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E D I T O R Y A L

Sa larangan 

ng ekonomiya, 

walang bagong 

p a t a k a r a n g 

ipinatutupad ang 

rehimeng US-

Duterte.  Ang 

t i n a g u r i a n g 

D u te r te n o m i c s 

ay walang iba 

kundi patakarang 

pang-ekonomiyang 

nakatuon sa 

makadayuhan at 

neoliberal na mga 

programa. 

Isa sa tampok na ipinangangalandakan ng 

rehimeng US-Duterte ang programa nitong “Build, 

Build, Build” na naglalayon umanong pasiglahin ang 

mga proyektong imprastraktura sa bansa subalit sa 

katotohanan ay pangunahing pakikinabangan ng mga 

dayuhang kumpanya at ng mga lokal na malalaking 

burgesya kumprador.  Higit lamang nitong palolobohin 

ang utang panlabas ng bansa sa pamamagitan ng 

ŽĸĐŝĂů�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�;K��Ϳ͘

Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring 

ipinatutupad na tunay na repormang agraryo ang 

rehimeng US-Duterte para sa masang magsasaka.  

Bagkus, isinusulong ng rehimen 

ĂŶŐ� EĂƟŽŶĂů� >ĂŶĚ� hƐĞ�
�Đƚ� ;E>h�Ϳ� ŶĂ� ŵƵůŝŶŐ�

m a g k a k a t e g o r y a 

ng gamit ng mga 

lupa, kabilang ang 

lupang agrikultural at 

pampubliko.

Dagdag-pahirap sa 

mamamayan ang Tax 

Reform Program na 

magpapataw ng ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ�
ƚĂǆĞƐ� tulad ng mga dagdag-

bayarin sa kuryente, pabahay, 

ŬŽŽƉĞƌĂƟďĂ� Ăƚ� ƉƌŽĚƵŬƚŽŶŐ�
petrolyo.  Kamakailan, sunud-sunod din 

ang dagdag-presyo sa mga batayang pangangailangan 

ng mamamayan.  Sunud-sunod ang pagtaas ng presyo 

ŶŐ� ŵŐĂ� ƉƌŽĚƵŬƚŽŶŐ� ƉĞƚƌŽůǇŽ� Ăƚ� >W'͘� � dƵŵĂĂƐ� ĂŶŐ�
presyo ng harina at mga de-lata habang nakaamba rin 

ang dagdag-singil sa kuryente at tubig.  Malaki rin ang 

ŝƟŶĂĂƐ�ŶŐ� ƚŽůů� ĨĞĞ�ng Southern Tagalog Access Road 

;^d�ZͿ�ŶĂ�ϲϳ� � ƐĞŶƟŵŽ�ŶĂ�ƟǇĂŬ�ŶĂ�ŵĂŐƉĂƉĂůŽďŽ�ŶŐ�
pamasahe.

Doble�ƉĂƐĂŶŝŶ�ƉĂ�ŶŐ�ŵĂŵĂŵĂǇĂŶ�ĂŶŐ�ŶĂŶĂŶĂƟůŝŶŐ�
hindi nakabubuhay na sahod.  Nagpapatuloy pa rin 

ang kontraktwalisasyon na ipinangako ni Duterteng 

ibabasura niya pagkaupo sa pwesto.  Insulto pa ngang 

Buklurin ang sambayanang Pilipino upang ibagsak ang anti-
mamamayan at militaristang rehimeng US-Duterte

N
ĂƐĂ�ŐŝƚŶĂ�ŶŐĂǇŽŶ�ŶŐ� ŬĂďŝͲŬĂďŝůĂŶŐ�ŵŐĂ�ƉĂŐďĂƟŬŽƐ�ĂŶŐ� ƌĞŚŝŵĞŶ�Ŷŝ�ZŽĚƌŝŐŽ��ƵƚĞƌƚĞ͘� � ^Ă� ůŽŽď�
ng higit isang taong panunungkulan niya sa estado poder, lalong lumawak ang kumukondena 

ƐĂ� ŬĂŶǇĂŶŐ� ƉĂƐŝƐƚĂŶŐ� ƉĂŐŚĂŚĂƌŝ͕� ůƵŵĂůĂŐĂŶĂƉ� ĂŶŐ� ĚŝƐŐƵƐƚŽ� ŶŐ� ƐĂŵďĂǇĂŶĂŶ� ƐĂ� ŬĂŶǇĂŶŐ� ŵŐĂ� ĂŶƟͲ
ŵĂŵĂŵĂǇĂŶŐ�ƉĂƚĂŬĂƌĂŶ�Ăƚ�ĚƵŵĂƌĂŵŝ�ĂŶŐ�ŶĂŶĂŶĂǁĂŐĂŶ�ŶŐ�ŬĂŶǇĂŶŐ�ƉĂŐďŝďŝƟǁ�ƐĂ�ƉǁĞƐƚŽ͘� �,ĂďĂŶŐ�
tumatagal ay higit siyang nahihiwalay sa sambayanang Pilipino.
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maituturing ang kakarampot na P21  umento sa sahod 

ng mga manggagawa sa NCR gayong higit na mas malaki 

pa ang dapat nilang sahurin para masustentuhan ang 

pangangailangan ng kanilang mga pamilya. 

�ĂŚŝů� ƐĂ� ƚƵŵŝƟŶĚŝŶŐ� ŬƌŝƐŝƐ� ƐĂ� ĞŬŽŶŽŵŝǇĂ͕�
lumalaganap ang ligalig sa hanay ng mamamayan.  

Dahil sa kawalan ng tugon ng rehimeng US-Duterte 

sa mga batayang pangangailangan ng mamamayan, 

lumalaganap ang mga pakikibakang masa laban sa mga 

ĂŶƟͲŵĂŵĂŵĂǇĂŶ� Ăƚ� ĂŶƟͲŶĂƐǇƵŶĂů� ŶĂ� ƉĂƚĂŬĂƌĂŶ� ŶŐ�
rehimen. 

Hindi matanggap ni Duterte ang katotohanang 

ůƵŵĂůĂǁĂŬ� ĂŶŐ� ŚĂŶĂǇ� ŶŐ� ŵŐĂ� ŐƌƵƉŽŶŐ� ƉƵůŝƟŬĂů͕�
sosyal at iba pang pwersang lumalaban sa kanyang 

administrasyon.  Para pangalagaan ang kanyang 

paghahari sa harap ng lumalawak na disgusto 

ŶŐ� ŵĂŵĂŵĂǇĂŶ͕� ŵĂƐ� ƉŝŶĂƟŶĚŝ� Ŷŝ� �ƵƚĞƌƚĞ� ĂŶŐ�
ƉĂŵƉƵůŝƟŬĂŶŐ�ƉĂŶƵŶƵƉŝů͘��̂ Ă�ŬĂƐĂůƵŬƵǇĂŶ͕�ŐƵŵƵŐƵůŽŶŐ�
na ang planong pagpapatalsik sa punong mahistrado ng 

<ŽƌƚĞ�^ƵƉƌĞŵĂ�Ăƚ�ƐĂ�KŵďƵĚƐŵĂŶ͘��/ŶĂŬƵƐĂŚĂŶ�ĚŝŶ�ŶŝǇĂ�
ang rebolusyonaryong kilusan na nakikipagsabwatan 

ƐĂ� ŝďĂ� ƉĂŶŐ� ŵŐĂ� ƉĂƌƟĚŽͲƉƵůŝƟŬĂů� ƉĂƌĂ� ƉĂďĂŐƐĂŬŝŶ�
ang kanyang gubyerno.  Nagpapakalat ng mga 

ŬĂƐŝŶƵŶŐĂůŝŶĂŶ� ĂŶŐ� ƌĞŚŝŵĞŶ� ƐĂ� ƵůƟŵŽŶŐ� ůĂǇƵŶŝŶŐ�
ƐŝƌĂĂŶ� ĂŶŐ� ůĂŚĂƚ� ŶŐ� ŬĂůĂďĂŶ� ƐĂ� ƉƵůŝƟŬĂ� Ăƚ� ƉĂƚƵůŽǇ� ŶĂ�
makapangunyapit sa estado poder. 

Dagdag dito, tumindi ang pananalasa ng mga 

pwersang panseguridad ng estado sa balangkas ng 

KƉůĂŶ� <ĂƉĂǇĂƉĂĂŶ� Ăƚ� ĂůůͲŽƵƚ� ǁĂƌ ng rehimeng US-

Duterte laban sa rebolusyonaryong kilusan.  Animo’y 

ipinatupad na rin ang batas militar sa Batangas at 

WĂůĂǁĂŶ� ĚĂŚŝů� ƐĂ� ǁĂůĂŶŐͲƉĂƟĚ� ŶĂ� ŵŐĂ� ŽƉĞƌĂƐǇŽŶŐ�
militar ng pinagsanib na mga elemento ng AFP-PNP-

CAA.  Tampok ang ĂĞƌŝĂů� ďŽŵďŝŶŐƐ sa Batangas kung 

saan tatlong sibilyan ang namatay habang ilan daang 

pamilya ang napilitang lumikas.  Malaganap naman ang 

iligal na pag-aresto sa Palawan kung saan inaakusahan 

ang mga sibilyang kasapi ng Bagong Hukbong Bayan.  

Nagpapatuloy din ang pananalasa ng militar sa mga 

ŬĂŶĂǇƵŶĂŶ� ŶŐ� >ĂŐƵŶĂ͕� YƵĞǌŽŶ͕� ZŝǌĂů� Ăƚ� ƐĂ� ŝƐůĂ� ŶŐ�
Mindoro. 

hŵĂĂďŽƚ� ŶĂ� ƐĂ� ϭϯ� ĂŶŐ� ďŝŬƟŵĂ� ŶŐ� ƉĂŵƉƵůŝƟŬĂŶŐ�
pamamaslang sa rehiyon mula nang maluklok si 

Duterte.  Karamihan sa kanila ay mula sa hanay ng uring 

ŵĂŐƐĂƐĂŬĂ͘� � �ĂŐĚĂŐ� ƉĂ� ƌŝƚŽ� ĂŶŐ� ŝůĂŶŐ� ůŝďŽŶŐ� ďŝŬƟŵĂ�
ng ƐƵŵŵĂƌǇ� ĞǆĞĐƵƟŽŶƐ, mga pinaslang ng ƌŝĚŝŶŐͲŝŶͲ
ƚĂŶĚĞŵ, gayundin sa mga operasyon ng pulis bunsod 
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ng gera kontra-droga ng rehimen.  

Dahil sa pagkamuhi ng sambayanan sa 

reaksyunaryong PNP bilang pangunahing instrumento 

sa mga pamamaslang sa ngalan ng gera kontra-droga, 

idineklara ni Duterte na ipapasa na sa Philippine 

�ƌƵŐ� �ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� �ŐĞŶĐǇ� ;W���Ϳ� ĂŶŐ� ƉĂŶŐƵŶĂŚŝŶŐ�
responsibilidad sa paglutas sa problema ng iligal na 

ĚƌŽŐĂ�ƐĂ�ďĂŶƐĂ͘��'ĂǇƵŶŵĂŶ͕�ŚŝŶĚŝ�ŶŝƚŽ�ƉŝŶĂƉĂǁŝ�ĂŶŐ�
ĂŶƟͲŵĂŵĂŵĂǇĂŶŐ�ŬĂƚĂŶŐŝĂŶ�ŶŐ�ŐĞƌĂ�ŬŽŶƚƌĂͲĚƌŽŐĂ�ŶŐ�
ƌĞŚŝŵĞŶŐ�h^Ͳ�ƵƚĞƌƚĞ�ŶĂ�ŬƵŵŝƟů�ŶĂ�ƐĂ�ďƵŚĂǇ�ŶŐ�ůŝďƵͲ
libong karaniwang mamamayan.  

