyd delos Santos at sa patuloy na 
dumaraming biktima ng ekstrahudisyal na 
pamamaslang bunsod ng gyera-kontra-droga 
ng rehimeng Duterte.

Noong Agosto 24, nagkasa ng 
magkakasabay na mga pagkilos sa Cabuyao, 
Laguna at sa Bacoor, Cavite. Isang misa 
naman ang inilunsad ng mga progresibong 
organisasyon sa probinsya ng Rizal. 

Bago ito, naglunsad ng isang 
candlelighting activity ang mga kasapi ng 
Alliance of Concerned Teachers (ACT) at 
Gabriela-Southern Tagalog noong Agosto 22 
sa Lucena City. 

BALITA



8  KALATAS AGOSTO  2017

Matapos maagaw ang lahat ng kapangyarihan, 
nagsimula ang burgesya sa paghahanda 

para wasakin ang ngayo’y napahinang mga Sobyet 
at para magtatag ng hayag at kani-kanyang kontra-
rebolusyonaryong diktadura.  Pinakamarahas na 
pagsupil laban sa mamamayan ang pinamunuan ng 
ambisyoso at kontra-rebolusyonaryong 
si Heneral Kornilov.

Tangan ang panawagan ng ika-
6 na kongreso ng Partido, dagli-
dagling nagsimulang mag-armas ang 
mga manggagawa at naghanda para 
lumaban.  Pinakilos ng mga unyon ang 
kanilang mga kasapi.  Inihanda rin ang 
mga rebolusyonaryong yunit militar sa 
Petrograd para sa paglaban. 

Ang Partidong Bolshevik ang naging mapagpasyang 
pwersa ng rebolusyon.  Dahil sa kanilang malakas na 

paglaban, pinatunayan nila ang kakayahang biguin ang 
anumang pagtatangka ng kontra-rebolusyon.  Bunga 
nito, nabigyan ng panibagong sigla ang mga Sobyet 
ng mga Deputado ng Manggagawa at ng Sundalo para 
pumanig sa Partido.  Mabilis ding lumaganap ang 
impluwensya ng Partido sa mga distrito sa kanayunan 

kung saan nagaganap ang pagbawi ng 
mga magsasaka sa mga lupaing inagaw 
ng mga panginoong maylupa.

Ganap na nagapi ang kontra-
rebolusyonaryong pakana ni Kornilov 
noong Agosto 30 na nagpakita sa 
relatibong lakas na ng rebolusyon at 
nagpatunay na humina na ang kontra-
rebolusyon sa Rusya. 

*Ikatlo sa serye ng mga artikulo hinggil sa Dakilang 
Sosyalistang Rebolusyong Oktubre

Agosto 1917: Ang nabigong kontra-rebolusyonaryong 
pakana ni Kornilov

Paggunita sa sentenaryo ng 
Rebolusyong Oktubre, sinimulan ng 
MGC

Inilunsad ng Melito Glor Command-BHB 
Timog Katagalugan noong Agosto 24 sa isang 

sonang gerilya sa rehiyon ang simula ng paggunita 
at pagdiriwang sa makasaysayang sentenaryo ng 
Rebolusyong Oktubre.

Pinangunahan ni Jaime “Ka Diego” Padilla, 
tagapagsalita ng MGC ang hudyat ng pagdiriwang 
kung saan tampok ang pagtalakay sa kahulugan at 
kabuluhan ng Sosyalistang Rebolusyong Oktubre ng 
1917.  Ayon kay Ka Diego, “kailangang halawin natin 
ang mga aral ng Rebolusyong Oktubre ng 1917 upang 
ibayo pang magpunyagi sa pagtupad sa ating mga 
tungkulin upang iangat ang kasalukuyang antas ng 
ating digmang bayan.”

Tampok sa pagdiriwang ang flag raising 
ceremony ng isang kumpanyang yunit ng Pulang 
hukbo.  Nagtapos ang maghapong programa sa 
paglulunsad ng film showing sa gabi ng pelikulang 
“Oktubre”. 

