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Kailanman, hindi magiging tunay na demokratiko ang reaksyunaryong eleksyon sa isang malakolonyal at malapyudal na 
lipunan.   Ginagamit ng mga naghaharing-uri ang reaksyunaryong eleksyon para patatagin pa ang kanilang paghahari 

at patuloy na linlangin ang mamamayan.    Mula pa noong maganap ang unang reaksyunaryong eleksyon, ang mahabang 
listahan ng mga nagmula sa uring panginoong maylupa at mga burgesya kumprador ang tanging mapagpipilian ng 
mamamayan para kanilang iboto.  

Labanan ang repormistang hanging dala ng reaksyunaryong eleksyon!

Sa panahon ng kampanyahan 
hanggang sa mismong araw ng 
eleksyon, isang pambansang sarswela 
ang natutunghayan ng mamamayan.  
Nilulunod sila ng iba’t ibang pakulo 
at palabas na nakapalaman sa mga 
pangakong paulit-ulit na nilang 
naririnig at paulit-ulit ding napapako.  
Ginagamit ng iba’t ibang paksyon 
at angkan ng mga naghaharing-uri 
ang kanilang impluwensya, salapi at 
mga armadong goons para lamang 
pumabor sa kanila ang magiging 
resulta ng reaksyunaryong eleksyon.

Sa napakahaba ring panahon, 
ginagamit ng mga naglalabanang 
angkan at paksyon ng naghaharing-
uri ang sistemang padrino o paggamit 
ng impluwensya, kapangyarihan at 
salapi upang makopo ang suporta 
mula pinakamababang katungkulan 
sa reaksyunaryong gubyerno 
hanggang sa pinakatuktok.   Ang 
sistemang padrino din ang kanilang 
ginagamit upang makuha ang 
malaking pondong kayang iluwal 
ng mga malalaking negosyante’t 
sindikatong kriminal.  Ito ang mga 

kabulukan ng reaksyunaryong 
eleksyon sa isang malakolonyal at 
malapyudal na lipunan.

Para sa darating na  eleksyon sa 
Mayo,  ginagawa ni Duterte ang lahat 
para higit pang makonsolida ang 
kanyang kontrol sa reaksyunaryong 
gubyerno sa ngalan ng kanyang 
imperyalistang amo.  

Sa pamamagitan ng talamak 
na pandaraya at pampulitikang 
panunupil sa mga katunggali 
nito, tiyak na ipipilit ni Duterte 
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ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-
Leninismo-Maoismo.  Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong 
Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay 
ng ating pahayagan. Magpadala ng 
mga komentaryo at mungkahi, balita at 
rebolusyonaryong karanasan na maaaring 
ilathala sa ating pahayagan.

Ito ay tumatanggap ng mga liham sa: 
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ang pinapangarap nitong resulta ng eleksyong 2019.   Ngayon pa 
lang, ginigipit na ng rehimen ang mga katunggali nito sa pulitika 
sa pamamagitan ng  gera kontra droga  at kanyang ‘narcolist’.   
Ipinapakalat ni Duterte ang mga pekeng balita at disimpormasyong 
sumisira sa mga hindi nito kaalyado at naghahasik ng teror sa buong 
bayan.   Sa kabilang banda, ipinagtatanggol naman ang ilang pulitiko, 
personahe’t kapamilya na malinaw na may kaugnayan sa kalakalan sa 
droga.  Nakahanda si Duterte na gamitin ang buong lakas at pwersa ng 
reaksyunaryong gubyerno, maipanalo lamang nito ang eleksyong 2019 
at ganap na maipataw ang militaristang paghahari nito sa bansa.

Hindi lilikha ng makabuluhang pagbabagong panlipunan ang 
reaksyunaryong eleksyon at repormang burgis.  Pinatunayan na ito 
ng kasaysayan ng pakikibaka at paglaban ng mamamayan.  Hangga’t 
namamayagpag ang kapangyarihan ng imperyalismong US, malalaking 
burgesya kumprador at panginoong maylupa, hindi ganap na lalaya 
ang mamamayan kahit na kung sinu-sino pa ang umupong kinatawan 
nila sa reaksyunaryong gubyerno.  

Ang patuloy na dominasyon ng mga naghaharing-uri sa ehekutibo, 
lehislatura at hudikatura ay nagsisilbi lamang sa interes ng mga 
mapagsamantala at mapang-aping uri sa lipunang Pilipino.   Ang 
kalakhan sa mga batas at programa ng reaksyunaryong gubyerno 
na kanilang isusulong ang lalo lamang magpapatatag sa kanilang 
paghahari at magpapatibay sa kanilang kontrol sa mga yaman at 
rekurso ng bansa.  Ito ang mga repormang hatid nila sa mamamayan, 
batbat ng kainutilan sa pangangailangan at aspirasyon ng malawak na 
masang anakpawis.

Sa kabilang banda, itinataguyod naman ng demokratikong 
rebolusyon ang pagkamit sa makabuluhang pagbabagong panlipunang 
magreresulta sa pag-agaw ng kapangyarihang pampulitika sa mga 
naghaharing-uri.  Sa pamamagitan ng rebolusyon, itatatag ang 
demokratikong gubyernong bayang tunay na kumakatawan sa 
mamamayang Pilipino.  Salungat sa dalang burgis na repormismo ng 
reaksyunaryong eleksyon, ibinabandila ng rebolusyon ang panawagang 
palayain ang lahat sa gapos ng malapyudal at malakolonyal na 
pagsasamantala at pang-aapi.  

Layunin ng rebolusyon na wasakin ang monopolyong kontrol 
sa lupa ng uring panginoong maylupa at mga burgesya kumprador 
na tumutugon sa kahingian ng masang magsasaka para sa lupang 
mabubungkal.  Layunin din nitong isulong ang pambansang 
industriyalisasyong lilikha ng mga batayang industriya at trabaho para 
sa lahat at magbubunsod ng paglaya ng mga produktibong pwersa 
mula sa pagkakatali sa kapital at imperyalistang pagsasamantala.  

Sa pamamagitan ng rebolusyon, tatahak ang lipunang Pilipino sa 
landas ng sosyalismo.   Ganap na palalayain ang lahat ng pwersa sa 
produksyon at papawiin ang monopolyong pag-aari ng mga kagamitan 
sa produksyon upang itatag ang pag-aaring publiko na nagtitiyak sa 
sosyalisadong takbo ng lipunang nagkakamit ng tunay na kasaganaan.

Sa panahon ng reaksyunaryong eleksyon, dapat higit na maging 
aktibo ang mamamayan sa pagsusulong ng kanilang mga adhikain at 
kahilingan.   Ang panahon ng eleksyon ay panahon ng pagsasamantala 
sa hidwaan ng mga naghaharing-uri sa ilalim ng pasistang paghahari 
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ng rehimeng US-Duterte.  Dapat 
na hamunin ng mamamayan ang 
mga tumatakbong kandidato na 
suportahan ang kanilang mga 
pakikibaka upang masuri kung sinu-
sino ang mga tunay na progresibo 
na handang ipaglaban ang interes ng 
mamamayan.  Ang mga pakikipag-
alyansa na gagawin ng mamamayan 
ay nakatudla sa pagpapalakas 
sa kanilang mga pakikibaka, 
pagpapatampok ng mga isyung 
pambansa at pagkalap ng suporta 
para sa armadong rebolusyon.  
Dapat ding ilantad  upang huwag  
tangkilikin ng mamamayan ang mga 
pinakareaksyunaryo at mga tuta ni 
Duterte.  