^Ă� ŐŝƚŶĂ� ŶŐ�ŵĂůĂǁĂŬĂŶŐ� ƉĂŐďĂƟŬŽƐ� ƐĂ�ŵĂƉĂŶŝŝů�
na mga gera ng rehimen, pinaghuhusay ni Duterte 

ang panunuyo at pangangako sa mga tropang 

militar—ang masugid na tagapagpatupad ng kanyang 

marahas na kampanyang panunupil sa mamamayan.    

Pinangakuan na dodoblehin ang sahod nila, bibigyan 

ng pabahay, libreng edukasyon ng mga anak,  

nilakihan ang pabuya at benepisyo sa mga sundalong 

isinubo niya at namatay  sa  gera sa Marawi.  Patuloy 

ding pinalalakas ang armas at kagamitang militar 

ng AFP sa pamamagitan ng pagbili ng mga segunda 

manong armas at pamamalimos ng mga bala at baril 

mula Rusya at Tsina—kapalit ang  pagkompromiso ng 

karapatan ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang mga 

isla sa West Philippine Sea. 

Ipinamalas na rin ni Duterte ang kanyang 

lantarang pangangayupapa sa imperyalismong US.  

Malaking palabas lamang ang pagpapahayag ni 

Duterte ng paggigiit na pagbawi sa mga Balangiga 

Bells na idinederehe mismo ng imperyalismong US 

para pagmukhain siyang makabayan.  Hindi na rin ito 

kagulat-gulat dahil hindi naman naputol ang kontrol 

ng imperyalismong US sa bansa.  Katunayan, hinayaan 

pa niyang manghimasok ang militar ng US sa kanyang 

gera laban sa mamamayan at Moro sa Marawi.  

Nagpatuloy din ang presensya ng mga tropang 

Amerikano sa iba’t ibang base militar sa bansa, 

gayundin ang pagdaong ng mga sasakyang pandigma 

ng US.  Nakapwesto ngayon ang militar ng US sa 

ƉĂŐƐĂƐĂŐĂǁĂ� ŶŐ� Ϯϱϳ� ĞŚĞƌƐŝƐǇŽŶŐ� ŵŝůŝƚĂƌ� ƐĂ� ďĂŶƐĂ͘��
Mula sa ilang ulit na pagbabanta ng pagkalas sa US, 

ngayon ay hindi na maitago ni Duterte ang kanyang 

pagiging sunud-sunuran sa dikta ng mga imperyalista.  

Desperado na ang rehimeng US-Duterte na 

ƉĂŶĂƟůŝŚŝŶ�ĂŶŐ�ŬĂŶǇĂŶŐ�ƉĂŐŚĂŚĂƌŝ�ƐĂ�ďĂŶƐĂ�ƐĂ�ŐŝƚŶĂ�
ŶŐ� ƐƵŵĂƐĂŚŽů� ŶĂ� ŬƌŝƐŝƐ� ƐĂ� ĞŬŽŶŽŵŝǇĂ� Ăƚ� ƉƵůŝƟŬĂ͘���
Ang mga patakarang ipinatutupad ng rehimen ang 

naghiwalay kay Duterte sa mamamayan at siya ring 

batayan ng lumalawak at lumalakas na panawagan 

para patalsikin na siya sa pwesto.  

�ĂƉĂƚ� ůĂŵĂŶŐ� ŶĂ� ƉĂƚĂůƐŝŬŝŶ� ŶĂ� ĂŶŐ� ĂŶƟͲ
ŵĂŵĂŵĂǇĂŶ͕�ĂŶƟͲŶĂƐǇƵŶĂů�Ăƚ�ŵŝůŝƚĂƌŝƐƚĂŶŐ�ƌĞŚŝŵĞŶŐ�
US-Duterte.  Higit na malinaw ngayon sa mamamayan 

na wala silang maaasahang anumang pagbabago sa 

ilalim ng naghaharing rehimen.  Dapat pasiglahin 

ang pagsusulong ng mga pakikibakang bayan upang 

labanan ang rehimeng US-Duterte.  Pahugusin 

ang higit pang maraming bilang ng mamamayan 

sa mga lansangan para isulong ang kanilang mga 

ĚĞŵŽŬƌĂƟŬŽŶŐ� ŬĂƌĂƉĂƚĂŶ� Ăƚ� ŝŶƚĞƌĞƐ͕� Ăƚ� ŝƉĂŶĂǁĂŐĂŶ�
ang nakabubuhay na sahod, tunay na repormang 

agraryo, serbisyong panlipunan at pagtatanggol sa 

karapatang pantao.

�ĂƉĂƚ�ĚŝŶŐ�ƉĂŝŐƟŶŐŝŶ�ŶŐ��ĂŐŽŶŐ�,ƵŬďŽŶŐ��ĂǇĂŶ�
ang armadong pakikibaka para labanan ang pasistang 

ƉĂŐŚĂŚĂƌŝ�Ŷŝ��ƵƚĞƌƚĞ͘���ĂƉĂƚ�ƉĂŶĂŐƵƟŶ�ĂŶŐ�ƌĞŚŝŵĞŶ�
sa mga krimen at sa pang-aabuso nito sa karapatang 

pantao at kalayaang sibil ng mamamayan.  Sa gitna ng 

lumalalim na krisis ng malapyudal at malakolonyal na 

ůŝƉƵŶĂŶŐ�WŝůŝƉŝŶŽ͕�ƟǇĂŬ�ĂŶŐ�ƉĂŐƐĂůŝŐ�ŶŐ�ŵĂŵĂŵĂǇĂŶ�
sa armadong pakikibaka bilang tanging sandata nila 

ƵƉĂŶŐ� ƉĂƚĂůƐŝŬŝŶ� ŶĂ� ĂŶŐ� ĂŶƟͲŵĂŵĂŵĂǇĂŶ� Ăƚ�
militaristang rehimeng US-Duterte, at itayo ang 

ŬĂŶŝůĂŶŐ�ƐĂƌŝůŝŶŐ�ĚĞŵŽŬƌĂƟŬŽŶŐ�ŐƵďǇĞƌŶŽ͘
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Wakasan at labanan ang anti-mamamayan at anti-nasyunal na programang 
BBB ng rehimeng US-Duterte!

T o d o - t o d o n g 

sinasamantala ng 

reaksyunaryong gubyerno 

ang kapangyarihan 

nito upang makaakit ng 

direktang pamumuhunan 

mula sa dayuhang 

kapitalista sa 

pamamagitan 

ŶŐ� KĸĐŝĂů�
�ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�
A s s i s t a n c e 

; K � � Ϳ ͘��
Sinusuportahan 

ito ng ginawang pag-

ĂŵǇĞŶĚĂ�ƐĂ�WƵďůŝĐ�^ĞƌǀŝĐĞ��Đƚ�
ŶĂ� ŐĂŐĂƌĂŶƟǇĂ� ƐĂ� ďƵƵͲďƵŽŶŐ�
pagmamay-ari ng malalaking 

dayuhang korporasyon 

sa mga proyektong 

imprastruktura, kalupaan 

at likas-yaman ng bansa.  Dahil  dito, naglalaway  

ang mga burukrata-kapitalista sa naglalakihang 

proyekto upang gawing gatasang baka para sa 

korapsyon at luho nila.

Sa Timog Katagalugan, tampok ang New 

�ĞŶƚĞŶŶŝĂů�tĂƚĞƌ� ^ŽƵƌĐĞ�WƌŽũĞĐƚ� ;E�t^WͿ� ŬƵŶŐ�
ƐĂĂŶ�ŝƚĂƚĂǇŽ�ĂŶŐ�<ĂůŝǁĂ�Ăƚ�>ĂŝďĂŶ�ĚĂŵ�ƐĂ�ƉĂŐŝƚĂŶ�
ŶŐ�ŵŐĂ�ƉƌŽďŝŶƐǇĂ�ŶŐ�ZŝǌĂů͕�>ĂŐƵŶĂ�Ăƚ�EŽƌƚŚ�YƵĞǌŽŶ�
na popondohan ng Tsina.  Nagkakahalaga itong 

Wϭϴ͘ϳϮϰ�ďŝůǇŽŶ�ŬƵŶŐ�ƐĂĂŶ�ŝƉĂŝŝůĂůŝŵ�ĂŶŐ�ƐĞƌďŝƐǇŽ�

ng tubig sa kontrol ng mga pribadong dayuhang 

kumpanya.  Kaakibat nito ang pagtataas ng singil 

sa tubig at paglalayo 

ng batayang 

pangangai langan 

ng maralitang 

lungsod sa 

ƚƵďŝŐ͘� � 'ĂŐĂŵŝƟŶ�
din ito upang 

pagkunan ng suplay 

ng kuryente para sa mga 

itatayong imprastruktura muli 

para sa ganansya ng mga lokal 

at dayuhang mamumuhunan sa 

bansa.  Bukod pa, magdudulot ito 

ng pagkawasak ng higit sa 50,000 

ektaryang gubat at lupang 

agrikultural, gayundin ang 

dislokasyon ng mahigit 5,000 

pamilya ng katutubo at setler 

mula sa kanilang komunidad at 

kabuhayan.

Aabusuhin naman ng rehimen ang 

ƉƵƐŝƐǇŽŶ� ŶŐ� ŝƐůĂ� ŶŐ� DŝŶĚŽƌŽ� ďŝůĂŶŐ� ͞>ƵǌŽŶ Ɛ͛�
'ĂƚĞǁĂǇ� ƚŽ� ƚŚĞ� ^ŽƵƚŚ͟� ƐĂ� ŝƐůĂ� ŶŐ� sŝƐĂǇĂƐ� Ăƚ�
Mindanao sa pamamagitan ng pagtatayo 

nito ng Batangas-Calapan Super Bridge na 

magdudugtong sa Mindoro at Batangas.  Ang 

nasabing proyekto ay lalaanan ng P53 bilyon 

popondohan ng Far East Mega Builders 

�ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ� ƐĂ� ƉĂŵĂŵĂŐŝƚĂŶ� ŶŐ� ƉƵďůŝĐͲƉƌŝǀĂƚĞ�

W
ĂůĂŶŐ� ŬĂƵŶůĂƌĂŶŐ� ŚĂƟĚ� ĂŶŐ� ƉƌŽŐƌĂŵĂŶŐ� ƉĂŶŐͲĞŬŽŶŽŵǇĂ� ŶŐ� ƌĞŚŝŵĞŶŐ� h^Ͳ�ƵƚĞƌƚĞ͘� � ^Ă�
ƉĂŵĂŵĂŐŝƚĂŶ� ŶŐ� ĞŶŐƌĂŶĚĞŶŐ� ƉƌŽǇĞŬƚŽŶŐ� ͞�ƵŝůĚ͊� �ƵŝůĚ͊� �ƵŝůĚ͊͟� ;���Ϳ͕� ůĂůŽ� ůĂŵĂŶŐ� ŶŝƚŽŶŐ�

ibinubuyangyang ang likas-yaman at serbisyong panlipunan sa bansa para sa kapakinabangan ng mga 

dambuhalang dayuhang korporasyon at malalaking burgesya-komprador.  Ipinagpapatuloy lamang 

nito ang mga proyekto ng mga nagdaang rehimeng US-Arroyo at US-BS Aquino na nakabalangkas sa 

neoliberal na programang dikta ng imperyalismong US. 