Rehimeng US-Duterte, binatikos sa 
press conference ni Ka Diego

Binatikos ni Jaime “Ka Diego” Padilla, 
tagapagsalita ng Melito Glor Command-

Bagong Hukbong Bayam Timog Katagalugan, ang 
pagpapalawig ng rehimeng US-Duterte sa batas militar 
sa Mindanao sa inilunsad na press conference sa isang 
sonang gerilya noong Hulyo 30. 

Sa udyok ng US, walang patumanggang ipinatupad 
ni Duterte ang kanyang mababangis na gera laban 
sa sambayanan—ang gera kontra droga, all-out war 
laban sa rebolusyonaryong kilusan at batas militar sa 
Mindanao.  Matapos ang unang taon, lalong naging 
malinaw ang kanyang anti-mamamayan at pasistang 
katangian at ganap na tinalikuran ang kanyang mga 
pangako sa mamamayan upang itaguyod ang interes 
ng imperyalistang amo at mga kasapakat na lokal na 
naghaharing uri.

 “Nakahanda ang mamamayan at rebolusyonaryong 
kilusan ng Timog Katagalugan at buong bansa na 
labanan ang pasismo at kontra-mamamayang atake 
ng rehimeng US-Duterte,” pagtatapos ni Ka Diego. 



AGOSTO  2017 9  KALATAS

Bungkal-aralan ng mga magsasaka sa 
Batangas, ginipit ng pulis 

Tuluy-tuloy pa rin ang panggigipit at pananakot ng 
mga elemento ng Philippine National Police sa mga 
residente ng Sityo Balacbacan, Brgy. Laiya Aplaya 
sa San Juan, Batangas.  Noong gabi ng Agosto 13, 
pinuntahan ng mga pulis ang lugar na pinaglunsaran 
ng Bungkal-aralan at hinaras ang mga residente at 
kanilang mga tagasuporta. 

Matapos ang demolisyon noong Hulyo 2014, 
ang mga residente ng Sityo Balacbacan ay patuloy 
na nakikibaka para sa kanilang karapatan sa lupa, 
panirahan at kabuhayan. 

Paglabag sa karapatang pantao sa 
Palawan, nagpapatuloy

Nagpapatuloy ang malubhang paglabag sa 
karapatang pantao ng berdugong AFP at PNP 
sa Palawan.  Ilan na rito ang dislokasyon sa mga 
katutubo na nagresulta sa pagkaiwan ng kanilang 
mga kaingin.  Pinagbabaril rin ang apat na katutubong 
taga-PIADP Bonobono na nangingilaw lamang ng 
mga ibon at pinaghinalaang kasapi ng BHB.  Dalawa 
sa kanila ang sugatan.  Dagdag rito, inaresto ang 
buong pamilya ng isang chieftain, kilala bilang Polog, 
na taga-Marinsyawon, Bonobono, Bataraza.  Dinala 
maging ang kanyang mga asawang buntis at binugbog 
ang kanyang kasamahang kalalakihan.

Sa mga sityo namang saklaw ng Culasian, Rizal, 
walang tigil ang ginagawang pambobomba gamit ang 
mortar at pagpapaputok ng mga grenade launcher 
ng AFP-PNP matapos ang misencounter sa pagitan ng 
kanilang pwersa noong Hulyo 27 bandang alas-3 ng 
hapon.  Kinabukasan, muling nagpasabog ng bomba 
ang tropa ng reaksyunaryong hukbo sa pagitan ng 
Bulalacao at Malihud sa Bataraza.

Samantala, noong Hulyo 24, iligal na inaresto 
ang sibilyang mag-asawang sina Carlito at Elizabeth 
Labajo at dalawa pang kasamahan nito sa Brgy. 
Tinitintinan, Araceli.  Pinaratangan silang diumano’y 
kasapi ng BHB at kinasuhan ng illegal possession of 
explosives.