Sa panahon ng reaksyunaryong 
eleksyon, dapat na ihanda ng 
mamamayan ang kanilang hanay 
para igiit ang kanilang mga 
aspirasyon para sa tunay na 
panlipunang pagbabago.   Sa ilalim ng 

pamumuno ng Partido Komunista ng 
Pilipinas dapat nilang isulong sa mas 
mataas na antas ang demokratikong 
rebolusyong bayan upang palayain 
ang sambayanan mula sa pang-aapi 
at pagsasamantala.   Tungkulin ng 
rebolusyonaryong mamamayan 
na basagin ang ilusyong hatid ng 
reaksyunaryong eleksyon at labanan 
ang repormistang hanging dala nito 
sa pamamagitan ng pagsasamantala 

sa lahat ng pagkakataon sa 
pamamagitan ng paglulunsad 
ng  pambansa-demokratikong 
pakikibaka para sa kanilang batayang 
karapatan at hustisyang panlipunan.  

Nasa kamay ng mamamayan ang 
dambuhalang lakas at 
kapangyarihang gagamitin nila para 
isulong ang armadong rebolusyong 
maghahatid ng tunay na 
pagbabagong panlipunan.   
Kailangang higit na pagkaisahin ng 
mamamayan ang kanilang hanay sa 
diwa ng pagsusulong ng digmang 
bayan sa mas mataas na antas upang 
maagaw ang kapangyarihang 
pampulitika sa mga naghaharing-
uring matagal nang nagpapahirap at 
nang-aapi sa sambayanan.  Ibubunga 
nito ang pagtatatag ng isang lipunang 
tunay na independyente, maunlad at 
masagana.   

Napatunayan ang pagiging 
makatao at makatarungan ng 
rebolusyonaryong hustisya sa 
dalawang hiwalay na kasong 
hinatulan ng Demokratikong 
Gubyernong Bayan (DGB) sa Mindoro 
nitong Abril.  Ang una ay kaugnay ng 
kaso ng pag-eespiya ni Jose Barrera 
at ang ikalawa ay hinggil sa bihag ng 
digma na si Raymando Malupa. 

“Itinataguyod ng DGB ang 
rebolusyonaryong hustisya kung saan 
pinangangalagaan at ipinagtatanggol 
ang mga saligang karapatang tao.  
Kasama rito ang karapatan sa 
makatarungang proseso ng paglilitis 
at maipalagay na inosente hangga’t 
hindi napatutunayang maysala,”  ani 
Ka Madaay Gasic, tagapagsalita ng 
Lucio de Guzman Command-BHB 
Mindoro, sa isang pahayag. 

Pinagpasyahan ng DGB na 
palayain si Malupa, isang aktibong 
CAFGU sa Barangay Malo, Bansud, 

Oriental Mindoro, noong Abril 22, 
matapos madetine ng 17 araw sa 
loob ng isang yunit ng LdGC. 

“Sa proseso ng imbestigasyon, 
kusang-loob na inamin ni Malupa 
ang mga kasong nakasampa sa 
kanya kabilang ang pagsasagawa 
ng operasyong panghuhuli sa mga 
sibilyan na pinaghihinalaan nilang 
may kaugnayan sa CPP-NPA-NDF 
at pagsasagawa ng operasyong 
paniktik laban sa rebolusyonaryong 
kilusan at mamamayan,” ani Gasic. 

Si Malupa ay inaresto ng isang 
yunit ng LdGC sa Barangay Malo 
noong Abril 5.  Kasama niyang 
inaresto ang kapitan ng Barangay 
Malo na si Peter de los Santos at ang 
hepe ng tanod na si Rocky Bueta. 
Nauna nang pinalaya sina de los 
Santos at Bueta noong Abril 6 habang 
nanatili si Malupa sa kustodiya ng 
LdGC upang litisin ng DGB kaugnay 
ng kanyang pagiging CAFGU. 

Nangako si Malupa na magbabago 
at magbabayad ng danyos perwisyo 
sa kanyang mga biktima. 

Samantala, ipinataw ang 
pinakamabigat na parusang 
kamatayan kay Jose Barrera ng 
Barangay Naibuan, San Jose, 
Occidental Mindoro, na napatunayang 
nagkasala sa kasong pag-eespiya.  
Ipinatupad ng LdGC ang hatol ng 
hukumang bayan na parusang 
kamatayan kay Barrera noong Abril 
11. 

“Napatunayan sa paglilitis na si 
Jose Barrera ay espiya ng 76th IBPA 
at 4th IBPA simula 2011. Lalong 
pinatibay ang kawastuhan ng 
parusang kamatayan kay Barrera 
dahil sa kanyang pagiging 
sagadsaring kontra-rebolusyonaryo 
at di nagbabagong elemento 
matapos na ilang beses na 
pangangaral at pagbababala,” ani 
Gasic sa isang pahayag.   

Rebolusyonaryong hustisya, ipinatupad sa 2 kaso sa isla ng Mindoro

BALITA



4  KALATAS ABRIL 2019

PANGUNAHING LATHALAIN

Lahat laban sa isa
Papel ng gawaing nagkakaisang prente sa paggapi sa rehimeng US-Duterte

Ang pagtatagumpay ng rebolusyon ay usapin pangunahin ng pagtitipon ng lakas at ikalawa, ng pagpapahina 
sa kaaway.  Sa dalawang layuning ito malaki ang gampanin ng gawaing nagkakaisang prente, isa sa tatlong 

sandata ng rebolusyonaryong mamamayan na layong abutin ang pinakamalawak na hanay ng mamamayan 
habang inihihiwalay ang mga kaaway ng rebolusyon. 

Nakaangkla ang gawaing 
nagkakaisang prente sa pagpupukaw, 
pag-oorganisa at pagpapakilos sa 
lahat ng aping mamamayan, mula 
sa saligang pwersa ng rebolusyon 
hanggang sa mga alyadong 
maaaring makatuwang sa mga pana-
panahong laban.  Pamamaraan 
ang gawaing nagkakaisang prente 
upang maimpluwensyahan ng 
mga proletaryo ang kalakhan ng 
mamamayan at giyahan ang kanilang 
pagkilos tungo sa tagumpay ng 
rebolusyon.  Pinamumunuan ng 
Partido ang parehong lihim at ligal 
na aspeto ng gawaing nagkakaisang 
prente.  

Hinog na hinog ang sitwasyong 
pampulitika at pang-ekonomya sa 
bansa sa ilalim ng rehimeng US-
Duterte upang isulong at pasiglahin 
ng rebolusyonaryong kilusan ang 
gawaing nagkakaisang prente.  
Lahat ng aping uri at sektor ng 
lipunan ay biktima na ng mga 
kontra-mamamayang patakaran at 
reaksyunaryong dahas ng kanyang 
rehimen.  Lalo pang pinakukulo ang 
sitwasyon ng pag-atake ni Duterte 
sa mga panggitna at patriyotikong 
pwersa na tumutuligsa sa kanyang 
pamahalaan tulad ni dating Chief 
Justice Maria Lourdes Sereno, 
mamamahayag na si Maria Ressa, at 
maging ang Australyanong madre na 
si Sr. Patricia Fox. 

