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EDITORYAL

Sa nagdaang mga araw, paatras nang paatras ang mga hakba-
ngin at pahayag ni President Duterte ng Gubyerno ng
Republika ng Pilipinas (GRP), partikular na kaugnay ng ipina-

ngangalandakan niyang nagsasariling patakarang panlabas.

Sa halip na mga kongkretong
hakbanging pasulong sa landas ng
pambansang kalayaan, mga hak-
banging paurong ang kanyang isi-
nagawa. Bunga nito, lumalakas
ang pag-aalinlangan ng bayan
kung kaya nga bang pangatawa-
nan ni Duterte ang mga binitiwan
niyang deklarasyong patriyotiko.

Sinimulan ni Duterte na itang-
hal ang bandila ng nagsasariling
patakarang panlabas nitong kala-
gitnaan ng Setyembre. Binatikos
niya ang pakikialam ng US at nag-
balik-tanaw sa kasaysayan ng pa-
nanakop at brutalidad nito. Pina-
kamatindi ang pagbatikos niya sa
pakikialam ng gubyernong US sa

pamamagitan ng paggigiit ng usa-
pin ng karapatang-tao kaugnay ng
malawakang mga pagpatay sa
takbo ng kanyang "gera laban sa
droga."

Sinundan pa ito ni Duterte ng
mga deklarasyon tulad ng "dapat
nang umalis" ang mga tropang
Amerikano sa Mindanao, na "wala
nang magaganap na war exercises"
ang US sa Pilipinas matapos ang
Phiblex at na posibleng mabasura
na ang Enhanced Defense Coope-
ration Agreement (EDCA) sa loob
ng dalawang taon. Sa pagbisita ni
Duterte sa China, idineklara ni-
yang "hihiwalay na ako sa US" sa
usaping militar at ekonomya.

Itama ang

pangkasaysayang

pagkakamali
NAGBABANTANG LUMAGANAP at
lumawak pa ang mga pagbatikos at
kilos-protesta laban sa rehimeng
Duterte dahil sa ginawa nitong
pagdadakila sa dating pasistang
diktador na si Ferdinand Marcos
nang binigyan ito ng libing pamba-
yani nitong Nobyembre 18. Dapat
maagap na isagawa ni Duterte ang
mga hakbangin para itama ang
malaking pangkasaysayang pagka-
kamali na dakilain si Marcos.

Naghihimagsik ang damdamin
ng sambayanan sa ginawang pag-
lilibing kay Marcos hindi lamang
dahil ito na ang pinakarurok ng
rehabilitasyon sa kinamuhiang
diktador, kundi dahil din mistulang
ginagawa siyang huwaran ni Du-
terte para sa sariling mapaniil na
paghahari.

Hindi miminsang pinapurihan
ni Duterte ang "talino" ni Marcos.
Ni isang beses, hindi niya kinunde-
na ang mga abuso at brutalidad sa
ilalim ng diktadurang US-Marcos.

Ang pinakamalulupit na pama-
na ng diktadurang Marcos ay hindi
pa lubos na nababaklas at nana-
natili pa hanggang ngayon. Nana-
natili sa kulungan ang mahigit 430
bilanggong pulitikal sa kabila ng
pangakong sabay-sabay silang pa-
lalayain sa pamamagitan ng prok-
lamasyong amnestiya. Nagpapa-
tuloy ang paniniil at pag-aaresto
sa mga aktibista at sa mga nakiki-
bakang mamamayan. Ang malawak
na lugar sa kanayunan ay
nakapailalim pa rin sa paghaharing
militar.

Hindi pa rin niya winawakasan
sundan sa pahina 3
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NilalamanANG

Ang Ang Bayan ay ini la labas sa

wikang Pi l ipino, Bisaya, I loco,

Hi l igaynon, Waray at Ingles.

Tumatanggap ang Ang Bayan ng

mga kontribusyon sa anyo ng mga

artikulo at bal ita. Hinihikayat din ang

mga mambabasa na magpaabot ng

mga puna at rekomendasyon sa

ikauunlad ng ating pahayagan.

Ang Ang Bayan ay ini la lathala dalawang beses bawat buwan

ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pi l ipinas

gayundin ng mga gamit-militar.
Ang pagbabagong-isip ni Du-

terte na pahintulutan ang pagpa-
patuloy ng pagpasok sa bansa ng
mga tropang Amerikano para sa
mga ehersisyong militar ay sinasa-

bing pagsang-ayon diumano
niya sa mga rekomenda-
syon ng Department of
National Defense. Ang
DND ay pinamumunuan
ng kalihim nitong si
Delfin Lorenzana, na
mula't sapul ay tagapag-
tanggol ng pananatili ng
mga tropang Amerikano
sa Pilipinas.

Sa pangunguna ni Lorenzana at
mga tauhang maka-US sa gabinete,
itinulak ang pagpapawalang-
saysay ng lahat ng binitiwang sa-
lita ni Duterte laban sa presen-
sya at pakikialam ng militar ng
US sa Pilipinas.

Hanggang ngayon, nananatili
pa rin sa Camp Navarro sa Zam-
boanga City ang humigit-kumulang
100 sundalong Amerikano sa ilalim
ng US Joint Special Operations Task
Force-Philippines (JSOTF-P) na
sangkot sa madugong operasyon sa
Mamasapano noong Enero 2015.
Wala pang nangyayari sa sinabi
noon ni Duterte na dapat nang
"umalis" ang JSOTF-P. Wala ring
nangyari sa banta niyang muling
bubuksan ang imbestigasyon sa
Mamasapano upang halungkatin
ang papel rito ng mga upisyal ng
US.