PANGUNAHING LATHALAIN
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ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�;WWWͿ͘��DĂǇ�ŚĂďĂ�ŝƚŽŶŐ�ϭϱ�ŬŝůŽŵĞƚƌŽŶŐ�
sasaklaw ng 8.5 kilometro mula isla ng Mindoro 

ŚĂŶŐŐĂŶŐ� /ƐůĂ� sĞƌĚĞ� Ăƚ� ϲ͘ϱ� ŬŝůŽŵĞƚƌŽ� ŵƵůĂ
ŶĂŵĂŶ�ƐĂ�/ƐůĂ�sĞƌĚĞ�ŚĂŶŐŐĂŶŐ��ĂƚĂŶŐĂƐ͘���ĂŚŝů�ĚŝƚŽ͕�
mawawalan ng kabuhayan ang maliliit na shipping 

lines sa isla.  Dagdag pa, lantarang ibubukas 

ang Mindoro sa higit pang pandarambong sa 

likas-yaman at pangangamkam ng lupa sa mga 

magsasaka at katutubo sa lugar upang bigyang-

ĚĂĂŶ�ĂŶŐ�ŵŐĂ�ĚĂŵďƵŚĂůĂŶŐ�ŵŝŶĂŚĂŶ͘��'ĂǇƵŶĚŝŶ�
upang mag-akit ng mga turista sa Mindoro.

Bukod pa rito, tutustusan ng mga dayuhan sa 

ƉĂŵĂŵĂŐŝƚĂŶ�ŶŐ�K���ĂŶŐ�WEZ�^ŽƵƚŚ��ŽŵŵƵƚĞƌ͕ �
ĂŶŐ�ϳϮͲŬŝůŽŵĞƚƌŽŶŐ� ƌŝůĞƐ�ŵƵůĂ�DĂŶŝůĂ�ŚĂŶŐŐĂŶŐ�
>ŽƐ��ĂŹŽƐ͕�>ĂŐƵŶĂ�;Wϭϯϰ�Ϳ͖�ĂŶŐ�WƵĞƌƚŽ�WƌŝŶĐĞƐĂ�
�ŝƌƉŽƌƚ� �ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ� WƌŽũĞĐƚ� ƐĂ� WĂůĂǁĂŶ�
;Wϰ͘ϰϲϭ�Ϳ͖� Ăƚ� ĂŶŐ� >Zd� >ŝŶĞ� Ϯ� �ĂƐƚ� ;DĂƐŝŶĂŐͿ�
�ǆƚĞŶƐŝŽŶ� WƌŽũĞĐƚ� ƐĂ� ZŝǌĂů� ;Wϵ͘ϱϭϬ�Ϳ͘� � �ŶŐ� WEZ�
^ŽƵƚŚ�>ŽŶŐ�,ĂƵů͕�ĂŶŐ�ϱϴϭͲŬŝůŽŵĞƚƌŽŶŐ�ƌŝůĞƐ�ŵƵůĂ�
DĂŶŝůĂ� ŚĂŶŐŐĂŶŐ� >ĞŐĂǌƉŝ� ŶĂ� ƚĂƚĂŐŽƐ� ƐĂ� >ĂŐƵŶĂ͕�
�ĂƚĂŶŐĂƐ�Ăƚ�YƵĞǌŽŶ�;Wϭϱϭ�Ϳ�ĂǇ�ŶĂŬŽƉŽ�ŶĂŵĂŶ�ŶŐ�
�ŚŝŶĂ� ƐĂ� ƉĂŵĂŵĂŐŝƚĂŶ� ĚŝŶ� ŶŐ�K���ŚĂďĂŶŐ� ĂŶŐ�
�ĂǀŝƚĞ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů��ƌĞĂ�&ůŽŽĚ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�WƌŽũĞĐƚ�
;Wϵ͘ϵϵ�Ϳ�ŶĂŵĂŶ�ĂǇ�ŶĂŬƵŚĂ�ŶŐ�:ĂƉĂŶ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�
�ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ��ŐĞŶĐǇ�;:/��Ϳ͘

�ŶŐ� ŵŐĂ� ƉƌŽǇĞŬƚŽŶŐ� �ĂǀŝƚĞͲ>ĂŐƵŶĂ�
�ǆƉƌĞƐƐǁĂǇ�Ž���>�y� ;Wϯϱ͘ϲϴϮ�Ϳ� Ăƚ� >Zd� ϭ� ^ŽƵƚŚ�
;�ĂǀŝƚĞͿ��ǆƚĞŶƐŝŽŶ�WƌŽũĞĐƚ�;Wϲϰ͘ϵ�Ϳ�ĂǇ�ŬĂƉǁĂ�ŶĂƐĂ�
ŝůĂůŝŵ� ŶŐ� ƉƌŽŐƌĂŵĂŶŐ� WWW͘ � �EĂŬƵŚĂ� ŶŐ�DW��>��
,ŽůĚŝŶŐƐ͕� /ŶĐ͘� ŶĂ� ƐƵďƐŝĚǇĂƌǇŽ� ŶŐ� DĞƚƌŽ� WĂĐŝĮĐ�
/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ� �ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ� ;DW/�Ϳ� Ŷŝ� DĂŶŶǇ� s͘ �
WĂŶŐŝůŝŶĂŶ� ĂŶŐ� ��>�y� ŚĂďĂŶŐ� ĂŶŐ� ŶĂŬĂŬƵŚĂ�
ŶĂŵĂŶ� ŶŐ� ŬŽŶƚƌĂƚĂ� ƐĂ� >Zd� ϭ� ĂǇ� ĂŶŐ� >ŝŐŚƚ� ZĂŝů�
DĂŶŝůĂ��ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͕�ŝƐĂŶŐ�ĐŽŶŐůŽŵĞƌĂƚĞ ng Ayala 

�ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ� Ăƚ� DW/�͕� ŬĂƐĂŵĂ� ĂŶŐ� ĚĂůĂǁĂŶŐ�
kumpanyang Pranses, ang Alstom at Bouygues 

dƌĂǀĂƵǆ�WƵďůŝĐƐ͘

^ĂŵĂŶƚĂůĂ͕� ŵĂŐŵƵŵƵůĂ� ŶĂŵĂŶ� ƐĂ� 'ĞŶĞƌĂů�
�ƉƉƌŽƉƌŝĂƟŽŶƐ��Đƚ�ŶŐ�ƌĞŚŝŵĞŶŐ�h^Ͳ�ƵƚĞƌƚĞ�ĂŶŐ�
ƉŽŶĚŽŶŐ� ŐĂŐĂŵŝƟŶ� ƉĂƌĂ� ƐĂ� ƉƌŽǇĞŬƚŽŶŐ� >ĂŐƵŶĂ�
>ĂŬĞ� ,ŝŐŚǁĂǇ� ;WϰϭϴDͿ� Ăƚ� �ĂŚŝůĞͲKǇƐƚĞƌ� �ĐĐĞƐƐ�

ZŽĂĚ� ;Wϰϵϲ͘ϰϵϱDͿ͘� � �ŶŐ� �ĂŚŝůĞͲKǇƐƚĞƌ� �ĐĐĞƐƐ�
Road ay isang 22.3-kilometrong kalsada at tulay 

ƐĂ� �ƌŐǇ͘� �ĂŚŝůĞ� ƚƵŶŐŽŶŐ� KǇƐƚĞƌ� �ĂǇ� ƐĂ� WĂůĂǁĂŶ�
para sa mabilis na akses papuntang base militar 

ng imperyalismong US sa Ulugan Bay.

Kaakibat ng mga proyektong imprastruktura 

ng rehimeng US-Duterte sa ilalim ng kanyang 

ambisyosong BBB ang malawakang dislokasyon, 

demolisyon at pangangamkam ng lupa sa 

puu-puong libong mamamayan sa bansa.  

Ipapaubaya nito ang mga serbisyong panlipunan 

ƐĂ� ƉƌŝďĂƟƐĂƐǇŽŶ� Ăƚ� ŬŽƌƉŽƌĂƟƐĂƐǇŽŶ� ŶŐ� ŵŐĂ�
ĚĂǇƵŚĂŶŐ�ŬƵŵƉĂŶǇĂ�ƐĂ�ďĂŶƐĂ͘��'ĂŐĂŵŝƟŶ�ĚŝŶ�ŝƚŽ�
upang higit na makapagkamal ng yaman si Duterte 

at mga kasapakat nitong burukrata-kapitalista at 

malalaking burgesya-komprador mula sa kaban 

ng mamamayan.  Malinaw na ang proyektong ito 

Ŷŝ��ƵƚĞƌƚĞ�ĂǇ�ĂŶƟͲŵĂŵĂŵĂǇĂŶ͕�ĂŶƟͲŶĂƐǇƵŶĂů�Ăƚ�
ĂŶƟͲŬĂƵŶůĂƌĂŶ͘

>ĂůŽ� ůĂŵĂŶŐ� ƉŝŶĂůĂůĂŬĂƐ� ŶŐ�ŵŐĂ� ŚĂŬďĂŶŐŝŶŐ�
ito ni Duterte ang lumalawak na alyansa ng 

mamamayang naghahangad ng pambansa-

ĚĞŵŽŬƌĂƟŬŽŶŐ� ƉĂŐďĂďĂŐŽ� ƐĂ� ƉĂŵĂŵĂŐŝƚĂŶ� ŶŐ�
ĚĞŵŽŬƌĂƟŬŽŶŐ�ƌĞďŽůƵƐǇŽŶŐ�ďĂǇĂŶ͘� ��ĂƟĚ�ŶŝůĂŶŐ�
sa pagtatagumpay lamang ng DRB maitatatag ang 

ĚĞŵŽŬƌĂƟŬŽŶŐ� ŐƵďǇĞƌŶŽŶŐ� ďĂǇĂŶŐ�
magpapatupad ng pambansang industriyalisasyon 

kung saan kagyat na isasabansa ang lahat ng mga 

estratehikong industriya tulad ng pagmimina, 

langis, kuryente at transportasyon, kasabay ng 

pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa.  Ang 

dalawang ito ang batayan ng kaunlarang 

pangunahing nagsasaalang-alang sa kagalingan 

ng mamamayan at hindi ang interes ng mga 

ĚĂǇƵŚĂŶ�Ăƚ�ŶĂŐŚĂŚĂƌŝŶŐ�Ƶƌŝ͘��'ĂŐĂƌĂŶƟǇĂŚĂŶ�ŶŝƚŽ�
ang mga batayang pangangailangan ng 

mamamayan para sa konsumo at serbisyo.   