Habang tumatagal si Duterte sa 
pwesto ay dumarami ang kanyang 
mga kaaway laluna’t lantad na 
ang kanyang katangian bilang 
sagadsaring pasista at tuta ng mga 
imperyalista.  Mahigpit na tungkulin 
ng nakikibakang mamamayan ngayon 
ang pagtitipon at pagpapaloob sa 
lahat ng biktima, kritiko at kaaway ni 
Duterte sa isang rebolusyonaryong 

nagkakaisang prente na pipigil 
sa kanyang patuloy na paghahari 
hanggang sa pagbabagsak dito. 

Kilalanin ang mga kaibigan at 
kaaway ng rebolusyon

Saligang prinsipyo sa pagbubuo 
ng nagkakaisang prente ang 
pagsusuri sa uri.  Habang hinihikayat 
ang pinakamaraming bilang 
ng mamamayan na sumapi at 
sumuporta sa rebolusyon ay kinikilala 
ang makauring paninindigan ng iba’t 
ibang bahagi ng lipunan.

Ang istruktura ng nagkakaisang 
prente ay nakabatay sa kung sino ang 
pinakamaaasahan sa pagsusulong 
ng rebolusyon o proletaryong 
paninindigan ng mga uri o sektor.  

Sa ganitong linya ay itinataguyod 
ang pamumuno sa nagkakaisang 
prente ng uring manggagawa sa 
pamamagitan ng Partido Komunista 
ng Pilipinas at itinuturing na 

pinakamahigpit na alyado ang 
mga magsasaka.  Pinupukaw at 
inoorganisa ang petiburgesya, laluna 
ang mga kabataan at intelektwal sa 
lungsod, bilang maaasahang alyado 
ng mga magsasaka at manggagawa 
sa pagkakamit ng kanilang kahilingan 
para sa lupa, trabaho, karapatan, at 
batayang serbisyong panlipunan. 

Kinakabig din sa rebolusyon 
ang mga  pambansang burgesya 
na binubuo ng mga Pilipinong 
nagmamay-ari ng mga pagawaan 
ng mga produktong pangkonsumo 
o magaan na manupaktura bilang 
progresibo at pana-panahong 
maaasahang alyado ng rebolusyon.  
Partikular na interes ng pambansang 
burgesya ang pagtataguyod sa 
soberanya at kasarinlan ng Pilipinas 
at pagsusulong ng pambansang 
industriyalisasyon na kailangan 
upang maitatag ang nagsasariling 
industriya sa bansa. 
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Sa kabuuan, ang uring panginoong 
maylupa (PML) na naghahari sa 
kanayunan at malaking burgesya 
komprador (MBK) na pangunahing 
katuwang ng imperyalismo at  
may kontrol sa reaksyunaryong 
gubyerno ay itinuturing na kaaway 
ng rebolusyon.  Gayunpaman, 
hindi sarado ang rebolusyonaryong 
kilusan sa pakikipag-alyansa sa ilang 
elemento mula sa  PML at MBK laluna 
sa panahong lumilitaw ang mga bitak 
sa hanay ng naghaharing-uri. Sa 
kanayunan ay nakakaalyado ng mga 
magsasaka at Pulang hukbo ang mga 
naliliwanagang PML na pumailalim na 
sa Pulang kapangyarihan at isinuko 
ang kanilang lupa sa gubyernong 
bayan.

Bilang gawain, ang gawaing 
nagkakaisang prente ay may 
partikular na tutok  sa pag-oorganisa 
ng mga panggitnang pwersa na 
kinapapalooban ng mga petiburges, 
pambansang burgesya, mayamang 
magsasaka.  Kabilang din dito 
ang mga guro, abogado, duktor, 
taong-simbahan at iba pang mga 
propesyunal.  Ang mga panggitnang 
pwersa ay maaasahan sa paghubog 
sa opinyong publiko at panghahati sa 
reaksyunaryong paksyon ng lipunan. 

May mahaba at mayamang  
karanasan na ang rebolusyonaryong 
kilusan  sa pagpapakilos at pakikipag-
alyansa sa  mga panggitnang 
pwersa. Ilan sa tampok na karanasan 
ang panahon ng pagpapabagsak 
sa diktadurang US-Marcos, 
pagpapatalsik kay Joseph Estrada, 
paglaban sa korupsyon at pasismo 
ni Gloria Arroyo, at paglaban sa pork 
barrel ng rehimeng US-BS Aquino.  Sa 
mga labang ito nailunsad ang pagkilos 
ng milyun-milyong mamamayan na 
iniluwal ng pinagkumbinang kilusang 
masa at mga taktikal na alyansa. 

Palakasin ang nagkakaisang prente, 
ibagsak ang rehimeng US-Duterte

Inilatag na ng Partido ang mga 
prinsipyo at rekisitos ng gawaing 
nagkakaisang prente na gagabay 
sa pagbubuo ng pinakamalapad na 
alyansa ng mamamayang lalaban sa 

tiraniya ni Duterte at magpapabagsak 
sa kanyang pasistang paghahari.

Dapat tuluy-tuloy na patampukin 
ang mga isyu sa lupa, trabaho at 
batayang serbisyong panlipunan 
upang mapukaw ang interes ng 
mamamayan at mapalahok sila sa 
rebolusyon. Kailangang ilantad sa 
lahat ng pagkakataon ang hambalos 
ng mga anti-mamamayang mga batas 
gaya ng TRAIN at Rice Tariffication 
sa kabuhayan ng maralita, gayundin 
ang pandarahas at todo-gera ng 
rehimen at AFP-PNP-CAFGU laban sa 
mamamayan.  Ang mga usaping ito ay 
isyu ng sikmura at buhay na tiyak na 
sasaklaw sa mayorya ng populasyon.

Kasabay nito ay kailangang itambol 
ang mga usapin na may kinalaman 

sa pambansang soberanya, usapang 
pangkapayapaan, kalayaan at 
demokrasya tulad ng pagpapasok 
sa pwersa ng China at US sa West 
Philippine Sea, paglabag sa karapatang 
tao, panggigipit sa mga progresibong 
partylist, ligal na organisasyon, mga 
pulitiko at pagpapatahimik sa mga 
kritiko ng gubyerno at mga hindi 
kaalyado ng rehimen.  Tinuturol ng 
mga usaping ito ang interes ng mga 
positibo at patriyotikong pwersa 
na may adhikain sa pagtatanggol 
sa independensya ng bansa at 
pagtataguyod ng transparency, 
pagtatanggol sa karapatang tao at 
demokrasya sa paggugubyerno. 

Magiging daan ang iba’t 
ibang isyu sa pagtatayo ng mga 
organisasyon na kakatawan sa 

pagtutol ng mamamayan sa mga 
patakaran ng rehimeng US-Duterte.  
Bagamat may partikular na diin, 
katangian at binibitbit na isyu ang 
bawat organisasyon ay maaaring 
pagkaisahin ang mga ito sa iisang 
panawagan o  layunin na pangunahing 
nakasandig pa rin sa demokratikong 
rebolusyong bayan.  Sa gayon ay 
mabubuo ang isang malapad na 
alyansa ng mamamayan na may 
iba’t ibang karaingan at pinagmulan.  
Ito ang magpapamalas ng lakas 
ng pakikibaka ng sambayanan at 
hihimok sa mga nahuhuling bahagi ng 
mga positibong pwersa na tumindig 
laban sa rehimeng US-Duterte. 