Panggigipit, pananakot at pagbabanta sa 
Cagbalete

Nakaranas ng panggigipit, pananakot at 
pagbabanta ang tatlong estudyante mula sa 
Unibersidad ng Pilipinas sa Maynila at isa pang 
aktibista sa Brgy. Cagbalete 1, Mauban, Quezon.  
Noong Hulyo 10, sinigawan, binantaan at pinaratangan 
ng kung anu-anong mga alegasyon ni Erlyn Turgo, 
kalihim ng pamunuan ng Cagbalete, ang mga mag-
aaral at aktibistang nagsasagawa ng pananaliksik 
tungkol sa kalagayan ng mga mangingisda.  Tinangka 
ni Turgo na kumpiskahin ang mga notbuk at natipong 
mga panayam ng mga mag-aaral na mga materyales 
para sa kanilang pananaliksik. 

Mariing kinundena ng Pambansang Lakas ng 
Kilusang Mamamalakaya ng Timog Katagalugan 
(PAMALAKAYA-TK) ang ginawang panggigipit ng mga 
opisyal ng lokal na pamahalaan.  Hinamon nila ang 
lokal na pamunuan ng Cagbalete 1 at Mauban na 
maging bukas sa mga tanong at pananaliksik tungkol 
sa kasalukuyang kalagayan at sa nagaganap na 
relokasyon sa mga mangingisda.

Mahigit sa 65 kabahayan sa Sityo Sta. Cruz ang 
pinalilipat sa Sityo Relocation para bigyang-daan ang 
proyektong ekoturismo ni Mayor Llamas ng bayan ng 
Mauban. 

Isang kabataan sa Occidental Mindoro, 
pinaslang

Pinaslang noong Marso 8 ng gabi si Reynaldo 
“Jay-ar” Timenia, Jr. ng bayan ng Mamburao ni 
Board Member Nestor Tria at kanyang mga tauhan.  
Binugbog si Jay-ar hanggang mamatay at sinagasaan 
ng isang SUV na minamaneho mismo ni Tria.

Noong Abril 18, naglunsad ng “March For Justice 
and Prayer Rally” ang 400 kaanak at mga kababayan 
ni Jay-ar upang ipanawagan ang hustisya sa 
pagpaslang sa kanya.  Nagmartsa ang mga ito sa JP 
Rizal St. sa bayan ng Mamburao at tumungo sa 
Kapitolyo ng lalawigan kung saan sila naglunsad ng 
maiksing programa.  

BANTAY KARAPATAN
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KULTURA

Tulad ng isang dahon
na sumasabay sa kampay ng bawat panahon
tiyak at masigla ang ating mga hakbang
sabay na umiimbay ang teorya at mga 
pamamaraan...

may pagtutunggali upang magpunyagi
upang mangibabaw ang tama sa mali
tulad ng dahong dumadaan sa pagkaluoy
upang may bago at mas mahusay pang sumuloy...

Ang ating hukbo ay sing-yumi ng isang bagong 
tubong dahon
ngunit sing-tatag ng puno sa bawat 
pagkakataon
nakaugat sa masa, at patuloy na 
bumubunga
kayrami nang dahon, makabuluhan na 
ang naging pagsulong...

At sa bawat isang dahong malagas
nagiging pataba sa lupa, nagiging 
bagong lakas
walang puwang ang paghina, pag-
atras at pagtamlay
Ibayo tayong nadidilig sa bawat 
hagupit ng kaaway

Tulad ng pagsuloy ng mga dahon
ang ating pagsulong ay nagbabadya 
ng higit pang pagbangon
Patuloy itong aalagaan, patuloy ang paglaban
hanggang masilayan ang pamumukadkad
ng bulaklak, buko at bungang hangad
tiyak ang tagumpay sa bawat pagsikad!

Tulad ng Isang Dahon
ni Adel Serafin