Mamaksimisahin ng gubyernong bayan ang lahat 

ng rekurso para pagsilbihin sa pambansang 

ŬĂƵŶůĂƌĂŶ͘�,ŝŚŝŬĂǇĂƟŶ�ĂŶŐ�ůĂŚĂƚ�ŶŐ�ƐĞŬƚŽƌ�ƵƉĂŶŐ�
ƉŽƐŝƟďŽŶŐ� ŵĂŐͲĂŵďĂŐ� ƐĂ� ƉĂŐƉĂƉĂƵŶůĂĚ� ŶŐ�
pambansang industriya at ekonomya.



OKTBRE 2017 6  KALATAS

Hindi ito naiiba sa nagpapatuloy na kontra-

ŵĂŐƐĂƐĂŬĂ� Ăƚ� ŬŽŶƚƌĂͲŬĂƚƵƚƵďŽŶŐ� EĂƟŽŶĂů� 'ƌĞĞŶŝŶŐ�
WƌŽŐƌĂŵ�;E'WͿ�ŶŐ�ƌĞŚŝŵĞŶŐ�h^Ͳ�^��ƋƵŝŶŽ͘��^Ă�dŝŵŽŐ�
<ĂƚĂŐĂůƵŐĂŶ͕�ŐŝŶĂŐĂŵŝƚ�ĂŶŐ�E'W�ƵƉĂŶŐ�ƉĂůĂǇĂƐŝŶ�ĂŶŐ�
malaking bilang ng maralitang magsasaka, setler at 

mga katutubo sa mga probinsya ng Mindoro, Palawan 

Ăƚ� YƵĞǌŽŶ� ƉĂƌĂ� ƐĂ� ƐŝƐƚĞŵĂƟŬŽŶŐ� ƉĂŶŐĂŶŐĂŵŬĂŵ�
ng lupa ng reaksyunaryong gobyerno.  Sa 

programang reporestasyon, tatamnan ang milyun-

milyong ektaryang lupa ng mga punongkahoy na 

pakikinabangan ng mga burukrata-kapitalista, 

burgesya kumprador, at iba pang dayuhan at 

malalaking negosyante.  Kabilang dito ang mga ŶĂƟǀĞ�
at katutubong puno tulad ng narra, mga punong 

ĞǆŽƟĐ at ĐĂƐŚ� ĐƌŽƉ tulad ng mahogany, gmelina, 

rubber trees, kape at cacao.  

Sa kasalukuyan, labis na pagsasamantala 

at pang-aapi ang dinaranas ng masang 

ŵĂŐƐĂƐĂŬĂ͘� � ^Ă� KĐĐŝĚĞŶƚĂů� DŝŶĚŽƌŽ͕�
nakaambang palayasin ang mga residente 

Ăƚ� ŵĂŐƐĂƐĂŬĂ� ƐĂ� DŝŶĚŽƌŽ� �ĂŵƉ� Ăƚ� >ƵƉĂŶŐ�
�ĂďĂĐƵŶŐĂŶ� ƐĂ� ^ĂďůĂǇĂŶ͖� >ƵƉĂŶŐ� dĞũĂĚĂ͕�
>ƵƉĂŶŐ�WĞƌŝ�Ăƚ�>ƵƉĂŶŐ�<ĂŵďŝƐǁĞƌ�ƐĂ��ĂůŝŶƚĂĂŶ͘��
�ŝŬƟŵĂ� ŶĂŵĂŶ� ŶŐ� ƉĂŐƉĂƉĂůĂǇĂƐ� ĂŶŐ� ŵŐĂ�
ŵĂŐƐĂƐĂŬĂ� ƐĂ� >ƵƉĂŶŐ� DĞĚĂůůĂ� ƐĂ� �ĂůŝŶƚĂĂŶ͕�
>ƵƉĂŶŐ� �ůŵĞĚĂ� ƐĂ� DĂŵďƵƌĂŽ͕� >ƵƉĂŶŐ� >ŽƚĂ�
ƐĂ��ďƌĂ�ĚĞ�/ůŽŐ͕�>ƵƉĂŶŐ�^ĂůǀĂĐŝŽŶ�ƐĂ�ZŝǌĂů͕�Ăƚ�
ůƵƉĂŶŐ�ƉĂŐŵĂŵĂǇͲĂƌŝ�ŶŐ�ƉĂŵŝůǇĂŶŐ��ŝĂŹĂ�ƐĂ�
^ƚĂ͘��ƌƵǌ͘�

Upang gawing industriyal at pagkakitaan 

ang lupang panirikan ng mga residente, 

nakaambang ipademolis ang mga komunidad 

sa San Francisco at isla ng Cagbalete 1 

ƐĂ� DĂƵďĂŶ͕� YƵĞǌŽŶ͘� � 'ŝŶĂŐĂŵŝƚ� ĚŝŶ� ŶŐ�
mga panginoong maylupa ang pribadong  

armadong ŐŽŽŶƐ, pwersa ng AFP at PNP upang 

dahasin ang mga tenanteng magsasaka at residente, 

ƚƵůĂĚ� ŶŐ� ŶĂŐŝŶŐ� ŬĂƌĂŶĂƐĂŶ� ŶŐ�ŵĂŵĂŵĂǇĂŶ� ƐĂ� ^ŝƟŽ�
WŝƚŽŶŐ� 'ĂƚĂŶŐ� ƐĂ� >ƵĐĞŶĂ� �ŝƚǇ͕ � ,ĂĐŝĞŶĚĂ� hǇ� ƐĂ� ^ĂŶ�
�ŶĚƌĞƐ͕�,ĂƐǇĞŶĚĂ�DĂƟĂƐ�ƐĂ�^ĂŶ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͕�Ăƚ�>ƵƉĂŶŐ�
'ĂŶĐĂǇĐŽ�Ăƚ�,ĂƐǇĞŶĚĂ�WƵǇĂů�ƐĂ��ĂƚĂŶĂƵĂŶ͘�

^Ă� �ĂǀŝƚĞ͕� ŝůĂŶŐ� ďƵŐƐŽ� ŶĂ� ŶŐ� ŵĂƌĂŚĂƐ� ŶĂ�
ĚĞŵŽůŝƐǇŽŶ� ĂŶŐ� ŝƐŝŶĂŐĂǁĂ� ŶŐ� DĂƌŝĂ� dŚĞƌĞƐĂ� sŝƌĂƚĂ�
;DdsͿ� /ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ� WƌŽƉĞƌƚǇ� ,ŽůĚŝŶŐƐ� Ăƚ�ŵŐĂ�ŵŝůŝƚĂƌ�
sa Brgy. Patungan, Maragondon upang magtayo 

ng ƌĞƐŽƌƚ� ĚŝƚŽ͘� � ^Ă� �ĂƐŵĂƌŝŹĂƐ͕� ŶĂŬĂĂŵďĂ� ĂŶŐ�
ƉĂŶŐĂŶŐĂŵŬĂŵ� ŶŐ� ůƵƉĂ� ŶŐ� ^ŽƵƚŚ� �ĂǀŝƚĞ� >ĂŶĚ�
�ŽŵƉĂŶǇ�ŶŐ�ƉĂŵŝůǇĂŶŐ��ŶƌŝůĞ͘� �^Ă��ĂůĂŵďĂ͕�>ĂŐƵŶĂ͕�
pinalalayas pa rin at patuloy na dinarahas ang 

mga magsasaka sa Hasyenda Yulo.

Sa halip na ipagpatuloy ang usapang 

Nagpapatuloy ang malubhang suliranin sa lupa ng mga magsasaka sa 
ilalim ng rehimeng US- Duterte

W
ala ni anumang naisakatuparang programa si Duterte na magwawakas at lulutas sa daantaon

 nang suliranin sa lupa ng masang magsasaka.  Bagkus ay ipinangangalandakan nya ang kontra 

ŵĂŐƐĂƐĂŬĂ�Ăƚ�ŵĂŬĂĚĂǇƵŚĂŶŐ�ƉĂŶƵŬĂůĂŶŐ�EĂƟŽŶĂů�>ĂŶĚ�hƐĞ��Đƚ�;E>h�Ϳ�ŶĂ�ŵĂŐƉĂƉĂůĂůĂ�ƐĂ�ŬŽŶƐĞŶƚƌĂƐǇŽŶ�
ng lupa sa mga naghaharing-uri.  Sa balangkas nito, muling ikakategorya ng estado ang gamit ng mga lupa, 

at ang maituturing na hindi primera klaseng lupang agrikultural ay maaaring gawing residensyal at iba 

pa, habang ang mga pampublikong lupain na ikakategoryang kagubatan ay hindi na pahihintulutang

�ƚĂŶŝŵĂŶ�Ăƚ�ŐĂŵŝƟŶ͘



pangkapayapaan upang tugunan ang karaingan ng 

masang magsasaka para sa tunay na repormang 

ĂŐƌĂƌǇŽ� ƐĂ�ďĂůĂŶŐŬĂƐ�ŶŐ��ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ��ŐƌĞĞŵĞŶƚ�
on Socio-economic Reforms, makaisang panig na 

ƟŶĂƉŽƐ� Ŷŝ� �ƵƚĞƌƚĞ� ĂŶŐ� ƵƐĂƉĂŶ� Ăƚ� ƟŶĂůŝŬƵƌĂŶ� ĂŶŐ�
nauna nang mga kasunduan.  Hindi rin sinuportahan 

ni Duterte ang panukalang ihinto ang pagpapalit-

gamit ng lupa at ipamahagi ang mga 

napagtagumpayang ibigay sa mga magsasaka 

bunsod ng kanilang masiglang pakikibakang masa

ƚƵůĂĚ� ŶŐ� ,ĂĐŝĞŶĚĂ� ZŽǆĂƐ� ƐĂ� �ĂƚĂŶŐĂƐ� ;ϮϵϯϬ� ĞŬƚͿ͖
zƵůŽ�<ŝŶŐ�ZĂŶĐŚ�ƐĂ�WĂůĂǁĂŶ�;ϰϬ͕ϬϬϬ�ĞŬƚͿ͖�>ƵƉĂŶŐ�'�&/�
;ϳϬϬ�ĞŬƚͿ͕� >ƵƉĂŶŐ�DĂďŝŶŝ� ;Ϯϳ�ĞŬƚͿ͕� >ƵƉĂŶŐ��ƋƵĂƉŚŝů�
;ϭϬϬϬͿ�Ăƚ�>ƵƉĂŶŐ��ĂŶĚĂŐƵĞ�ƐĂ�DŝŶĚŽƌŽ�KĐĐŝĚĞŶƚĂů͘