Masusubok lamang ang lalim 
at lawak na inabot ng gawaing 
nagkakaisang prente sa pagkilos ng 
mamamayan at sa ambag nito sa 
pagpapalakas ng rebolusyonaryong 
kilusan.  Bukod sa paglulunsad ng 
malalaking pagkilos na yayanig sa 
reaksyunaryong estado ay inaasahan 
ring magbubunga ang gawaing 
nagkakaisang prente ng mga dagdag 
na rekrut sa mga rebolusyonaryong 
organisasyong masa, sa Partido at 
maging sa hukbong bayan.  Para 
makamit ito ay kailangang tuluy-tuloy 
ang pagtataas sa antas ng kamulatan 
ng mga pwersang napapakilos ng 
nagkakaisang prente, laluna sa hanay 
ng panggitnang pwersa na nagdadala 
ng mga burgis na ideyang sagka sa 
pagsusulong ng rebolusyon. 

Hamon sa mga rebolusyonaryong 
pwersa ang muling maabot ang 
masigla at masikhay na gawaing 
nagkakaisang prente na susi sa 
pagpihit sa pampulitikang sitwasyon 
sa bansa.  Kailangan ang masinsin na 
gawaing nagkakaisang prente upang 
mabigkis ang mga hiwa-hiwalay na 
pwersang tutol sa pasistang 
paghahari ni Duterte sa isang 
malaking pwersa na makakatuwang 
ng rebolusyonaryong kilusan.  Sa 
paghasa sa gawaing nagkakaisang 
prente bilang  sandata ng rebolusyon, 
mahihiwalay at mapapahina ang 
kaaway hanggang sa ganap itong 
magapi ng pinalakas na bigwas ng 
armadong rebolusyon. 

Ang istruktura 
ng nagkakaisang 

prente ay nakabatay 
sa kung sino ang 
pinakamaaasahan 
sa pagsusulong ng 

rebolusyon. 
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El Niño at Duterte: Doble pasakit ng magsasaka
“Lupa, pagkain at hustisya!  Bigas hindi bala!”

Malaon nang kinakaharap ng 
sektor ng agrikultura ang iba’t ibang 
mukha ng suliranin sa lupa.  Bukod sa 
di makatwirang mga batas at huwad 
na mga reporma sa lupa dulot ng 
pyudal at malapyudal na kalakarang 
itinataguyod ng reaksyunaryong 
gubyerno, taun-taon pang niraragasa 
ng natural na mga kalamidad 
ang buhay at kabuhayan ng mga 
magsasaka.

Pangunahing pinapatay ngayon 
ng El Niño, hindi lamang ang mga 
pananim, kundi ang buhay mismo 
ng masang magsasaka laluna ang 
mga maralitang magsasaka at 
manggagawang bukid. Sa ganitong 
kalagayan, mabigat  na pasanin ang 
gastos sa produksyon, mataas na upa 
sa lupa at usura at mababang sahod 
para sa mga manggagawang-bukid 
na hindi man lamang binibigyang 
puwang ng mga PML. Kaya’t sabay 
silang pinapatay ng kalamidad 
at ng pyudal at malapyudal na 
pagsasamantala. 

Bago pa pumasok ang Marso, 
nagsimula na ang unti-unting 
pagkasaid ng mga tubigang 
bumubuhay sa mga taniman ng palay, 
mais, gulay at iba pang produktong 
bukid.  Sa loob pa lamang ng mahigit 
isang buwan, umabot na sa mahigit 
P8 bilyong halaga ng mga pananim 
ang winasak nito.  Higit sa 200,000 
metriko toneladang produktong 

bukid na ang nasira habang halos 
200,000 magsasaka at mangingisda 
na ang apektado nito sa buong 
bansa.   Dagdag pasanin din ng mga 
magsasaka ang mababang presyo ng 
palay na umaabot lamang ngayon sa 
P12 kada kilo.   Inaasahang tatagal pa 
ang tagtuyot hanggang Hunyo ngunit 
ang tinatamong pinsala ngayon sa 
kabuhayan ng mga magsasaka ay 
katumbas na ng suma ng pinsala ng 
kalahating taong El Niño sa bansa 
noong 2016.    

Laging isinasantabi ang sektor ng 
agrikultura sa usapin ng distribusyon 
ng tubig. Inuuna ng reaksyunaryong 
gubyerno ang pagsusuplay ng tubig 
mula sa mga dam patungong gamit-
komersyal, industriyal at residensyal 
sa lungsod kaysa irigasyon sa 
kanayunan.

Sa Timog Katagalugan,  kabilang ang 
mga lalawigan ng Rizal at Occidental 
Mindoro sa lubhang naaapektuhan 
ng El Niño.  Nakapailalim na ang mga 
probinsyang ito sa state of calamity 

dahil sa matinding pagkapinsala sa 
kabuhayan sa agrikultura. Samantala 
sa ibang probinsya tulad ng  
Quezon  ay dobleng pasakit rin ang 
nararanasan ng mga magsasaka dahil 
sa  bagsak na presyo ng lukad at buô 
at apektado rin sila ng El Niño kung 
saan natutuyo naman ang kanilang 
mga alternatibong tanim.

Kung tutuusin, hindi na bago 
ang El Niño phenomenon sa bansa 
at antisipado na itong lumala pa 
dahil sa climate change.  Sa kabila 
ng siklikal at higit pang lumalalang 
kalagayan, inutil at bingi ang 
rehimeng US-Duterte sa panawagan 
ng mga magsasaka para sa pagkain 
at patubig.  Katulad ng pagkatikal ng 
lupa, uhaw at tuyot ang kumakalam 
nilang sikmura dahil sa kawalan ng 
maaaning produkto.  

Sa  gitna ng matinding hagupit ng 
El Niño ngayong taon, ang kawalan 
ng mga maralitang magsasaka at 
manggagawang bukid ng sariling 
lupang mabubungkal, kabuhayan 
at kagyat na subsidyo sa pagkain 
ay katumbas na rin ng pagpatay sa 
kanila ng reaksyunaryong gubyerno.  
Tanging paimbabaw na solusyon 
lamang ang sagot ng reaksyunaryong 
mga ahensya sa agrikultura tulad ng 
ampiyas ng cloud seeding o artipisyal 
na likhang ulan na pautay-utay at 
palyado pa ang operasyon dahil sa 

Ito ang sigaw ng sambayanang Pilipino nang minasaker ng rehimeng US-BS Aquino ang mga magsasakang 
nananawagan lamang para sa subsidyo sa pagkain sa Kidapawan, North Cotabato  noong Abril 2016.  Inabot nila 

ang puntong wala nang makain dahil sa tindi ng hagupit ng El Niño sa kanilang buhay at kabuhayan.  Hanggang 
ngayon  sa ilalim ng  rehimeng US-Duterte, nananawagan pa rin ng lupa, pagkain at hustisya ang mga magsasakang 
biktima ng masaker at kapabayaan ng reaksyunaryong estado.