Sa pagkapanalo ng ultra-Ka-
nang si Donald Trump bilang ba-
gong presidente ng US nitong Nob-
yembre 8, sinambit ni Duterte na
ang US at Pilipinas ay mananatiling
"magkaibigan at magkaalyado" at
igagalang niya ang lahat ng kasun-
duang pinirmahan sa US. Sa gani-
tong pagbabago ng tono ni Duterte,
mistula niyang itinali sa personal
niyang pakikitungo sa presidente ng
US ang patakarang panlabas ng Pi-
lipinas.

Dapat alalahanin ni Duterte na
ang tunay at pantay na pakikipag-
kaibigan sa US ay hindi makakamit

Pinaasa ni Duterte ang mama-
mayan na ipatutupad niya ang mga
hakbanging magtataguyod sa pam-
bansang kasarinlan ng Pilipinas. Hi-
nintay ng sambayanang Pilipino na
pangatawanan niya ang kanyang
mga salita at ipatupad ang malala-
king pagbabago para tapusin na ang
presensya ng militar ng US sa Pilipi-
nas, ang panghihimasok nito sa pan-
loob na usapin sa bansa at ang pag-
gamit sa bansa bilang lunsaran ng
mga gerang panghihimasok laban sa
ibang bansa.

Subalit sa loob lamang ng ilang
araw, sunud-sunod namang binawi
ni Duterte ang kanyang mga
deklarasyon kaugnay dito. Pinaka-
malaki sa kanyang mga hakbang
paurong ay ang pagbibigay ng pa-
hintulot na ituloy ang Balikatan
exercises, ang taunang malaking
ehersisyong militar na kinasasang-
kutan ng libu-libong mga tropa ng
US kasama ang AFP.

Kamakailan, muling pinahintu-
lutan ni Duterte ang militar ng US
na isagawa ang isa na namang
pinagsanib na pagsasanay militar

kasama ang AFP. Nakatakdang
magtagal ng isang buwan (Nob-
yembre 14 hanggang Disyembre 14)
ang Balance Piston Exercises sa
Palawan na kinasasangkutan ng
hindi tukoy na bilang ng
mga sundalong Ameri-
kano.

Nais ni Duterte na
gawin itong katang-
gap-tanggap sa pag-
uulit ng sinasabi ng US
na ang mga ito ay itu-
tuon sa mga pagsasa-
nay sa mga opera-
syong "humanitarian"
at "tulong sa panahon
ng sakuna." Ang ga-
yong mga katawagan o
paglalarawan ay pan-
tabing ng US sa pang-
hihimasok militar nito
sa Pilipinas at iba't
ibang bansa. Nagpapa-
kat ito ng mga "pansagip" at iba
pang kagamitang pangkaligtasan
upang gawing katanggap-tanggap
ang pagmamantine ng mga base at
iba pang pasilidad militar ng US,
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ang mapanupil na digmang Oplan
Bayanihan ng AFP. Para sa mama-
mayan sa kanayunan, ang presen-
sya, panghahalihaw at pananalasa
ng mga armadong sundalo sa ka-
nilang mga komunidad ang pina-
kamatingkad na pagpapaalala sa
batas militar at patunay na wala
pang nagbago sa mapanupil na
paghahari ng estado sa nagdaang
tatlong dekada.

Hamon kay Duterte na patu-
nayan niyang hindi siya katulad ni
Marcos. Dapat niyang
itama ang pangka-
saysayang pagkaka-
mali sa pamamagitan
ng pagsasagawa ng mga
hakbang upang bawiin
ang ginawa niyang pag-
dadakila kay Marcos at
suportahan ang pakiki-
baka ng mamamayan na
singilin si Marcos sa
kanyang pandarambong
at pagnanakaw at mga
pasistang krimen laban
sa bayan.

Maipakikita niyang hindi
siya katulad ni Marcos kung
wawakasan niya ang lahat ng pa-

mana ng batas militar kabilang
ang pagbibilanggong pulitikal at
pagsasagawa ng Oplan Bayanihan
na digmang panunupil sa mama-
mayan.

Maipakikita niyang hindi siya
katulad ni Marcos kung didinggin
niya ang mga hinaing ng mama-
mayang Pilipino para sa libreng
pamamahagi ng lupa sa mga mag-
sasaka, karagdagang sahod at
pagwawakas sa kontraktwalisa-
syon, libreng edukasyon at serbi-

syong pangkalusugan,
pagwawakas sa presensya
ng mga dayuhang tropa
at base militar at iba pa.

Dapat makinig si
Duterte sa galit ng sam-
bayanan sa ginawa ni-
yang pagdadakila kay
Marcos. Hindi siya da-
pat magbingi-bingihan
upang hindi tuluyang
maunsyami ang pagsi-
sikap na mabuo ang
isang alyansang patri-

yotiko at demokratiko at
bigyang-daan ang mga pag-
babagong hinihingi ng ba-

yan.

sa pamamagitan lamang ng kan-
yang salita. Hindi magiging tunay
na kaibigan ang imperyalismong US
hangga't nakatali ang Pilipinas sa
mga tagibang na kasunduang mili-
tar na nagbibigay-daan sa pagta-
tayo ng mga baseng militar, mala-
yang naglalabas-masok ang mga
sundalong Amerikano sa sobera-
nong teritoryo ng bansa at naki-
kialam sa mga panloob na usapin
nito.

Lalong hindi maituturing na tu-
nay na kaibigan ang US hangga't
pinaiiral ang mga neoliberal na pa-
takaran sa ekonomya na pumapabor
sa mga dayuhang malalaking kapi-
talista at sa di-pantay na kalakalan
ng Pilipinas sa imperyalismong US
at iba pang malalaking bansang ka-
pitalista.