<ĂƉĂŐ�ŶĂŝƐĂďĂƚĂƐ�ĂŶŐ�E>h�͕�ŚŝŐŝƚ� ůĂŵĂŶŐ�ŶŝƚŽŶŐ�
palalalain ang malaon nang suliranin ng masang 

magsasaka sa kawalan ng lupa.  Kung kaya naman sa 

papalalang pyudal at malapyudal na pagsasamantala 

sa ilalim ng rehimeng US-Duterte, dumadaluyong 

ang sama-samang pagkilos ng mga magsasaka upang 

ŝƉĂŐůĂďĂŶ�ĂŶŐ� ŬĂŶŝůĂŶŐ�ĚĞŵŽŬƌĂƟŬŽŶŐ� ŬĂƌĂƉĂƚĂŶ� ƐĂ�
lupa.  Patuloy na ipinamamalas ng masang magsasaka 

sa buong rehiyon hanggang buong bansa ang 

kanilang dambuhalang lakas sa pamamagitan ng 

mahigpit na pagkakaisa.  Nagkakamit na ng panimulang 

mga tagumpay ang kanilang paglaban para sa karapatan 

ƐĂ�ůƵƉĂ͕�ƚƵůĂĚ�ŶŐ�ďƵŶŐŬĂůĂŶ�ƐĂ�,ĂĐŝĞŶĚĂ�hǇ�;ϯϴϱ�ĞŬƚͿ�

Ăƚ� >ƵƉĂŶŐ�'ĂŶĐĂǇĐŽ� ;ϰϬϵ� ĞŬƚͿ� ƐĂ�YƵĞǌŽŶ͕�,ĂĐŝĞŶĚĂ�
Roxas sa Batangas at lupang inaangkin ng Earth 

�ĞŶƚƌƵŵ��ŽƌƉŽƌĂƟŽŶ�;ϭϬ�ĞŬƚͿ�ƐĂ�ZŝǌĂů͖�ƉĂŬŝŬŝďĂŬĂ�ƉĂƌĂ�
ƐĂ�ŬĂŶƐĞůĂƐǇŽŶ�ŶŐ��>K��ŶŐ�ŵŐĂ�ƉĂŶŐŝŶŽŽŶŐ�ŵĂǇůƵƉĂ�
ƐĂ� /ŶĨĂŶƚĂ͕� YƵĞǌŽŶ͖� Ăƚ� ƉĂŐůĂďĂŶ� ƐĂ� ƉĂŐƐƵƐƵŬĂƚ� ŶŐ�
ůƵƉĂ�ƐĂ�>ƵƉĂŶŐ��ŐƵŝŶĂůĚŽ�;ϮϱϬ�ĞŬƚͿ�ƐĂ��ĂǀŝƚĞ͘�

Kasabay ng mga pakikibakang masang ito, 

isinusulong ng rebolusyonaryong mamamayan sa 

ŬĂŶĂǇƵŶĂŶ� ĂŶŐ� ƌĞďŽůƵƐǇŽŶŐ� ĂŐƌĂƌǇŽ� ŶĂ� ƵůƟŵŽŶŐ�
naglalayong wakasan ang monopolyong kontrol 

sa lupa ng mga panginoong maylupa at dayuhang 

kapitalista.  Mahigpit itong nakaugnay sa pagsusulong 

ng armadong pakikibaka at pagpapalakas ng baseng 

masa sa kanayunan.

^Ă�ŝďĂ͛ƚ�ŝďĂŶŐ�ďĂŚĂŐŝ�ŶŐ�ďĂŶƐĂ͕�ƟŶĂƚĂŵĂƐĂ�ŶĂ�ŶŐ�
masang magsasaka ang mga tagumpay nito sa anyo 

ng mababang upa sa lupa,  pagpapataas na sahod ng 

manggagawang bukid at presyo ng produktong-bukid, 

pagpapalakas ng kooperasyon ng mga magsasaka. 

Sa mga lugar na kinakaya na ay naisusulong ang 

maksimum na programang kumpiskasyon ng lupa 

at libreng pamamahagi sa mga magsasaka.  Sa 

pamamagitan ng paglulunsad ng rebolusyong 

agraryo, napahihigpit ang suporta ng masang 

ŵĂŐƐĂƐĂŬĂ� ƐĂ� ĚĞŵŽŬƌĂƟŬŽŶŐ� ƌĞďŽůƵƐǇŽŶŐ� ďĂǇĂŶ�
ďŝůĂŶŐ� ƚĂŶŐŝŶŐ� ŐĂƌĂŶƟǇĂ� ƐĂ� ƉĂŐŬĂŬĂŵŝƚ� ŶŐ� ƚƵŶĂǇ� ŶĂ�
reporma sa lupa.

ORCC launching sa TK, matagumpay na inilunsad

I
ŶŝůƵŶƐĂĚ�ŶŐ���z�EͲ^d�ŶŽŽŶŐ�KŬƚƵďƌĞ�ϵ�ƐĂ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�WŚŝůŝƉƉŝŶĞƐ�Ͳ�
>ŽƐ��ĂŹŽƐ�ĂŶŐ�KĐƚŽďĞƌ�ZĞǀŽůƵƟŽŶ��ĞŶƚĞŶŶŝĂů��ŽŵŵĞŵŽƌĂƟŽŶ�;KZ��Ϳ�

ůĂƵŶĐŚŝŶŐ�ŶĂ�ŵĂǇ�ƚĞŵĂŶŐ�͞ �ŝǁĂ�ŶŐ�ZĞďŽůƵƐǇŽŶŐ�KŬƚƵďƌĞ͕�ŶĂŶĂŶĂƟůŝŶŐ�ďƵŚĂǇ�
sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino at buong mundo”.  Isinagawa ang 

ƐĞƌǇĞ�ŶŐ�ŵŐĂ�ĂŬƟďŝĚĂĚ�ƚƵůĂĚ�ŶŐ�Įůŵ�ƐŚŽǁŝŶŐ ng pelikulang Strike at porum 

ŬƵŶŐ�ƐĂĂŶ�ƟŶĂůĂŬĂǇ�ĂŶŐ�ƉƌĂǇŵĞƌ�ŚŝŶŐŐŝů�ƐĂ�ZĞďŽůƵƐǇŽŶŐ�KŬƚƵďƌĞ͘���ĂŐŽ�ŶŝƚŽ͕�
inilunsad ang ƐŽĐŝĂů�ŵĞĚŝĂ�ůĂƵŶĐŚŝŶŐ�ŶŽŽŶŐ�KŬƚƵďƌĞ�ϳ�ŬƵŶŐ�ƐĂĂŶ�ŶĂŐůĂďĂƐ�ŶŐ�
iba’t ibang mga bidyo na may kaugnayan dito at mga pahayag ng pakikiisa ng 

mga organisasyon sa Timog Katagalugan.

^ĂŵĂŶƚĂůĂ͕�ƉŝŶĂŶŐƵŶĂŚĂŶ�ŶŐ�^ŽƵƚŚĞƌŶ�dĂŐĂůŽŐ��ĚƵĐĂƟŽŶ�tŽƌŬĞƌƐ��ĚǀŽĐĂĐǇ͕ �ZĞƐĞĂƌĐŚ�ĂŶĚ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕�
/ŶĐ͘�;^d�t�Z�Ϳ�ĂŶŐ�ƐĞƌǇĞ�ŶŐ�ŵŐĂ�ƉĂŐͲĂĂƌĂů�ŶŽŽŶŐ�KŬƚƵďƌĞ�ϭ͘��EŽŽŶŐ�KŬƚƵďƌĞ�ϰ�ŶĂŵĂŶ͕�ŶĂŐůƵŶƐĂĚ�ŶŐ�ůĂƵŶĐŚŝŶŐ�
ĂŶŐ�ŵŐĂ�ĞƐƚƵĚǇĂŶƚĞ�Ăƚ�ŐƵƌŽ�ŶŐ�hW>��ƐĂ�ƉĂŶŐƵŶŐƵŶĂ�ŶŐ��ĞŶƚĞƌ�ĨŽƌ�EĂƟŽŶĂůŝƐƚ�^ƚƵĚŝĞƐ�ƐĂ�KďůĂƟŽŶ�WĂƌŬ͘��/ŶĂǁŝƚ�
ĂŶŐ�͞��ŝŶŐŐŝŶ�;�Ž�ǇŽƵ�ŚĞƌĞ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ�ƐŝŶŐͿ͟�Ăƚ�/ŶƚĞƌŶĂƐǇƵŶĂů�ŬĂƐĂďĂǇ�ŶŐ�ƉĂŐǁĂŐĂǇǁĂǇ�ƐĂ�ďĂŶĚŝůĂ�ŶŐ�WĂƌƟĚŽ�
Komunista ng Pilipinas.

Hanggang sa ngayon, tuluy-tuloy pa rin ang paglulunsad ng pag-aaral, Įůŵ�ƐŚŽǁŝŶŐ at porum pangunahin sa 

mga estudyante, guro at manggagawa sa pabrika. 

OKTBRE 2017 7  KALATAS



8  KALATAS SETYEMBRE  2017

Serye ng aksyong militar sa Quezon

WĂƚĂǇ� ĂŶŐ� ŝƐĂŶŐ� ĞůĞŵĞŶƚŽ� ŶŐ� ��&'h� ƐĂ�
operasyong isnayp na inilunsad ng isang yunit ng 

�ƉŽůŽŶŝŽ� DĞŶĚŽǌĂ� �ŽŵŵĂŶĚͲ� �,�� YƵĞǌŽŶ� ƐĂ�
ĚĞƚĂƚƐŵĞŶƚ� ŶŐ� ϱϵƚŚ� /�W�� ƐĂ� �ƌŐǇ͘� ,ƵǇŽŶͲƵǇŽŶ͕�
ďĂǇĂŶ�ŶŐ�^ĂŶ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�ŶŽŽŶŐ�KŬƚƵďƌĞ�ϭ͘

Samantala, tanghali ng sumunod na araw 

;KŬƚƵďƌĞ�ϮͿ͕�ŵĂŐŝƟŶŐ�ŶĂ�ŚŝŶĂƌĂƉ�ŶŐ�ŝƐĂ�ƉĂŶŐ�ǇƵŶŝƚ�
ŶŐ��D�Ͳ�,��YƵĞǌŽŶ�ĂŶŐ�ƉĂŐͲĂƚĂŬĞ�ŶŐ�ϴϱƚŚ�/�W��
sa Sityo Katmon, Brgy. Ilayang Ilog A, sa bayan ng 

>ŽƉĞǌ͘

Bago pa man ang labanan, ilang araw nang 

naglulunsad ng operasyong militar ang pinagsanib 

na pwersa ng 85th IBPA at 22nd DRC.  Sa aktwal 

na labanan ay muling pinatakbo ng yunit ng BHB 

ang pwersang militar habang walang pinsalang 

natamo ang Pulang hukbo.

Operasyong isnayp sa Mindoro

DĂƚĂŐƵŵƉĂǇ�ŶĂ�ŝŶŝůƵŶƐĂĚ�ŶŐ�>ƵĐŝŽ�ĚĞ�'ƵǌŵĂŶ�
Command-BHB Mindoro ang isang operasyong 

ŝƐŶĂǇƉ� ůĂďĂŶ� ƐĂ� ŝƐĂŶŐ� ǇƵŶŝƚ� ŶŐ� ϱϵƚŚ� /�Ͳ���� ƐĂ�
�ƌŐǇ͘� WƵƌŶĂŐĂ͕� DĂŐƐĂǇƐĂǇ͕ � KĐĐŝĚĞŶƚĂů� DŝŶĚŽƌŽ�
ŶŽŽŶŐ� ^ĞƚǇĞŵďƌĞ� ϲ͘� EĂƉĂƚĂǇ� ƐĂ� ŽƉĞƌĂƐǇŽŶ� Ɛŝ�
�ŝŽŶŝƐŝŽ��ƌƵƚĂƐ͕�ŝƐĂŶŐ���&'h͘���ŶŐ�ŵĂƚĂŐƵŵƉĂǇ�
na operasyon ay inilunsad ng isang Pulang 

mandirigma at elemento ng milisyang bayan.  