 LATHALAIN
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malakas na hangin at kawalan ng ulap.  
Kulang din ang mga water pump na 
proyekto ng ilang lokal na gubyerno 
at sa esensya’y nagiging palabigasan 
lang ng ilang mga pulitiko. 

Pinatutunayan ngayon ni Duterte 
na siya ang pinakamasahol at walang 
kaluluwang pangulo mula sa sinundan 
nya pang mga administrasyon.  Sa 
halip na magbigay ng kongkretong 
mga solusyon, henosidyo ang kanyang 
tugon sa hinaing ng mamamayan.  
Ang hayok sa dugong paghahari 
nya ang walang-awang pumapatay 
sa mga magsasaka at nagsasadlak 
sa busabos na pamumuhay sa 
hanay nito.  Saksi ang tigang na 
lupang dinilig ng dugo sa higit pang 
paglaganap ng inhustisya at pagtaas 
ng bilang ng EJK laluna sa hanay ng 
mga magsasaka na humihingi ng 
pagkain at tulong para sa kanilang 
kabuhayan.  Pinakatampok na rito 
ang karumal-dumal na pagmasaker 
ng pinagsanib na pwersa ng AFP-
PNP sa 14 na magsasaka sa Negros 
Oriental nitong nakaraang Marso.

Hindi kailanman masasaid ang 
balon ng pwersa ng rebolusyon 
mula sa hanay ng magsasaka at 
mga mamamayang nakararanas 
ng paghambalos ng krisis at 
kahirapan.  Habang lumilitaw ang 
kabulukan ng sabwatan sa pagitan ng 
reaksyunaryo at mga naghaharing-
uri, higit na tumitingkad naman 
ang rebolusyonaryong adhikain 
ng pambansa-demokratikong 
rebolusyon sa pampulitikang 
entablado.  Inihahapag nito ang 
maka-masa at syentipikong mga 
programa na tunay na magsisilbi sa 
mamamayan.  

Sa pamamagitan ng rebolusyong 
agraryo, naigigiit ng masang 
magsasaka sa mga PML na hindi 
magbayad ng upa sa lupa sa panahon 
ng mga kalamidad. Namomobilisa 
nila ang mga samahang magsasaka 
upang sama-samang harapin ang 
nararanasan nilang kahirapan dulot 
ng matinding tagtuyot.

Sa ilalim ng programa ng 

pambansa-demokratikong rebolusyon, 
itatatag ang ekonomyang umaasa-
sa-sarili na malaya sa dayuhang 
monopolyong kapitalismo at 
pyudalismo.  Ipatutupad ang tunay 
at puspusang reporma sa lupa na 
lulutas sa pangunahing suliranin 
ng mga magsasaka. Isasagawa ang 
pambansang industriyalisasyon.  
Titiyakin ang makatarungan 
at masaganang kabuhayan ng 
mamamayan.  Pangangalagaan 
ang pambansang patrimonya at 
poprotektahan ang kalikasan.  At 
ang lahat ng ito’y pagsisilbihin upang 
gawing posible ang sosyalistang 
konstruksyon.

Inaani ngayon ng 
rebolusyonaryong kilusan ang 
papalaking suporta ng sambayanang 
Pilipino.  Si Duterte na mismo ang 
humuhukay ng libingan ng kanyang 
kaharian at nagrerekluta ng 
pinakamaraming bilang ng masang 
anakpawis upang lumaban at isulong 
ang armadong pakikibaka hanggang 
sa tagumpay nito.  
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Nakatindig ang rebolusyonaryong 
kilusan sa TK sa dugo at pawis 

ng mamamayang tulad ni Jessica 
Sales, isang intelektwal na niyakap 
nang buung-buo ang paglilingkod sa 
sambayanan, buhay man ang kapalit.  

 Propesor si Jessica ng political 
science at sociology sa Unibersidad ng 
Pilipinas Los Baños.  Kabilang siya sa 
mga kadreng nagmula sa pamantasan 
na nagdala ng sulo ng rebolusyon sa 
rehiyon at namuno sa pagpupundar ng 
kilusan mula sa UP Los Baños hanggang 
maabot ang Laguna, Batangas, 
hangganan ng Quezon-Bikol at maging 
ang mga isla ng Mindoro at Palawan. 

Isang rebolusyonaryong gagap ang 
pagsasantabi ng sariling interes para 
sa nakararami, nagsisilbi si Jessica 
na huwaran sa mga intelektwal na 
gampanan ang kanilang papel bilang 
pinakamaaasahang alyado ng mga 
saligang pwersa ng rebolusyon. 

Gurong makabayan
Kumilos si Jessica sa kasagsagan ng 

pananalasa ng diktadurang US-Marcos. 
Nagsimula siya bilang isang kabataang 
aktibista, naging tagapangulo siya ng 
student government ng Centro Escolar 
University at editor ng pahayagan ng 
mga mag-aaral ng unibersidad. 

Nagtapos si Jessica ng kurso sa 
panlipunang agham sa CEU noong 
1972, at mula doon ay nagturo sa UP 
Manila at UP Los Baños. 

Kilala si Jessica sa pagiging likas 
na matalino at uhaw para sa bagong 
kaalaman at ramdam ito sa kanyang 
mga klase. Sa halip na makulong sa 
akademikong pag-aaral, uminog sa 
malayang talakayan ang kanyang 
mga klase.  Lagi niyang hinihimok ang 
kanyang mga estudyante na payamanin 
ang kaalaman sa pamamagitan ng 
sariling imbestigasyon at karanasan. 

Dinala ni Jessica ang aktibismo sa 
loob ng silid-aralan at doon ikinintal 
ang diwang makabayan sa kanyang 
mga estudyante.  Hinahamon niya ang 
mga ito na pag-aralan ang kalagayan 
ng mamamayan sa ilalim ng ipinataw 
na Batas Militar ni Ferdinand Marcos.  
Naging mahigpit din siyang katuwang 
ng mga estudyante sa paglulunsad 

ng mga aktibidad pang-kampus na 
dinaluhan ng mga pambansang 
personahe tulad nina Jose “Pepe” 
W. Diokno, Jovito Salonga at Lorenzo 
Tañada na may adhikaing makabayan. 

Bukod sa political science ay may 
interes si Jessica sa tradisyunal na 
panggagamot at naging miyembro 
pa ng Folk Medicine Society.  Dito 
nakasalamuha niya ang mga doktor, 
nars, at iba pang intelektwal na tulad 
niya ay nais gamitin ang tradisyunal 
na panggagamot sa pag-abot sa mga 
mahihirap na pinagkaitan ng serbisyo 
medikal ng reaksyunaryong gubyerno. 

Rebolusyonaryong kadre
Ipinadala si Jessica Sales ng Komite 

Sentral ng Partido sa Timog Luzon 
mula Kamaynilaan upang tumulong 
sa pagpapalakas ng mga gawain ng 
Komiteng Rehiyon ng Timog Luzon 
(TK at Bikol). Naging kagawad siya ng 
Komiteng Rehiyon ng TL at ng Espesyal 
na Komite sa Puting Purok ng Sub-
Rehiyong TK (EKOPP) habang kasabay 
na ginagampanan ang pagiging 
propesor sa UPLB.