Dapat payuhan ng sambaya-
nang Pilipino si Duterte na panga-
tawanan ang kanyang mga salita at
isagawa ang mga kongkretong hak-
bangin para ibasura ang EDCA, Vi-
siting Forces Agreement at Mutual
Defense Treaty, lansagin ang lahat
ng mga base at pasilidad ng US tu-
lad ng himpilan ng JSOTF-P at wa-
kasan ang paglalabas-masok ng
mga sundalong Amerikano, mga
barko at eroplanong pandigma at
paglulunsad sa Pilipinas ng mga
ehersisyong militar.

Kung sa halip na tuparin ang
mga hakbanging ito ay magpapatu-
loy si Duterte sa mga hakbanging
paurong, lalabas na hungkag ang
mga deklarasyon niya para sa nag-
sasariling patakarang panlabas.

Labis na ikadidismaya ito ng
sambayanang Pilipino. Kung patuloy
na tatanggi si Duterte na pangata-
wanan ang kanyang mga patriyoti-
kong deklarasyon at hindi didinggin
ang demokratikong mga hinaing ng
bayan, mauunsyami ang pakikipag-
alyansa niya sa mga patriyotiko at
demokratikong pwersa ng samba-
yanang Pilipino. Kung magkagayon,
tiyak na magpapatuloy at lalamunin
lamang siya ng dati nang kaayusang
neokolonyal at walang magbabago
sa kalagayan ng sambayanang Pili-
pino.

" Itama ang pagkakamali. . . , " mula pahina 1
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Pagpapalibing kay Marcos,
malawakang binatikos

Inulan ng kaliwa't kanang batikos ang biglaan at patraydor na paglibing sa
dating diktador na si Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani

(LNMB) noong Nobyembre 18.
Umabot sa 3,000 mga estud-

yante mula sa University of the Phi-
lippines (UP)-Diliman, Ateneo de
Manila University at Miriam College
ang nagprotesta sa Katipunan Road
sa Quezon City. Nagkaroon din ng
mga pagkilos sa loob ng mga kampus
ng UP-Manila, De la Salle University
(DLSU), Technological University of
the Philippines, St. Scholastica's
College at maging sa Philippine
Science High School at Manila
Science High School. Nagkaroon din
ng mga pagtitipon sa Luneta sa
Maynila, Monumento sa Caloocan at
Marikina City. Naglunsad naman ng
protesta ang mga taong-simbahan
sa Mariana Park sa E. Rodriguez Jr.
Avenue sa Quezon City. Kinagabi-
han, ang mga grupong nasa Katipu-
nan ay tumungo sa People Power
Monument sa EDSA para sumama sa
iba pang grupong naroon.

Sa Davao, natipon ang mga
progresibong organisasyon malapit
sa city hall para iparating ang kani-
lang pagtutol. Tinawag nilang "du-
wag" ang pinalusot na pagpapali-
bing sa diktador.

Nagkaroon din ng parehong
pagkilos sa Baguio, Naga, Cagayan
de Oro, Zamboanga, Iligan, Bacolod
at Cebu. Sa lahat ng mga lugar na
ito, umalingawngaw ang hatol na
"Marcos, hindi bayani!"

Sa Metro Manila, ilang araw
nang nagpuprotesta ang mga es-
tudyante at kawani mula sa UP,
Polytechnic University of the Phi-
lippines (PUP), University of Sto.
Tomas (UST), DLSU at iba pang
mga paaralan. Ayon sa mga estud-
yante, hindi pa nahuhuli para sa
kabataan para ituwid ang rebisyon
ng kasaysayan. Nangako silang itu-
tuluy-tuloy ang mga protesta hang-
gang pakinggan sila ng rehimeng
Duterte.

Sa asembleya ng alyansang
CARRMA (Campaign Against the
Return of the Marcoses in Ma-
lacañang), ipinahayag ng mga bikti-
ma ng Batas Militar at kanilang mga
pamilya na hinding-hindi nila ma-
tatanggap ang rehabilitasyon ng
mga Marcos at ang kanilang estilo
ng paghaharing nakabatay sa
"pandurugas, kasinungalingan at
panloloko." Naghahanda para sa
isang pagkilos ang alyansa, kasama
ang mga kabataan, para iparam-
dam sa rehimeng Duterte ang ka-
nilang sukdulang galit at pagkadis-
maya.

Sumiklab ang unang mga kilos-
protesta noong Nobyembre 8 nang
payagan ng Korte Suprema ang
pagpapalibing. Sa araw na iyon,
nagkaroon ng mga pagkilos sa Metro
Manila, Naga, Baguio at iba pang
sentrong urban. Idineklara naman
ng mga kabataan bilang "Pamban-
sang Araw ng Poot" ang Nobyembre
11 at naglunsad ng mga pagkilos sa
kani-kanilang mga kampus at sa
harap ng Korte Suprema. Sumabay
dito ang mga estudyante sa Laguna,
Baguio, Cebu, Pampanga, Tacloban,
Iloilo at Mindanao.

Pakikiisa ng PKP
Nakiisa ang Partido Komunista

ng Pilipinas (PKP) sa mamamayang
bumabatikos sa paglibing kay
Marcos bilang bayani. Ang naturang
paglilibing ang "huling hakbang para
sa rehabilitasyon" ng mga Marcos,
isang prosesong sinimulan ng nau-
nang mga rehimen, katuwang ang
US. Insulto ito sa mamamayang lu-
maban at nagpatalsik sa diktador,
laluna ang libu-libong biktima ng
paglabag sa karapatang-tao.