Balitang TO

N
agkukumahog ang rehimeng US-Duterte sa 

ƉĂŐƉĂƉĂƚƵƉĂĚ� ŶŐ� dĂǆ� ZĞĨŽƌŵ��ĐĐĞůĞƌĂƟŽŶ�
ĂŶĚ� /ŶĐůƵƐŝŽŶ� ;dZ�/EͿ� ŶĂ� ĚĂŐĚĂŐ� ƉĂƐĂŶŝŶ� ůĂŵĂŶŐ�
sa mamamayang Pilipino.  Sa ilalim nito, bababa 

ang ƉĞƌƐŽŶĂů� ŝŶĐŽŵĞ� ƚĂǆ ng mga kumikita ng 

mas mababa sa ŵŝŶŝŵƵŵ� ůŝǀŝŶŐ� ǁĂŐĞ at may 

ϲй�ŇĂƚ� ƌĂƚĞ� sa mga estate� ;ŵĂŶĂͿ� Ăƚ� ĚŽŶŽƌ� ;ŵŐĂ�
ĚŽŶĂƐǇŽŶŐ� ŚŝŐŝƚ� WϭϬϬ͕ϬϬϬͿ� taxes.  Dagdag pa, 

ƉĂƉĂƚĂǁĂŶ�ŶŐ�ϭϮй�ǀĂůƵĞ�ĂĚĚĞĚ�ƚĂǆ�;s�dͿ�ĂŶŐ�ŵŐĂ�
produktong pangkonsumo tulad ng ůŽĐĂů�ƐŚŽƉƉŝŶŐ͕�
ůŽǁ o ƐŽĐŝĂůŝǌĞĚ� ŚŽƵƐŝŶŐ͕� ƉŽǁĞƌ� ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ at 

ŵŐĂ� ŬŽŽƉĞƌĂƟďĂ͘� � DĂŐŬĂŬĂƌŽŽŶ� ŶĂŵĂŶ� ŶŐ� ŵŐĂ�
dagdag na ĞǆĐŝƐĞ�ƚĂǆ sa mga produktong petrolyo, 

pinatamis na mga inumin at ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ.

>ĂǇƵŶŝŶ� ŶŐ� ŬŽŶƚƌĂͲŵĂŚŝŚŝƌĂƉ� ŶĂ� dZ�/E� ĂŶŐ�
makalikom ng P1.3 trilyon upang magsilbing 

ĚĂŐĚĂŐͲƉŽŶĚŽ� ŶŐ� ƌĞŚŝŵĞŶ� ƉĂƌĂ� ƐĂ� ŬĂŶǇĂŶŐ� ĂŶƟͲ
ŶĂƐǇƵŶĂů� Ăƚ� ĂŶƟͲŵĂŵĂŵĂǇĂŶŐ�ƉĂƚĂŬĂƌĂŶŐ� ͞�ƵŝůĚ͊�
Build! Build!”.  

TRAIN ng rehimeng US-Duterte, kontra-
mahihirap

Mga manggagawa ng SM City Calamba, 
nagkilos-protesta

N
aglunsad ng kilos-protesta ang mga 

manggagawa ng SM City Calamba sa 

pangunguna ng Kilusan ng Manggagawang 

<ĂďĂďĂŝŚĂŶ� Ăƚ� '��Z/�>�Ͳ^ŽƵƚŚĞƌŶ� dĂŐĂůŽŐ� ƐĂ�
�ĂůĂŵďĂ͕�>ĂŐƵŶĂ�ŶŽŽŶŐ�KŬƚƵďƌĞ�ϭϯ͘

Kasabay ito ng koordinado at pambansang 

kilos-protesta sa iba’t ibang branch ng SM na 

ƟŶĂǁĂŐ�ŶĂ�͞<ĂŵƉĂŶǇĂŶŐ�ZĞƐďĂŬ�ƐĂ�^D͟�ůĂďĂŶ�ƐĂ�
malalang kundisyon sa trabaho.  Kabilang sa mga 

ito ang walang bayad na ŽǀĞƌƟŵĞ, walang regular 

na ĚĂǇ� Žī, mababang sahod, at pagbabawal 

umupo sa buong panahon ng pagtatrabaho 

ŵĂůŝďĂŶ�ƐĂ�ϰϱ�Ăƚ�ϭϱ�ŵŝŶƵƚŽŶŐ�ƉĂŚŝŶŐĂ�ŶĂ�ŵĂŚŝƌĂƉ�
lalo sa mga ƐĂůĞƐůĂĚǇ at babaeng ĐĂƐŚŝĞƌ na 

obligadong magsuot ng ŚŝŐŚ�ŚĞĞůƐ.  Kinundena rin 

nito ang nagmamay-ari ng SM na si Henry Sy, ang 

numero-unong nagpapatupad ng 

kontraktwalisasyon sa bansa.  

BALITA
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Oktubre 1917: Ang tagumpay ng dakilang sosyalistang rebolusyong Ruso

D
ƵŵĂƟŶŐ�ŶĂ�ĂŶŐ�ŵŐĂ�ĂƌĂǁ�ŶĂ�ƉŝŶĂŐŚĂŶĚĂĂŶ�
ng lahat, ang dakilang rebolusyong 

maglulubos sa panimulang tagumpay ng 

ŵĂŵĂŵĂǇĂŶŐ�ZƵƐŽ� ƐĂ�ƉĂŵƵŵƵŶŽ�ŶŐ��ŽůƐŚĞǀŝŬ�
ŶŽŽŶŐ� WĞďƌĞƌŽ͘� � KŬƚƵďƌĞ� ϭϬ� ;^ĞƚǇĞŵďƌĞ� ϮϳͿ�
naganap ang makasaysayang pulong ng Komite 

^ĞŶƚƌĂů� ŶŐ� WĂƌƟĚŽ� ŬƵŶŐ� ƐĂĂŶ� ŶĂƉĂŐƉĂƐǇĂŚĂŶŐ�
ilunsad ang armadong pag-aalsa sa loob ng 

susunod na ilang araw.  Sa atas ng Komite Sentral ng 

WĂƌƟĚŽŶŐ� �ŽůƐŚĞǀŝŬ͕� ŝƟŶĂǇŽ�
ang Rebolusyonaryong 

Komiteng Militar ng 

Sobyet sa Petrograd.  

Ang organong ito ang 

tumayong hayag na 

p u n o n g - h i m p i l a n 

ng pag-aalsa.  

Samantala, mabilis 

ĚŝŶŐ� ŶĂŐƟƟƉŽŶ� ŶŐ�
kanilang pwersa ang mga 

kontra-rebolusyonaryo.  

Binalak ni Kerensky ang 

paglilipat ng Probisyunal 

ŶĂ�'ŽďǇĞƌŶŽ�ƐĂ�DŽƐĐŽǁ�
mula sa Petrograd bilang 

paghahanda para isuko 

ang Petrograd sa Aleman 

nang sa gayon ay maunahan 

ang pag-aalsa sa lungsod.

Nagsikap pa rin ang mga 

taksil at kaaway ng rebolusyon na 

idiskaril ang pag-aalsa sa pamamagitan 

ng paglusob sa punong-himpilan ng Komite 

Sentral.  Ngunit bilang na ang mga araw, maging 

ĂŶŐ� ŵŐĂ� ŽƌĂƐ͕� ŶŐ� WƌŽďŝƐǇƵŶĂů� ŶĂ� 'ŽďǇĞƌŶŽ͘��
Wala nang makakapigil pa sa matagumpay na 

ŵĂƌƚƐĂ�ŶŐ� ƐŽƐǇĂůŝƐƚĂŶŐ� ƌĞďŽůƵƐǇŽŶ͘� �KŬƚƵďƌĞ�Ϯϰ�
;EŽďǇĞŵďƌĞ�ϲͿ͕�ĚƵŵĂƟŶŐ�Ɛŝ�>ĞŶŝŶ�ƐĂ�^ŵŽůŶǇ͕ �ĂŶŐ�
punong-himpilan ng Sobyet at personal na inako 

ang pagdidirehe sa pag-aalsa kasama ni Stalin.  

EŽŽŶŐ� KŬƚƵďƌĞ� Ϯϱ� ;EŽďǇĞŵďƌĞ� ϳͿ͕� ŝŶŽŬƵƉĂ�
ŶŐ� ŵŐĂ� ZĞĚ� 'ƵĂƌĚƐ� Ăƚ� ƌĞďŽůƵƐǇŽŶĂƌǇŽŶŐ� ŵŐĂ�
tropa ang mga istasyon ng tren, opisina sa koreo, 

telegrapo, mga Ministeryo, at Bangko ng Estado.  

Nilusaw ang Pre-parliament.

Ipinamalas ng mga manggagawa sa 

Petrograd noong mga araw na iyon kung ano 

ang mahusay nilang natutunan sa gabay ng 

WĂƌƟĚŽŶŐ� �ŽůƐŚĞǀŝŬ͘� /ƉŝŶĂƚƵƉĂĚ� ŶĂŶŐ� ŵĂŚŝŐƉŝƚ�
ng mga rebolusyonaryong yunit ng hukbo, na 

inihanda para sa pag-aalsa sa pamamagitan 

ŶŐ� ŵŐĂ� �ŽůƐŚĞǀŝŬ͕� ĂŶŐ� ŵŐĂ� ĂƚĂƐ� ƐĂ� ůĂďĂŶĂŶ� Ăƚ�
ŶĂŬŝƉĂŐůĂďĂŶ�ŬĂŬĂƉŝƚͲďŝƐŝŐ�ĂŶŐ�ŵŐĂ�ZĞĚ�'ƵĂƌĚƐ͘�
,ŝŶĚŝ�ŶĂŐƉĂŚƵůŝ�ĂŶŐ�ŶĂǀǇ�ƐĂ�ĂƌŵǇ͘���ŶŐ�<ƌŽŶƐƚĂĚƚ�
ĂǇ� ďĂůǁĂƌƚĞ� ŶŐ� WĂƌƟĚŽŶŐ� �ŽůƐŚĞǀŝŬ͕� Ăƚ� ŵĂƚĂŐĂů�
nang tumangging kilalanin ang awtoridad ng 

WƌŽďŝƐǇƵŶĂů� ŶĂ� 'ƵďǇĞƌŶŽ͘� � /ƟŶƵƚŽŬ� ŶŐ� ďĂƌŬŽŶŐ�
Aurora ang mga kanyon nito sa 

tŝŶƚĞƌ� WĂůĂĐĞ͕� Ăƚ� ŶŽŽŶŐ� KŬƚƵďƌĞ�
25, ang pagdagundong ng mga 

ŝƚŽ� ĂǇ�ŶĂŐŚĂƟĚ�ŶŐ�ƉĂŶŝďĂŐŽŶŐ�
panahon, ang panahon ng 

Dakilang Sosyalistang 

Rebolusyon.