Gumampan si Jessica ng susing 
papel sa pag-oorganisa ng mga 
estudyante at guro para sa paglaban sa 
diktadurang US-Marcos. Pinangunahan 
niya ang pagtatatag ng Student 
Christian Movement (SCM) sa UPLB 
na kinapalooban ng mga makabayang 
relihiyoso sa hanay ng mga estudyante. 
Isa rin siya sa nanguna sa pagtatatag ng 
KM sa UPLB.

Nagpapatawag rin si Jessica ng 
pulong sa mga kapwa niya guro upang 
pagtalakayan ang kanilang kalagayan 
at ang mga problema ng kanilang 
propesyon sa ilalim ng diktadurang 
US-Marcos.  Mula rito ay itinatag ang 
Katipunan ng mga Gurong Makabayan 
(KAGUMA) sa bansa na nagbuklod sa 
mga guro sa  pagtatanggol ng kanilang 
karapatan at paglaban sa panunupil ng 
estado sa mamamayan.

Isa ang KAGUMA sa mga 
alyadong organisasyon ng National 
Democratic Front of the Philippines, 
ang pinakakonsolidadong alyansa ng 
mga mamamayang nagsusulong ng 
armadong pakikibaka. 

Jessica Sales
Tunay na rebolusyonaryo at gurong makabayan

 LATHALAIN

Desaparecido
Malaking dagok sa 

rebolusyonaryong mamamayan ng 
TK ang pagkawala ni Jessica at ng 
lima pang kadre ng rehiyon na sina 
Gerardo Faustino, Rizalina Ilagan, Bong 
Sison, Ramon Jasul at Cristina Catalla 
noong Hulyo 31, 1977.  Kabilang 
siya sa mga pangrehiyong kadre na 
dinukot ni Brigadier Gen Galido  at Col. 
Aure resulta ng malawakang sunog 
sa rehiyon noong 1977. Tinoryur, 
matinding pinahirapan at inabusong 
sekswal siya ng mga mersenaryong 
ahente ng diktadurang Marcos at hindi 
na inilitaw pa ang kanyang mga labi 
hanggang sa kasalukuyan.

Ang pagkawala nina Jessica ay isa 
lamang sa serye ng panghuhuli at 
pandurukot sa mga aktibista at kadre ng 
rehiyon mula Hulyo hanggang Agosto 
1977.  Bahagi ito ng operational plan 
na ‘kitlin sa usbong’ ng diktadurang 
US-Marcos na layong pugutan ng ulo 
ang mga komite ng Partido sa buong 
bansa.

Nawala man ang mga susing 
tao sa rehiyon ay nagpatuloy pa rin 
ang pamumunga ng mga punlang 
itinanim ng mga naunang kadre 
kasama si Jessica.  Nanatili ang mga 
organisasyong itinatag nila, gaya ng 
KAGUMA na bumibilang na sa libu-libo 
ang miyembro sa buong bansa ngayon. 

 Sa loob at labas ng silid-aralan, 
pinanindigan ni Jessica Sales ang 
pagiging isang tunay na rebolusyonaryo 
at gurong makabayan.  Ang kanyang 
inialay na buhay at puspusang 
pakikibaka sa rebolusyonaryong 
kilusan ang pinakadakilang aral na 
kanyang iniwan sa sambayanang 
Pilipino.   



NDF-ST, ipinagbunyi ang ika-46 anibersaryo ng  National Democratic 
Front of the Philippines

Buong kagalakang ipinagdiwang 
ng rebolusyonaryong mamamayan 
ng TK ang ika-46 anibersaryo 
ng pagkakatatag ng National 
Democratic Front of the Philippines 
(NDFP) noong Abril 24. 

Ang NDFP ay isang pormal 
na organisasyong nagkakaisang 
prente ng mga rebolusyonaryo 
at demokratikong uri at pwersa 
para isulong ang demokratikong 
rebolusyon ng bayan. Ito ay isang 
organisasyong nagkakaisang prente 
para sa armadong pakikibaka. 
Itinatag ang NDFP noong Abril 24, 
1973 sa pangunguna ng Partido 
Komunista ng Pilipinas. 

Sa rehiyon ng TK, nagdaos ng 
iba’t ibang tipo ng aktibidad ang mga 
rebolusyonaryong organisasyong 
kaalyado ng NDFP sa mga sonang 
gerilya at maging sa kalunsuran. 
Pinagtibay ng Pambansang 
Katipunan ng Magbubukid (PKM-TK) 
at Revolutionary Council of Trade 
Unions (RCTU-ST) ang kanilang 
suporta para sa pagpalalaganap ng 
12-Puntong Programa ng NDFP sa 
mga inilabas nilang pahayag. 

Binigyang-diin ng mga 
kaalyadong organisasyon ng NDF 

ang katumpakan ng pagsusulong 
ng rebolusyon at higit pang 
pagpapalawak sa nagkakaisang 
prente sa harap ng lumalalang 
kahirapan at pasismo sa bansa. 

Ani Fortunato Magtanggol, 
tagapagsalita ng RCTU-ST, “Sa 
Timog Katagalugan, laganap  ang 
pagyurak ng rehimeng US-Duterte sa 
karapatan at kabuhayan ng masang 
manggagawa. Nawawalang-saysay 
na ang umento at  halaga ng sahod 
dahil sa walang-habas na pagtaas ng 
mga bilihin.”

“Mistulang nasa loob ng mga 
Nazi concentration camp ang mga 
manggagawa sa mga enklabong 
industriyal at economic zones. Ito 
ay dahil sa mga umiiral na malupit 
at anti-manggagawang patakaran; 
kawalan ng maayos na pasilidad 
at bulnerable sa kapahamakan sa 
mga pagawaan,” ayon kay Simeon 
Magdiwang, tagapagsalita ng NDF-
Cavite. 

Inilahad ni Eduardo Labrador, 
tagapagsalita ng PKM-TK, ang 
malawakang kawalan ng lupa ng 
magsasaka sa rehiyon. Aniya, “todo-
suporta ang rehimeng US-Duterte 
sa mga proyektong tuluyang 

magpapalayas sa mga mahihirap 
na magsasaka sa kanilang mga 
lupang binubungkal tulad ng mga 
proyektong imprastraktura sa ilalim 
ng Build, Build, Build.” 

Sa halip na tugunan ang 
karaingan ng mamamayan ay 
dahas ang isinagot ng rehimeng 
US-Duterte sa mamamayan. 
Kinundena ng PKM at RCTU ang 
sunud-sunod na pagpatay sa mga 
sibilyan, panggigipit sa mga lider-
masa at red-tagging sa mga ligal 
na demokratikong organisasyon na 
ginagawa ng rehimeng US-Duterte.

“Ang pagtindi ng dinaranas na 
kahirapan  at walang humpay na 
paglabag sa karapatang tao ang 
mga kongkretong kondisyon para 
tuluyang tahakin ng malawak na 
mamamayang api ang landas ng 
rebolusyon at armadong pakikibaka,” 
ani Labrador. 

Tinalakay ni Ka Jaime “Diego” 
Padilla, tagapagsalita ng Melito Glor 
Command-Bagong Hukbong Bayan-
TK, sa kanyang pahayag ang mahigpit 
na pagtangan ng NDFP sa wastong 
linya sa peace talks sa GRP. 