Sa pag-utos sa militar na para-
ngalan si Marcos, pinatunayan ni
Duterte na isa siyang trapo na han-

dang magbayad sa kanyang mga
pagkakautang sa pulitika kahit sa
kapinsalaan ng pag-aasam ng ma-
mamayan para sa makasaysayan at
panlipunang hustisya. Ipinamalas
niya ang kanyang kawalang-respe-
to at pagkamanhid sa paghihirap
ng mamamayan sa ilalim ng batas
militar. Dapat iwasto ni Duterte
ang makasaysayang kamalian na
ito, ayon sa PKP. Kung hindi, ha-
harap siya sa paparaming protesta
at pagkakahiwalay.

Bago nito, kinastigo na rin ng
PKP si Duterte sa kanyang tang-
kang gawing katanggap-tanggap
ang mga hakbang na ginamit noon
ni Marcos para palawakin ang
kanyang kontrol at palawigin ang
kanyang paghahari. Noong Nob-
yembre 11, nagbanta si Duterte na
isuspendi ang writ of habeas corpus
kaakibat sa kanyang "gera kontra-
droga."

Karugtong ito sa una na niyang
ipinahayag na kagustuhang muling
itayo ang Philippine Constabulary
at ipailalim sa kumand ng militar
ang pulis. Agad na binawi ng kan-
yang mga tagapagsalita ang kan-
yang pahayag tungkol sa suspen-
syon at tinawag itong "pinasobra-
han" lamang.

Pasobra man o hindi, ang sus-
pensyon ng writ of habeas corpus
ay labag sa pundamental na kara-
patang-tao na tiyak na aabusuhin
ng mga pulis at sundalo. Ang writ
of habeas corpus ay ang obligasyon
ng pulis at militar na iharap sa
korte ang sinumang kinasuhan o
inaresto.
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Ikasa ang pagpapaigting ng mga anti-
imperyalistang pakikibaka sa ilalim ni Trump

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa mama-
mayang Pilipino na matatag na isulong ang pambansa-demo-

kratikong pakikibaka at rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa
pagkakaluklok ng dulong-kanang si Donald Trump bilang presidente ng
US.

Hinikayat din ng PKP ang mga
manggagawang Amerikano na mag-
lunsad ng malawakang makauring
pakikibaka at pamunuan ang ma-
mamayan sa kanilang demokrati-
kong pangmasang pakikibaka.

Mga pangakong mapapako
ng bagong presidente

Ang papasok na gubyernong
Trump ay walang pundamental na
ipinag-iba sa rehimeng Obama at
nakaraang mga gubyernong US sa
pagkakatawan sa interes ng mga
monopolyo kapitalista. Natatali ito
sa mga batas ng pag-unlad ng im-
peryalismo na nagtatakda sa tulak
ng US na igiit at ipusisyon ang sarili
bilang dominanteng kapangyarihan
sa ekonomya at pulitika sa pinaka-
malawak na makakayang saklaw sa
daigdig.

Hinaharap nito ang batayang
suliranin ng walang-tigil na kapita-
listang krisis ng sobrang produk-
syon. Tumatambak sa buong daig-
dig ang lahat ng uri ng kalakal mula
sa elektroniks hanggang kagamitan
sa konstruksyon, asero, produktong
langis, kotse at iba pa. Pandaigdi-
gan ang pagtumal ng manupaktura,
kahit sa China na naging panguna-
hing sentro ng produksyon ng siste-
mang kapitalista sa daigdig sa na-
karaang dekada.

Sa nakaraang tatlong dekada,
ang ekonomya ng US ay ginuwang
na ng pag-eksport ng mga trabaho
sa manupaktura sa China at iba
pang bayan na mura ang lakas pag-
gawa para sa semi-manupaktura.
Hinaharap ng mga manggagawang
Amerikano ang problema ng mala-
wakang kawalang-trabaho.

Kaya malamang na hindi matu-
pad ang pangako ni Trump na "ga-

gawing dakilang muli
ang Ame-
rica" at
bibigyang
prayori-
dad na
"ibalik sa
bayan ang mga trabaho."
Kailangan niyang kum-
binsihin ang oligarkiya sa
pinansya na mamuhunan
sa merkado
ng lakas-
paggawa at
sa lokal na
produk-
syon ng
US. Nakahanda siyang luwagan ang
mga regulasyon at bawasan ang
buwis sa pinakamalalaking bangko
ng Wall Street. Kailangan niyang
ibaba ang sahod ng manggagawang
Amerikano at dagdagan ang pleksi-
bilisasyon ng paggawa para ma-
pagtubuan ang lokal na pamumu-
hunan. Ngunit ang pagbaba sa an-
tas ng sahod ay magpapaliit sa
merkado ng US at babangga sa
proteksyunistang tulak na ibenta
ang mga kalakal na yaring-US. Ti-
yak ding tututulan ito ng mga
manggagawang Amerikano na dati
nang dumaranas ng malalang pag-
kakautang, kawalang-trabaho, pa-
palalang kawalan ng mga serbisyo
sa edukasyon at kalusugan, kawa-
lang-tirahan at iba pang panlipu-
nang kahirapan.

Dagdag na pahirap din ang iti-
naguyod niyang dulong-kanan na
mga hakbanging tulad ng pagdede-
port sa milyun-milyong di-doku-
mentadong imigrante, pagsasara ng
lahat ng pinto sa mga refugee, ka-
rapatang humawak ng baril para
ipagtanggol ang ari-arian at pag-

tatayo ng pader sa hang-
ganan nito sa Mexico.