EŽŽŶŐ� KŬƚƵďƌĞ� Ϯϱ�
;EŽďǇĞŵďƌĞ� ϳͿ͕� ŶĂŐůĂďĂƐ�
ng manipesto ang mga 

�ŽůƐŚĞǀŝŬ͕�dŽ�ƚŚĞ��ŝƟǌĞŶƐ�ŽĨ�
ZƵƐƐŝĂ� � [Sa mga 

Mamamayan ng Rusya] na 

nagpapahayag na 

naibagsak na ang 

WƌŽďŝƐǇƵŶĂů� ŶĂ� 'ƵďǇĞƌŶŽ�
at naipasa na ang 

kapangyarihan ng estado sa 

kamay ng mga Sobyet.  Nagkubli ang Probisyunal 

ŶĂ� 'ƵďǇĞƌŶŽ� ƐĂ� tŝŶƚĞƌ� WĂůĂĐĞ� ƐĂ� ŝůĂůŝŵ� ŶŐ�
proteksyon ng mga kadete at batalyong panagupa.  

EŽŽŶŐ� ŐĂďŝ� ŶŐ� KŬƚƵďƌĞ� Ϯϱ͕� ƐŝŶƵŐŽĚ� ŶŐ� ŵŐĂ�
rebolusyonaryong manggagawa, sundalo, at 

marino ang Winter Palace at inaresto ang 

WƌŽďŝƐǇƵŶĂů� ŶĂ� 'ƵďǇĞƌŶŽ͘� � EĂŐƚĂŐƵŵƉĂǇ� ĂŶŐ�
armadong pag-aalsa sa Petrograd.  

Ύ/ŬĂůŝŵĂ�ƐĂ�ƐĞƌǇĞ�ŶŐ�ŵŐĂ�ĂƌƟŬƵůŽ�ŚŝŶŐŐŝů�
ƐĂ� �ĂŬŝůĂŶŐ� ^ŽƐǇĂůŝƐƚĂŶŐ� ZĞďŽůƵƐǇŽŶŐ�
KŬƚƵďƌĞ
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Bungkalan sa Lupang Kapdula, 
matagumpay na inilunsad

M
atagumpay na inilunsad ng Samahang 

DĂŐďƵďƵŬŝĚ� ŶŐ� <ĂƉĚƵůĂ� ;^�D�<�Ϳ͕�
KASAMA-TK at Kilusang Magbubukid ng Pilipinas 

;<DWͿ�ĂŶŐ� ŝŬĂůĂǁĂŶŐ�ďƵŐƐŽ�ŶŐ�ďƵŶŐŬĂůĂŶ�ƐĂ�>ƵƉĂŶŐ�
Kapdula sa DasmariŹĂƐ͕��ĂǀŝƚĞ�ŶŽŽŶŐ�KŬƚƵďƌĞ�ϱͲϲ͘��

>ĂǇƵŶŝŶ�ŶŐ�ďƵŶŐŬĂůĂŶ�ŶĂ�ƉĂďŝůŝƐŝŶ�ĂŶŐ�ŽŬƵƉĂƐǇŽŶ�
ƐĂ�ϭϱϱ�ŶĂ�ĞŬƚĂƌǇĂŶŐ�>ƵƉĂŶŐ�<ĂƉĚƵůĂ�ŶĂ�ƉĂŶŐƵŶĂŚŝŶŐ�
ŬŝŶĂŬĂŵŬĂŵ�ŶŐ� ƉĂŵŝůǇĂŶŐ� �ŶƌŝůĞ� ƐĂ�ŵƵŬŚĂ� ŶŐ� :�<��
/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ� �ŽƌƉ͕͘� ŬĂƚƵǁĂŶŐ� ĂŶŐ� ŵŐĂ� ĚĞďĞůŽƉĞƌ� ŶĂ�
^ƚĂ͘�>ƵĐŝĂ�ZĞĂůƚǇ��ŽƌƉ͘�Ăƚ�^ŽƵƚŚ��ĂǀŝƚĞ�>ĂŶĚ�/ŶĐ͘��

Isinagawa ang unang bugso noong Mayo 30.  Sa 

ngayon, tuluy-tuloy ang pagbubungkal at pagtatanim 

ng samu’t saring tanim tulad ng okra, sitaw, talong, 

saging, papaya at niyog. 

Lakbayan ng magsasaka, 
matagumpay na inilunsad

N
ĂŐŬŝůŽƐͲƉƌŽƚĞƐƚĂ�ĂŶŐ�ŚƵŵŝŐŝƚͲŬƵŵƵůĂŶŐ�ϰϬϬ�
delegado mula sa iba’t ibang probinsya sa TK 

bilang paggunita sa buwan ng mga magsasaka bitbit 

ĂŶŐ�ƚĞŵĂŶŐ�͞�ŝŐŬŝƐĂŶ�ŶŐ�DĂŐƐĂƐĂŬĂ�ƉĂƌĂ�ƐĂ�>ŝďƌĞŶŐ�
WĂŵĂŵĂŚĂŐŝ�ŶŐ�>ƵƉĂ͕�WƌŽƚĞƐƚĂ�ŶŐ�DĂŐƐĂƐĂŬĂ�>ĂďĂŶ�
ƐĂ� WĂƐŝƐŵŽ͕�DĂƌƟĂů� >Ăǁ� Ăƚ� �ĂŶƚĂ� ŶŐ� �ŝŬƚĂĚƵƌĂŶŐ�
Paghahari ng Rehimeng US-Duterte”.  Sinalubong 

ŶŐ� ŵŐĂ� ŵĂŐƐĂƐĂŬĂ� ƐĂ� 'ƵŵĂĐĂ͕� YƵĞǌŽŶ� ĂŶŐ� ŵŐĂ�
delegasyon mula sa ibang rehiyon at nagpunta sa 

hŶŝďĞƌƐŝĚĂĚ�ŶŐ�WŝůŝƉŝŶĂƐ�>ŽƐ��ĂŹŽƐ�ŶŽŽŶŐ�KŬƚƵďƌĞ�
21-22.

Sa rehiyon, inilunsad ang ĐĂƌĂǀĂŶ mula Calamba 

ŚĂŶŐŐĂŶŐ� ^ƚĂ͘� �ƌƵǌ͕� >ĂŐƵŶĂ� ŶŽŽŶŐ� KŬƚƵďƌĞ� Ϯϰ͘��
Nagkaroon din ng diyalogo sa pagitan ng mga 

ĚĞůĞŐĂĚŽ� Ăƚ� �ĚǁŝŶ� /ŶǌŽŶ� ŶŐ� ƐĞĐƚŽƌĂů� ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ hinggil sa usapin ng ůĂŶĚĮůů sa Imok 

sa Calauan, pagpapalayas sa mga residente ng San 

Benito, San Pablo, pagpapataas ng presyo ng palay, 

pagpapalit-gamit ng lupa, demolisyon sa probinsya, 

libreng irigasyon at pagbawi sa ĐŽĐŽ�ůĞǀǇ�ĨƵŶĚ.

Kinabukasan, nagkaroon ng maikling programa 

ƐĂ�ŚĂƌĂƉ�ŶŐ��ĂŵƉ��ŐƵŝŶĂůĚŽ͘��>ƵŵƵŶĚŽ�ĂŶŐ�ƉĂŐŬŝůŽƐ�
ƐĂ�DĞŶĚŝŽůĂ�ŶŽŽŶŐ�KŬƚƵďƌĞ�Ϯϱ�ŬƵŶŐ�ƐĂĂŶ�ƐŝŶƵŶŽŐ�
ang ĞĸŐǇ ni Duterte.

N
ŽŽŶŐ�KŬƚƵďƌĞ�ϭ͕�ϭϵϰϵ͕�ŝƟŶĂƚĂŐ�ŶŐ�WĂƌƟĚŽ�
Komunista ng Tsina sa pamumuno ni 

<ĂƐĂŵĂŶŐ� DĂŽ� �ĞĚŽŶŐ� ĂŶŐ� �ĞŵŽŬƌĂƟŬŽŶŐ�
Republikang Bayan ng Tsina matapos ganap na 

ŵĂĂŐĂǁ� ĂŶŐ� ŬĂƉĂŶŐǇĂƌŝŚĂŶŐ� ƉĂŵƉƵůŝƟŬĂ� ƐĂ�
pamamagitan ng pagtatagumpay ng bagong 

ĚĞŵŽŬƌĂƟŬŽŶŐ�ƌĞďŽůƵƐǇŽŶ͘��DƵůŝŶŐ�ŶĂƉĂƚƵŶĂǇĂŶ�
sa mamamayan ng daigdig ang katumpakan ng 

ƚĞŽƌǇĂ� ŶŐ� DĂƌǆŝƐŵŽͲ>ĞŶŝŶŝƐŵŽ� ƐĂ� ƉĂŐůĂǇĂ� ŶŐ�
bansang Tsina mula sa kuko ng imperyalismo at 

pyudalismo. 

^Ă� ŽŬĂƐǇŽŶ� ŶŐ� ŝŬĂͲϲϴ� ƚĂŽŶŐ� ĂŶŝďĞƌƐĂƌǇŽ� ŶŐ�
tagumpay ng Rebolusyong Tsino pinagpupugayan 

ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 

Katagalugan ang sambayanang Tsino na nagsulong 

ŶŐ� ƉĂŵďĂŶƐĂͲĚĞŵŽŬƌĂƟŬŽŶŐ� ƌĞďŽůƵƐǇŽŶ� Ăƚ�
ang kasunod na sosyalistang rebolusyon.  Ang 

tagumpay ng sambayanang Tsino ay naging 

dagdag sa kabang yaman ng unibersal na teorya 

ŶŐ� DĂƌǆŝƐŵŽͲ>ĞŶŝŶŝƐŵŽ͘� � DƵůŝŶŐ� ŶĂƉĂƚƵŶĂǇĂŶ�
ng karanasan ng sambayanang Tsino, na sa 

pamamagitan lamang ng  pamumuno ng 

WĂƌƟĚŽ�<ŽŵƵŶŝƐƚĂ�ŶŐ�dƐŝŶĂ�ŵĂŐƚĂƚĂŐƵŵƉĂǇ�ĂŶŐ�
ĚĞŵŽŬƌĂƟŬŽŶŐ�ƌĞďŽůƵƐǇŽŶŐ�ďĂǇĂŶ͘�

Katulad ng Pilipinas,  isinulong sa Tsina ang 

matagalang digmang bayan sa isang malapyudal 

at malakolonyal na bansa.  

Pinaghahalawan ngayon ng mga mahahalagang 

aral ng sambayanang Pilipino ang karanasan ng 

bansang Tsina sa pagsusulong nila ng 

ĚĞŵŽŬƌĂƟŬŽŶŐ� ƌĞďŽůƵƐǇŽŶ� ƐĂ� ƉĂŵĂŵĂŐŝƚĂŶ� ŶŐ�
estratehiya ng matagalang digmang bayan at ang 

naganap na sosyalistang rebolusyon na iwinaksi 

ŶŐ� ŵŽĚĞƌŶŽŶŐ� ƌĞďŝƐǇƵŶŝƐŵŽ͘� � DĂŶĂŶĂƟůŝ� ĂŶŐ�
kabuluhan ng Rebolusyong Tsino sa nakikibakang 

mamamayan ng daigdig sa 

paglulunsad ng 

proletaryong rebolusyon 

upang palayain ang mundo 

at ibagsak ang 

kapangyarihan ng 

ŝŵƉĞƌǇĂůŝƐŵŽ� ƉĂƌĂ� ŬĂŵƟŶ�
ang komunismo.