“Sa matatag na pagtalima sa 
linyang iginuhit ng Partido, binigo 
ng NDFP ang mga pagtatangka ng 
mga nagpalit-palitang rehimen mula 
kay Ramos hanggang kay Duterte na 
bitagin ang rebolusyonaryong kilusan 
sa pagsuko,” ani Padilla. 

Hinamon ni Patnubay de Guia, 
tagapagsalita ng NDF-ST ang mga 
rebolusyonaryong mamamayan 
ng TK na “paunlarin ang gawaing 
nagkakaisang prente upang makamit 
ang ating layunin na pambansang 
paglaya.”

Nangako si de Guia na higit pang 
magpupunyagi ang NDF-ST sa 
pagsusulong ng demokratikong 
rebolusyong bayan ngayong 
natuldukan na ang peace talks sa 
pagitan ng GRP ni Duterte at CPP-
NPA-NDFP.  
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BHB-Apolonio Mendoza Command, pininsala ang 96th at 80th IBPA 
sa tatlong labanan

Binigwasan ng BHB-Apolonio Mendoza 
Command (AMC) ang 96th at 80th IBPA sa tatlong 
magkahiwalay na labanan na nagresulta sa apat na kaswalti 
sa hanay ng mga mersenaryong sundalo. 

Nakapaglunsad ng dalawang matagumpay na operasyong 
isnayp ang BHB-AMC sa Barangay Umiray, Gen. Nakar, Quezon, 
sa Sityo Sumag noong Abril 26 at Sitio Pulang Lupa noong 
Abril 18. Dalawang sundalo ng 80th IBPA ang kumpirmadong 
tinamaan at napatay sa dalawang operasyong militar ng 
Pulang hukbo. 

Ang mga operasyong isnayp ng AMC ay kontra-atake nito 
sa walang tigil na operasyong militar ng AFP sa Barangay 
Umiray mula pa noong Mayo 2018. Nagsisilbing bantay ang 

mga sundalo ng 80th IBPA sa mga mapanirang proyekto na 
nakaambang itayo sa lugar tulad ng Kaliwa Dam. 

Samantala, tatlong elemento ng 96th IBPA ang malubhang 
nasugatan sa pagsagupa nito sa isang yunit ng BHB-AMC sa 
Barangay San Luis, Guinayangan, Quezon noong Abril 3. 
Aktibong nakadepensa at nakauna ng putok ang Pulang 
hukbo na naobserbahan ang maingay na paglalakad ng mga 
kaaway habang papalapit sa pwesto ng mga kasama. 

Walang nasugatan sa hanay ng mga Pulang mandirigma 
na ligtas na nakaatras mula sa lugar ng pinaglabanan. 

Halos isang buwan nang binubulabog ang bayan ng 
Guinayangan ng inilunsad na operasyong militar ng 96th IBPA 
laban sa BHB na nagsimula noong Marso 13.  

Tagumpay ang operasyong isparo 
ng Bienvenido Vallever Command-
Bagong Hukbong Bayan Palawan 
laban sa inirereklamong opisyal 
ng Philippine Marines sa Barangay 
Tagusao, Quezon, Palawan noong 
Abril 19. 

Nasawi sa operasyon ang target 
na si Corporal Alfred John de Leon 
ng Marine Battalion Landing Team 
4. Ayon sa masa, pinipilit ni de Leon 
ang mga taga-Barangay Tagusao 
na mag-ulat sa militar tungkol sa 
presensya ng BHB. Nagbabanta siya 
na huhulihin o pagbabawalan na 
magkaingin o mangahoy ang mga 
residente kung hindi sila magbibigay 
ng impormasyon.

May rekord din si de Leon ng 
pangrereyd sa bahay at tindahan ng 
isang residenteng pinaghihinalaang 
nagbebenta ng suplay sa BHB. 

Si de Leon at ang kanyang ama 
ang aktibong  nagtatayo ng network 
ng mga asset ng militar sa Barangay 
Tagusao. 

Mahusay na naiplano ng Pulang 
hukbo ang isparo kay de Leon sa 
tulong ng mga masa sa lugar. 
Ikinatuwa naman ng mga residente 
ng Barangay Tagusao ang mabilis na 
pagtugon ng BHB sa kanilang 
reklamo. Tumaas naman ang moral 
ng BHB na nakapaglunsad ng 
matagumpay na opensiba sa tulong 
ng masa.  

BALITANG TO

EDC BHB-Batangas, pinabulaanan ang kasinungalingan ng AFP sa bigong 
atake ng 1st IBPA sa Pulang hukbo

Magiting na binigo ng mga Pulang mandirigma ng Eduardo 
Dagli Command- BHB Batangas ang pasistang atake ng 1st 
IBPA sa Sitio Maquitib, Brgy. Quipot, San Juan, Batangas 
noong Abril 29. Hindi bababa sa tatlong sundalo ang napatay 
at dalawang sugatan sa nasabing labanan. Sa kabila ng palihim 
na operasyong isinagawa ng 1st IBPA, mahusay na naipatupad 
ng Pulang hukbo ang aktibong depensa na nagdulot pa ng 
matinding pinsala sa mersenaryong tropa.

Pinabubulaanan ng EDC-BHB Batangas ang pahayag ng 

AFP na may isang babaeng Pulang mandirigma ang nahuli 
sa nasabing labanan. Maging ang mga pinalalabas ng mga 
mersenaryong sundalo na sandatang kanilang nakuha sa 
nasabing labanan ay gawa-gawa lamang upang pagtakpan 
ang kanilang bigong atake, ayon sa BHB Batangas. 

Pinatunayan ng labanang ito ang mabisang pagharap ng 
Pulang hukbo sa mga labanang hindi nila itinatakda. Mahusay 
at buong-giting na binigwasan ng BHB Batangas ang pasistang 
1st IBPA  nang walang natamong pinsala. 

BANTAY KARAPATAN

Patuloy ang pananakot, 
paninindak at iligal na pagkakampo 
ng 85th IBPA sa pangunguna ni 1st 
Lieutenant Sabio Romeo Suarez at 
isang Sergeant Penia sa Barangay 
Malabahay, Macalelon, Quezon 
ngayong Abril. 

Nagsesensus ang mga sundalo 
ng 85th IBPA  sa Sitio Kagbibituin, 
Malusak at Sinuotan sa Barangay 
Malabahay mula pa noong 
Marso. Ayon sa mga residente, 
kinukuhanan sila ng mga litrato 
ng mga sundalo at tinatanong 
kung anu-ano ang kanilang mga 

85th IB, iligal na 
nagkakampo at 
nagsesensus sa 
Quezon

Operasyong isparo ng BHB-Palawan, ipinagbunyi ng 
mamamayan
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Higit 1,500 magsasaka ang dumalo sa covenant signing ng Walong Adyendang 
Magsasaka noong Abril 22 sa Sablayan Astrodome, Sablayan, Occidental 
Mindoro. 

Inihapag ng mamamayan ng Occidental Mindoro ang Walong Adyenda sa 
mga lokal na pulitikong kalahok sa midterm elections ngayong Mayo 2019.

Nilalaman ng kasunduan ang kongkretong kahilingan ng mga magsasaka ng 
Occidental Mindoro kabilang na ang pagpapatupad ng tunay na reporma sa 
lupa, kagyat na relief sa kalamidad ngayong tagtuyot, pagpapataas ng presyo 
ng produktong bukid at sahod ng manggagawang bukid, pagtatanggol sa 
demokratikong karapatan ng mamamayan, at pagtataguyod sa malinis at tapat 
na pamamahala sa gubyerno.