Iginiit ni Trump sa
simula ng kampanyang
elektoral na "hindi pwe-
deng maging pulis ng
daigdig" ang mga sun-
dalong US. Habang
idinedeklara ang balak
niyang magtayo ng
350-barkong US
Navy (mula sa ka-
salukuyang 272),
ipinahayag niya
ang planong ku-
malas sa North
Atlantic Treaty

Organization
(NATO) at wa-
kasan ang mga
alyansang mi-
litar kung saan

gumagastos ang US ng bilyun-bil-
yong dolyar para diumano “tulu-
ngan ang mga alyado nito.” Nagpa-
hiwatig na siya ng planong magba-
was ng mga pwersang US at
lansagin ang mga base militar sa
Japan, at hayag na nagsabing han-
dang wakasan ang paglaban sa
Russia at China at isulong ang dag-
dag na kooperasyon sa ekonomya.
Gayunpaman, tiyak na lilitaw at iig-
ting ang mga kontradiksyong inter-
imperyalista sa unipolar o multipo-
lar mang sistema.

Kung seryosong babaguhin ni
Trump ang oryentasyon ng pata-
karang panlabas ng US, sasalunga-
tin siya ng mga neokonserbatibo na
malaon nang nagtataguyod sa Pax
Americana. Nangingibabaw sila sa
malaking bahagi ng makinaryang
estado ng US, laluna sa puno ng
mga ahensya sa seguridad at de-
pensa.

Panlipunang ligalig sa sariling
bayan

Sinakyan ni Trump sa kanyang
kampanya ang kumukulong galit ng
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mamamayan sa kabiguan ng rehi-
meng Obama na sagipin ang patuloy
na dumadausdos na ekonomya.
Ngunit ilang oras lamang matapos
siyang mahalal, puu-puong libong
mamamayan ang humugos sa lan-
sangan sa iba’t ibang mga estadong
pederal upang ipahayag ang kani-
lang pagkasuklam sa mga anti-i-
migrante, anti-Islam, anti-gay at
anti-minorya niyang mga paninin-
digan, sa kanyang pagkasuklam sa
kababaihan at rasismo.

Ang gayong mga protesta ay
babala ng mas matinding panlipu-
nang ligalig at pangmasang pagtu-
tol sa United States sa darating na
mga taon habang patuloy na lugmok
ang ekonomya nito at walang mali-
naw na palatandaan ng pagsigla. Sa
susunod na apat na taon, ang pre-
sidensya ni Trump ay tiyak na ku-
kumprontahin ng papalaking pag-
hingi ng ipinangakong mga trabaho,
mas mataas na sahod at mas mala-
king panlipunang seguridad.

Ang uring manggagawang
Amerikano, kabilang ang milyun-
milyong di-dokumentadong imig-
rante at minorya, manggagawang
itim, kabataan at puu-puong mil-
yong mamamayang walang hanap-
buhay, ay napakatagal nang pina-
hihirapan ng papalalang kalagayang
panlipu-
nan, ng pa-
untol-
untol ng
ekonom-
yang US
mula sa
isang taon
ng depresyon
tungo sa isa pang
walang matanaw
na malinaw na pagbawi.

Ang lipunang US ay mas mala-
lim na nahati sa pagitan ng malala-
king monopolyo kapitalista na nali-
ligo sa kayamanan at sa uring
manggagawang nalulunod sa kara-
litaan at panlipunang paghihirap sa
takbo ng apat na dekada ng kaayu-
sang neoliberal.

Ang papasok na rehimeng
Trump ay haharap sa malawakang

sigaw na umatras na sa mga pata-
karang neoliberal na malawakan
nang nailantad na bigo sa pagpapa-
sigla ng ekonomyang US at pagdu-
lot ng masidhing kahirapan at pa-
nunupil.

Ang iigting na makauri at de-
mokratikong mga pakikibaka ng
manggagawa at mamamayang
Amerikano ay di-maihihiwalay sa
tumitinding pakikibakang anti-im-
peryalista ng mamamayan at uring
manggagawa sa buong daigdig na
sumisigaw ng pagwawakas sa hege-
monyang US at sa sistema ng neoli-
beral na patakaran.

Tumitingkad ang pangangaila-
ngang humawak nang mahigpit ang
rebolusyonaryong proletaryado sa
Marxismo-Leninismo-Maoismo para
makapaghapag ng matalas na pag-
susuri ng kongkretong mga kalaga-
yan at magbuo ng isang rebolusyo-
naryong programa ng pagkilos na
magbibigkis sa uring manggagawa
at mamamayan sa rebolusyonar-
yong simulaing sosyalista.

Implikasyon sa pakikibakang
Pilipino

Dapat samantalahin ng mama-
mayang Pilipino ang mga deklara-
syon ni Trump na babawasan ang

dayong gastos militar upang pa-
tingkarin ang kahingiang wakasan
ang presensyang militar ng US sa
Pilipinas.

Sa pagdeklara ni Trump ng in-
tensyon na bawasan ang komitment
nito sa NATO at iba pang alyansang
militar, dapat muling igiit ng ma-
mamayang Pilipino na ipawalambisa
ang panahon pa ng Cold War na
Mutual Defense Treaty gayundin
ang lahat ng ibinatay rito kabilang
ang Visiting Forces Agreement at
ang Enhanced Defense Cooperation
Agreement.

Dapat igiit ng mamamayang
Pilipino sa rehimeng Duterte na
maging matatag sa nauna niyang
mga deklarasyon ng nagsasariling
patakarang panlabas. Dapat nilang
punahin si Duterte sa pag-atras sa
naunang mga pahayag na tigilan na
ang lahat ng ehersisyong militar ng
US sa AFP.