Mabuhay ang ika-68 anibersaryo ng 
tagumpay ng Rebolusyong Tsino



dƵŵŝƟŶĚŝŶŐ�ŵŝůŝƚĂƌŝƐĂƐǇŽŶ�ƐĂ��ĂƚĂŶŐĂƐ

Iligal na inaresto ang apat 

na lider-magsasaka sa 

bayan ng Calatagan noong 

KŬƚƵďƌĞ� ϲ͘� <ĂďŝůĂŶŐ� ĚŝƚŽ�
sina Noel delos Santos, ang 

ŬĂƉŝƚĂŶ� ŶŐ� �ƌŐǇ͘� dĂůŝďĂǇŽŐ͖�
�ĚƵĂƌĚŽ� WĞŹĂŇŽƌĞĚĂ͕�

ŬŽŶƐĞŚĂů� ŶŐ� ďĂƌĂŶŐĂǇ͖� Ăƚ� ĂŶŐ� ŵŐĂ� ůŝĚĞƌ�
ng Samahan ng mga Maliliit na Mangingisda sa Baha 

Ăƚ� dĂůŝďĂǇŽŐ� ;^DD�dͿ� ŶĂ� ƐŝŶĂ� ^ĞŶĂŶĚŽ� DĂƌĐŽ� Ăƚ�
:ŽƐĞƉŚ�DĂƌĂƐŝŐĂŶ͘��<ŝŶĂƐƵŚĂŶ�ĂŶŐ�ŵŐĂ�ŝƚŽ�ŶŐ�ŐĂǁĂͲ
gawang kaso tulad ng ŝůůĞŐĂů�ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ�ŽĨ�ĮƌĞĂƌŵƐ�Θ�
ĞǆƉůŽƐŝǀĞƐ͘

Samantala, hinarang ng Batagangas police ang 

delegasyon ng Pilgrims for Peace, Karapatan-ST at 

�ĂƚĂŶŐĂƐ� /ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ� ,ƵŵĂŶ� ZŝŐŚƚƐ� �ĚǀŽĐĂƚĞƐ� ƐĂ�
ŬĂƉŝƚŽůǇŽ�ŶŐ�ůĂůĂǁŝŐĂŶ�ŶŽŽŶŐ�KŬƚƵďƌĞ�ϭ͘��EĂŝƐ�ŶŐ�ŵŐĂ�
ĚĞůĞŐĂĚŽ�ŶĂ�ŵĂŬĂƵƐĂƉ�Ɛŝ�'Žǀ͘ �,ĞƌŵŝŶĂůĚŽ�DĂŶĚĂŶĂƐ�
ƉĂƌĂ� ŝƉĂƟŐŝů� ĂŶŐ�ĂĞƌŝĂů� ďŽŵďŝŶŐƐ sa Bundok Banoy, 

patuluyin ang mga ŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶ at ƐŽůŝĚĂƌŝƚǇ�ŵŝƐƐŝŽŶ, 

Ăƚ�ŝƟŐŝů�ĂŶŐ�ŵŝůŝƚĂƌŝƐĂƐǇŽŶ͘

Panggigipit sa mag-amang magsasaka sa 

Quezon

>ƵŵŝŬŚĂ� ŶŐ� ƚĂŬŽƚ� ůĂůƵŶĂ� ƐĂ� ŵŐĂ� ďĂƚĂ� ĂŶŐ�
militarisasyon sa Sityo Katmon, Brgy. Ilayang Ilog A sa 

ďĂǇĂŶ�ŶŐ�>ŽƉĞǌ�ƚƵůĂĚ�ŶŐ�ƉĂŐͲŝŝŬŽƚ�ŶŐ�ŵŐĂ�ŚĞůŝĐŽƉƚĞƌ�
ƚƵǁŝŶŐ� ĂůĂƐͲϰ� ŚĂŶŐŐĂŶŐ� ĂůĂͲϱ� ŶŐ� ŚĂƉŽŶ͘� � /ƚŽ� ĂǇ�
matapos ang labanan sa pagitan ng 85th IBPA at BHB 

ŶŽŽŶŐ�KŬƚƵďƌĞ� Ϯ͘� � EĂŐŬĂůĂƚ� ĂŶŐ� ŐĂŵŝƚ͕� ŶĂǁĂůĂŶ� ŶŐ�
ƚĞůĞƉŽŶŽ� Ăƚ� ŝƉŽŶŐ� ŶĂŐŬĂŬĂŚĂůĂŐĂ� ŶŐ� Wϲ͕ϬϬϬ� ĂŶŐ�
residenteng si Mila PaŹŽƐŽ͘� � � EŽŽŶŐ� KŬƚƵďƌĞ� ϭϰ͕�
pinuntahan ng tatlong di nakaunipormeng sundalo 

ang tatay ni Mila na si Reynaldo “Tatay Naldy” PaŹoso 

at pinilit itong sabihin sa kanila ang mga kilala nilang 

kasapi ng BHB.  Dahil sa takot, hindi na lumalabas ng 

kanilang bahay si Tatay Naldy.  Hanggang sa 

kasalukuyan, nagpapatuloy ang operasyong militar ng 

AFP sa lugar. 
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M
atagumpay na inilunsad ng mamamayan ng Timog 

<ĂƚĂŐĂůƵŐĂŶ� ĂŶŐ� ƟŐŝůͲƉĂƐĂĚĂ� ƐĂ� ƉĂŵƵŵƵŶŽ� ŶŐ�
^ŽƵƚŚĞƌŶ� dĂŐĂůŽŐ� ZĞŐŝŽŶĂů� dƌĂŶƐƉŽƌƚ� ^ĞĐƚŽƌ� KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�
;^d�Zd�ZͿ�Ăƚ�^ĂǀĞ�ŽƵƌ�:ĞĞƉŶĞǇƐ�EĞƚǁŽƌŬͲ^ŽƵƚŚĞƌŶ�dĂŐĂůŽŐ�
bilang tugon sa Pambansang Araw ng Protesta noong 

KŬƚƵďƌĞ�ϭϲͲϭϳ�ƐĂ�ƉĂŵƵŵƵŶŽ�ŶŐ�WŝŶĂŐŬĂŝƐĂŶŐ�^ĂŵĂŚĂŶ�ŶŐ�
dƐƵƉĞƌ� Ăƚ� KƉĞƌĞǇƚŽƌ� EĂƟŽŶǁŝĚĞ� ;W/^dKEͿ͘� � /ŶŝůƵŶƐĂĚ� ĂŶŐ�

ƟŐŝůͲƉĂƐĂĚĂ�ƐĂ�ŵŐĂ�ůĂůĂǁŝŐĂŶ�ŶŐ�>ĂŐƵŶĂ͕��ĂǀŝƚĞ͕�ZŝǌĂů�Ăƚ��ĂƚĂŶŐĂƐ͘

<ŝŶƵŶĚĞŶĂ�ŶŝůĂ�ĂŶŐ�:ĞĞƉŶĞǇ�DŽĚĞƌŶŝǌĂƟŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ�ŶŐ�ƌĞŚŝŵĞŶŐ�h^Ͳ�ƵƚĞƌƚĞ�ŬƵŶŐ�ƐĂĂŶ�ŚŝŶĚŝ�ŶĂ�
pahihintulutang mamasada ang mga lumang dyip at papalitan ito ng ĞͲũĞĞƉŶĞǇ na nagkakahalagang P1.5 

ŵŝůǇŽŶ͘��/ƉŝŶĂƉĂŝůĂůŝŵ�ĚŝŶ�ŶŝƚŽ�ĂŶŐ�ƉĂŵƉƵďůŝŬŽŶŐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƐǇŽŶ�ƐĂ�ŵŽŶŽƉŽůŝƐĂƐǇŽŶ�Ăƚ�ŬŽƌƉŽƌĂƟƐĂƐǇŽŶ�
na magtatanggal ng anumang balakid para sa akumulasyon ng kapital at pagkamal ng dambuhalang 

tubo sa kapakinabangan ng mga dayuhang monopolyo kapitalista at kanilang lokal na mga kasosyong 

malalaking burgesya kumprador.  Dulot nito, maraming mga drayber at tsuper ang mawawalan ng 

ŬĂďƵŚĂǇĂŶ�Ăƚ�ƚĂƚĂĂƐ�ĂŶŐ�ƐŝŶŐŝů�ƐĂ�ƉĂŵĂƐĂŚĞ͕�ŬƵŶŐ�ŬĂǇĂ�ƉĂƟ�ĂŶŐ�ŵŐĂ�ĐŽŵŵƵƚĞƌƐ ay maaapektuhan nito.  

dŝŶƵƚƵůĂŶ� ĚŝŶ� ŶŝůĂ� ĂŶŐ� �ŽŵƉƌĞƐƐĞĚ� tŽƌŬ� tĞĞŬ͕� >ĂďŽƌ� &ůĞǆŝďŝůŝǌĂƟŽŶ� Ăƚ� ŝďĂ� ƉĂŶŐ� ƉĂƚĂŬĂƌĂŶŐ� ĂŶƟͲ
mamamayan ng rehimen.

Tigil-pasada sa Timog Katagalugan, matagumpay na inilunsad

BANTAY KARAPATAN



Subaskong alon sa kalmang dagat ang magdamag

habang sangla ang hininga sa kintab ng tabak.

Habampanahong ngayo’y nasa bingit ng ngayon

 oras ng paglagda sa panatang pagbabangon.

Hawan ang sukal sa taib ng mga palumpon

pasan ang pagsapit ng magdamag at maghapon 

kislap-tala ang ningning sa matining na dilim.

 Sakal ang mga siyap, buntong at taginting.

Pasakalye sa Bisperas
ni Ka Changgun
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KULTURA

Ikubli sa buwan ang nagbabagang balangkas 

dagsa ng tibok, bakas ng sabik at paghangad.

Pagputong ng parusa susuklian ng dahas 

 ng balikat na kahapo’y araro’ng sakbat.

Yuko’t daplag sa nakataan na posteng bakal—

luklukang handang bumitay sa sugong kriminal.

Tanging panahon ang nakahilerang sagabal

 sa pagbuwal na tiyak ang basbas ay tagumpay.

Mabisang gatong sa naglalagablab na landas

yugong yapos-balikat, pamana ng dantaon.

Pagputok ng liwanag handa na sa bisperas!

Tanawin ang nagwawakas na libong taggutom!

Ilimbag sa haliging pundasyon ng ilusyon

Ganti ng gatilyong di na mamamanginoon!

Humayo’t maglaho at ibunsod ang paglikha

 ng dagundong at sigabong sigaw ng paglaya:

Papulahin ang bukid sa yabong ng pagdiklap!

Ngalit ang rumaragasa sa dibdib ng nayon;

namumunga ang gubat ng aserong bulaklak.

 Basagin ang lupa sa halik ng punglo’t kanyon!