Inilunsad rin sa aktibidad ang Petisyon ng Mamamayan laban sa El Niño at 
Kagutuman na nanawagan para sa ayudang pagkain at farm input, at libreng 
irigasyon para maibsan ang paghihirap ng magsasaka ngayong tagtuyot.

Partikular na hiling ng mga magsasaka ang kagyat na 
pamamahagi ng isang kabang bigas at iba pang pagkain 
bilang pangsuporta sa mga magsasaka at sa kanilang pamilya. 
Pinetisyon din nila ang agarang pamimigay ng subsidyo sa langis, 
abono at kemikal upang makabawas sa gastusin ng magsasaka.  

Kabilang ang Occidental Mindoro sa 16 lalawigan sa buong 
bansa na dumaranas ng pinakamalalang epekto ng tagtuyot. Sa 
taya ng lokal na ahensya sa agrikultura, aabot sa 160 milyong 
piso ang pinsala ng tagtuyot sa probinsya. Halos 90% ng 
probinsya ay  umaasa sa sektor ng agrikultura para sa kanilang 
kabuhayan. 

Dumalo sa matagumpay na covenant signing ang mga 
magsasaka mula sa Sablayan, Calintaan, San Jose, Sta. Cruz, 
Mamburao at Rizal. 

KILOS PROTESTA

Walong Adyenda para sa kagalingan ng 
magsasaka, inihapag ng mamamayan ng 
Occidental Mindoro

Naglunsad ang mga magniniyog 
ng Quezon ng anim na araw na 
kampuhan sa Lucena mula Abril 
11 hanggang 17 upang igiit ang 
kanilang kahilingan hinggil sa kagyat 
na relief ngayong tagtuyot at muling 
ipanawagan ang pagpapataas ng 
presyo ng kopra.

Kinundena rin ng mga magsasaka 
ang pag-aantala ng rehimeng US-
Duterte sa paglalabas ng pondo ng 
relief para sa mga magsasaka. 

Kinalampag ng mga magsasaka 
ang ahensya ng Philippine Coconut 
Authority (PCA) at National Food 

Authority (NFA) upang hingin ang 
agarang cash relief at subsidyo 
sa pagkain laluna’t tinatayang 
magtatagal ang tagtuyot hanggang  
Agosto.  

Sa dayalogo, sinabi ng mga 
kinatawan ng PCA at NFA na tali ang 
kanilang mga kamay sa paglalabas ng 
relief dahil walang programa  hinggil 
sa kalamidad ang kanilang mga 
ahensya.

Nagprotesta rin ang mga 
magsasaka hinggil sa pagkakait ng 
rehimen ng coco levy funds sa mga 
magniniyog at pagpapatupad ng Rice 

Tariffication Law. 

Ang kampuhan sa Lucena ay 
bahagi ng tuluy-tuloy na pagkilos 
ng mga magniniyog kaugnay ng 
pagdausdos ng presyo ng kopra na 
higit pang lumala sa pagpasok ng 
2019. Hanggang ngayon ay nanatili sa 
mababang presyo ng P12-14 kada kilo 
ang kopra sa probinsya. 

Noong Marso ay tumungo sa 
Maynila ang mga magniniyog bitbit 
ang kanilang mga panawagan kaugnay 
ng coco levy funds at presyo ng kopra 
at niyog.  

Kampuhan ng mga magsasaka sa Lucena, iginiit ang relief sa kalamidad

inaanibang organisasyon. 
Noong Marso ay nagrehistro 

na ang mga residente ng Barangay 
Malabahay na sa barangay na 
lamang kunin ng mga sundalo ang 
sensus subalit tumanggi ang mga 
militar at nagsabing gusto umano 
nilang “mag-bahay-bahay.”

Nagkakampo ang mga sundalo 
ng 85th IBPA sa mga bahay sa 
Barangay Malabahay kahit labag 
ito sa kagustuhan ng mga may-ari. 
Inirereklamo rin ng mga residente 
ang paggala ng mga sundalo sa 
barangay habang armado ng 
mahahabang baril at tinakpan 
ang nameplate sa uniporme. 

Ayon sa mga residente, plano 
ng mga sundalo ng 85th IBPA na 
magtagal hanggang Mayo sa 
kanilang lugar para diumano sa 
pagkumpleto ng sensus.  



KULTURA

Ang kontradiksyon ng pipi at ng bingi
ni Adel Serafin

Ipinanganak silang walang tinig,
at ipinagkait sa kanilang kamalayan
ang kapaliwanagan 
sa katotohanang umiiral nang malaon 
sa kanilang paligid.

Lapat sa bituka ang kanilang pandama,
at tagos hanggang sa kaibuturan 
Sa bawat himaymay ng kalamnan
Ng payat at aping katawan
Ang pinakasukdulang pagsasamantala
Na likha ng tao sa kapwa niya…

Ngunit walang boses na kayang kumawala
Mula sa mga lalamunang tinuyot 
Ng kawalang sustansya…
Walang mabuong salita
Na kayang humiwa sa gamundong 
kahayukang
Ikinulapol ng nagkabuhay na kapital…

Sila ang mga pipi ng lipunang may-uri,
Ang mga alipin, ang mga magsasaka
Ang mga manggagawang dinuhagi’t
Inilugmok sa daan-daantaong pagka-api…

Sa loob ng mararangyang palasyo’t mansyon,
payapang nahihimlay ang mga panginoon
Hindi sila naliligalig ng mga ugong
ng makina’t nagkakaingay na peyon.
Wala silang malay sa gulong ng produksyon;
wala silang anumang naririnig
maliban sa taginting ng kuwartang
nagkikislapan sa kanilang paningin…

Hindi nila naririnig ang mga panangis
sa bawat haplit ng kanilang kalupitan
wala silang pakialam,
sa bawat dugo’t pawis na pumapagkit
sa pinagta-tampisawan nilang yaman.
Nangingibabaw ang kanilang kabingihan,
Ang prinsipal na kapangyarihang
Kumubabaw sa kabuuan ng
makauring lipunan…

Ngunit sa likod ng nilikha nilang telon
unti-unting magkakahugis ang isang 
rebolusyon

ang hinagpis ng kaapihan ay maiipon
at pupuno sa bawat sulok at istasyon
ng maka-hayop at ganid na produksyon...
Magsisimulang bumuka ang kanilang bibig
at hindi man mangibabaw pa ang kanilang 
tinig,
Dadagundong ang lakas ng pinagsama-
samang bisig… 

Mabubuo ang kaisipang matapang na 
hahamon
Sa kahangala’t paninikil ng mga panginoon.
Mahahalaw sa praktika at yugto-yugtong 
produksyon
Ang kamalayang lilikha ng uring sulong.
Maiaanak ang Marxismo sa kanyang panahon,
At magiging teoryang tanglaw sa paglutas 
ng panlipunang kontradiksyon.

At ang burgesyang biningi 
ng kanyang pagkaganid,
Magagapi’t ibabagsak ng proletaryong tinig
ng dakila’t pandaigdigang pagbibigkis!
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Nalikha ang tulang ito sa panahon ng pag-aaral ng AKP noong Pebrero 2019.