Paalalahanan siya na ang pag-
papawalambisa sa lahat ng di-pan-
tay na tratadong militar sa US at
pagwakas sa interbensyong militar
ng US ay nakabatay sa prinsipyo ng
pambansang soberanya at hindi
nagbabago kahit nagugustuhan ni-
ya si Trump bilang kapwa niyang
palamura.

Mga protestang kontra-Trump, sumiklab sa US

SUMIKLAB ANG MGA PROTESTA sa US matapos lumitaw na panalo si
Donald Trump sa eleksyong presidensyal. Kinundena ng mga raliyista
ang kanyang kontra-imigrante at kontra-kababaihang tindig at
ipinalaganap sa lansangan at sa social media ang panawagang #Not-
MyPresident (“Hindi Ko Presidente”) at #StoptheHate (Itigil ang
Pagkamuhi).

Sa gabi ng kanyang pagkakahalal, libu-libo ang nagtungo sa Trump
Towers sa New York, ang gusaling nagsisilbing himpilan ng kanyang
kampanya. Nagkaroon din ng katulad ng mga protesta sa Portland sa
Oregon, kung saan ilampung raliyista ang inaresto.

Mayroon ding malalakas na protesta sa California at sa Washington
D.C. kung saan nakabase ang White House, ang upisyal na tanggapan
ng presidente ng US.

Sa harap nito, tuluy-tuloy ang pagkonsolida ng ultra-Kanang pak-
syon ng naghaharing uri ng US sa kanilang kontrol sa estado. Itinalaga
na ni Trump sa mahahalagang pusisyon sa kanyang gabinete sa mga
kilalang personalidad ng ultra-Kanan. Muli ring ipinahayag ang kanyang
intensyong ipadeport ang tatlong milyong iligal na imigrant na nasa US
ngayon.
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Walang binubuong kasunduan sa tigil-putukan

Taliwas sa nais palabasin ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP),
wala at hindi nalalapit ang pagpirma ng National Democratic Front of

the Philippines (NDFP) sa isang kasunduan para sa bilateral na tigil-putukan.
Malinaw na disimpormasyon ang ipinagkakalat ng GRP na nagpalitan na ng
borador ang dalawang panig, na ang tanging usapin ay ang kaugnay sa mali-
liit na teknikalidad at na magkakapirmahan na sa Disyembre 10.

Ayon kay Benito Tiamzon,
myembro ng panel ng NDFP, halata
ang kampanya ng GRP na magkalat
ng maling balita para pagtakpan
ang malalalang hadlang na nilikha
nito para mabuo ang mas istableng
tigil-putukan.

Dapat naipirmi ang dokumento
para sa bilateral na tigil-putukan
noon pang Oktubre 29 pero hindi ito
natuloy dulot ng makapal na opera-
syong militar ng Armed Forces of
the Philippines (AFP) sa kanayunan
sa tabing ng mga operasyon ng mga
"peace and development team"
(PDT). Sa pahayag ng NDFP, sinabi
nitong pinahihirap ng mga opera-
syon ng AFP ang kalagayan sa baba
at isinasapanganib ng mga ito ang
maseselang mga unilateral na tigil-
putukan.

"Kahit nagtitimpi at umiiwas sa
engkwentro ang NPA, may hangga-
nan ang pasensya ng NDFP at
NPA," ayon kay Tiamzon. "Kung
magpapatuloy ang mga paglabag sa
tigil-putukan at ang agresibong
panliligalig ng militar sa mga mag-
sasaka at komunidad na pinagdu-
dudahang sumusuporta o sumisim-
patya sa BHB—lalo pa't kaalinsabay
ay walang makabuluhang pag-a-
bante sa usapin ng pagpapalaya at
amnestiya sa mga political priso-
ner—hindi malayong wakasan ng
NPA ang kanyang unilateral
ceasefire," dagdag pa niya. "Mas
mamabutihin ng NDFP ang pagpa-
patuloy ng usapang pangkapayapa-
an na walang tigil-putukan gaya ng
naging kalakaran sa nakaraan."

Ayon naman kay Fidel Agcaoili,
pinuno ng peace panel ng NDFP,
walang anumang paabot ang GRP
tungkol sa usapan kaugnay sa bila-
teral na tigil-putukan, pormal mang

nakasulat o sa pamamagitan ng te-
lepono. "Parang nakikipagnegosa-
syon ang GRP sa sarili nito," aniya.

Ayon pa sa Karapatan, umabot
sa 16 na kaso ng pampulitikang pa-
mamaslang at 16 rin ng mga kaso
ng bigong pamamaslang mula Hulyo
hanggang Setyembre lamang. May-
roon ding 13,000 biktima ng sapili-
tang pagpapalayas, karamihan mga
magsasaka at pambansang minor-
ya.

Sumusunod ang pinakahuling
mga kaso ng militarisasyon, pang-
gigipit, pang-aabuso at kontra-re-
bolusyonaryong panlilinlang sa ta-
bing ng operasyong PDT:

Samar: Nagsagawa ng mga
operasyong kombat ang mga ele-
mento ng 14th IB sa Mabuhay, Ji-
papad sa Eastern Samar at Gook,
Catubig sa Northern Samar noong
Nobyembre 5-7. Ayon sa NDF-Eas-
tern Visayas, may naiulat ring pre-
sensya ng mga sundalo sa mga ba-
rangay ng Agsamana at Cagmanaba
sa Jipapad.

Samantala, noong Setyembre
29, binaril ni Jonas Boller, isang
elemento ng CAFGU at goon ng
isang pulitiko, si Rex Arandia, 35,
at kasapi

ng organisasyong magsasaka na
Pagkaurusa han mga Parag-uma ha
Matuguinao (PANGUMA) sa ilog ng
Odiong sa pagitan ng Barangay
Hinayagan at Barangay San An-
tonio, Gandara sa Western Samar.
Naglalakad pauwi si Arandia ka-
sama ang iba pang magsasaka at
mga kababaryo mula sa pista sa
poblasyon ng Gandara nang bigla na
lamang siyang tinutukan at pina-
putukan. Si Arandia ay aktibong
kasapi ng PANGUMA na tumutulong
sa kampanyang relief at reha-
bilitasyon sa mga lugar na sinalanta
ng magkakasunod na bagyo.

Panay: Tuluy-tuloy ang mga
operasyong PDT sa mga barangay
ng Tagpuan, Ingay, Mayang, Bun-
doc, Boloc, at San Jose, (Tubu-
ngan); mga barangay ng Tacuyong
Norte at Nalbang (Leon); Cabladan,
Sibalom at Osorio II, San Remigio,
(lahat sa Antique). Ayon sa BHB-
Panay (Coronacion Waling-waling
Command), maliban sa PDT, ipin-
westo ng AFP ang mga ditatsment
ng 82nd IB sa nainteryor na mga
barangay ng Passi at Igcabugao
(Igbaras). May mga operasyong
PDT din sa hangganan ng Maasin-
Janiuay at sa Brgy. Jayubo, Lambu-
nao. May nakadeploy ding mga
special forces ng PNP sa upper Ca-
linog sa lugar na pinaplanong tayu-
an ng megadam. Halos permanente
na rin ang PDT ng 61st IB sa mga
barangay Acuna at Katipunan, at

detatsment
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Mga eskwelahang Lumad, napilitang magsara

LABINGWALONG ESKWELAHAN ng Center for Lumad Advocacy and
Services (CLANS) sa Palimbang, Sultan Kudarat ang pansamantalang
nagsara dulot ng panggigipit at tuluy-tuloy na pambabanta ng lokal na
pamahalaan, pulis at iba pang ahensya ng gubyerno. Mayroong mahigit
1,000 estudyante ang naturang mga paaralan.

Ayon sa ulat ng Save Our Schools Network, pinangunahan ng mayor
ng Palimbang na si Abubacar Maulana ang isang pagpupulong para
diumano sa 4Ps at Kalahi-CIDSS noong Oktubre 11 at ginamit ito para
ipasara ng mga eskwelahang CLANS. Inakusahan niyang mga myembro
ng Bagong Hukbong Bayan ang mga guro ng CLANS at binantaang
ipaaresto. Tinawag niyang iligal, mapanlinlang at "komunista" ang na-
turang mga paaralan. Ayon sa mga residente ng Barangay Kidupong
kung saan isa sa mga eskwelahang CLANS ay nakatayo, nagpabuya pa
si Maulana nang hanggang P5,000 sa sinumang makakuha ng litrato ng
mga guro ng CLANS na pinagbantaan niyang ipakulong.

Mariing kinundena ng mga progresibong mambabatas ang pang-
gigipit ni Maulana. Ayon kay Arlene Brosas, kinatawan ng Gabriela
Women's Party (GWP), nakakangalit na ang pagkakait sa karapatan ng
mga bata (na mag-aral) ay ginagawa pa sa okasyon ng paggunita ng
Buwan ng mga Bata."

Ang malisyosong pag-ugnay sa mga eskwelahan at kanilang mga
guro sa rebolusyonaryong kilusan ay ginagamit ng AFP para maglunsad
ng mga operasyong militar sa naturang mga komunidad, ayon naman sa
kapwa kongresista ng GWP na si Emmi de Jesus.

ng 61st IB at Civilian Army Auxilli-
ary (CAA) sa Brgy, Daan Sur, Tapaz,
Capiz.

Sorsogon: Sa kasalukuyan, na-
kamantini ang mga PDT ng 31st IB
sa mga barangay ng Fabrica, San
Antonio, Sta. Lourdes at San Ramon
sa bayan ng Barcelona at Brgy. Ca-
bagahan, Matnog. Ayon sa BHB-
Sorsogon (Celso Minguez Com-
mand), ilang buwan nang nagsasa-
gawa ng mga operasyong militar
ang mga PDT sa loob ng mga inter-
yor na barangay ng Barcelona, Gu-
bat at Matnog.

Sa Matnog, naisadokumento ng
mga organisasyon para sa karapa-
tang-tao ang mga kaso ng pangha-
haras, pananakot at pananakit sa
Brgy. Balocawe noong Agosto. Sa
mga reklamo ng ilang residente sa
nabanggit na barangay, pinag-initan
ng tropang 31st IB sa pangunguna
ng isang 1st Lt. Meneses at Sgt.
Asares ang mga dumalo sa rali sa
Maynila noong unang SONA ni
Pres. Duterte. Paulit-ulit silang
inimbestigahan kung bakit dumalo
sa rali, pilit pinapaamin na kasapi o
sumusuporta sa BHB, kinunan ng
litrato at pinapapirma sa isang
blangkong papel. May isang bara-
ngay tanod ang sinaktan habang
iniimbestigahan. Dagdag pang rek-
lamo ng mga residente ang pangi-
ngikil sa kanila ng mga sundalo tu-
wing magbebenta sila ng uling sa
sentro ng bayan ng Matnog.

Camarines Sur: Sa Ragay at
Del Gallego, nagkampo ang hindi
bababa sa 100 tropa ng 49th IB,
31st IB at 22nd IB sa mga health
center, barangay hall at mga bahay
sa mga barangay ng Cabadisan, Pa-
naytayan Nuevo, San Pablo, at Ba-
gong Silang. Ayon sa Karapatan-
Bicol, labas-masok ang mga sundalo
sa naturang mga barangay mula pa
Hulyo 26 para magsarbeylans at
manggipit ng mga residente. Nag-
babahay-bahay sila para magtanong
kung sinu-sino ang may kamag-anak
na Pulang mandirigma at pinagsa-
bihang pasukuin na ang mga ito. Sa
Bagong Silang, pinakukuhanan nila
ng mga litrato at thumbprint ang

mga residente para diumano "lini-
sin" ang kanilang mga pangalan.
Madalas ding naglalasingan ang
mga sundalo sa mga sentro ng
barangay. Sa ilang barangay, nag-
hukay ang mga sundalo ng mga
foxhole laban diumano sa mga
"pang-aatake ng NPA."

Hinaras din ng mga sundalo si
Jovita Argente, asawa ng bilang-
gong pulitikal na si Ramon Argente.
Ininteroga rin nila ang mga
myembro ng Bayan Muna na sina
Angel at Helen Mendoza.

Caraga: Hanggang ngayon, na-
sa 20-30 sundalo ang nagkadeploy
sa lahat ng 61 na mga komunidad
ng mga magsasaka at Lumad sa 14
munisipalidad ng rehiyon. Ayon sa
Karapatan-Caraga, regular na nag-
sasagawa ng panghaharas, pana-
nakot at sarbeylans ang mga tropa
mula sa 30th, 29th, at 75th IIB,
gayundin ng 3rd Special Forces
Battalion. Pinipwersa nila ang mga
residente na "sumurender," laluna
ang mga myembro ng mga organi-
sasyong lumalahok sa mga kilos-

protesta. Nagbabahay-bahay sila
para "magsensus" at nagpa-
patawag ng mga pagpupulong para
pwersahin ang mga residente na
lumahok sa kanilang mga opera-
syong sibil-militar.

Iba pang aktibidad
Kasabay ng mga operasyong

kombat, tuluy-tuloy din ang mga
operasyong sibil-militar ng AFP sa
ilalim ng Oplan Bayanihan. Kabilang
sa mga operasyong ito ang pagsa-
sagawa ng mga "seminar" sa mga
paaralan para magpalaganap ng
mga anti-rebolusyonaryong propa-
ganda, isang aktibidad na ipinag-
babawal na sa mga internasyunal
na institusyong nagtataguyod sa
karapatan ng mga bata sa panahon
ng digma.

Sa ibang lugar, inilulusot ng
AFP ang kanilang mga operasyon
at presensya sa tabing ng mga mi-
syong medikal at iba pang serbi-
syong sosyal na dapat ay gina-
gampanan ng mga sibilyang ahen-
sya ng gubyerno.
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Kampuhan laban sa Oplan Bayanihan,

inilunsad sa Masbate
NAGLUNSAD NG KAMPUHAN ang mga Masbatenyo laban sa Oplan Bayani-
han nitong Nobyembre 15-20 sa harap ng mga munisipyo ng Cawayan at Di-
masalang. Panawagan nila na bumalik na ang tropa ng AFP sa kanilang mga
kampo.

Mga nag-aayuda,

target ng panggigipit

NITONG NOBYEMBRE 14, inirekla-
mo ng Alay Bayan Luson Inc. (ABI),
isang organisasyong naghahatid ng
ayuda sa mga nasalanta na naka-
base sa Central Luzon, ang nagtu-
tuluy-tuloy na pagtugaygay at
panggigipit ng militar sa kanilang
mga myembrong naghahatid ng
ayuda sa mga lugar na sinalanta ng
bagyong Lawin sa Cagayan at
Nueva Vizcaya.

Ayon sa ABI, nag-ulat ang ka-
nilang mga manggagawang nag-
aayuda (relief worker) na nasa mga
komunidad ng tuluy-tuloy na pag-
mamanman ng mga sundalo, pagli-
lista at interogasyon, gayundin ang
pagkakalat ng malisyosong impor-
masyon tungkol sa kanila. Kabilang
sa itinuturing ng grupo na haras-
ment ang insidente noong Nob-
yembre 4 kung saan tinawagan ng
isang upisyal ng 7th ID ang isa sa
kanilang istap.

Dahil sa mga insidente ng
panggigipit, itinigil ng grupo ang
kanilang mga operasyon. Kabilang
dito ang paghahatid ng ayuda sa
Barangay Pelaway, Alfonso Casta-
neda sa Nueva Vizcaya noong
Oktubre 24. Ayon sa ABI, papunta
sa naturang barangay ang dalawa
sa kanilang mga relief worker nang
mapag-alaman nila ang presenya ng
mga sundalo at intensyon ng mga
ito na "imbitahan" sila para sa
"pagkukwestyon." Dahil dito, ipi-
nagpasya ng grupo na huwag nang
tumuloy sa lugar sa kabila ng pa-
kiusap ng mga residente. Kahit
umalis na ang mga sundalo sa Pela-
way, nagdalawang-isip pa rin ang
ABI na magpadala ng ayuda dahil
sa presensya ng kalapit na de-
tatsment ng militar.

Mahaba ang kasaysayan ng
panggigipit at malisyosong pag-
uugnay ng militar sa ABI sa rebolu-
syonaryong kilusan. Ang pinakama-
lala nito ay ang pagpaslang ng mga
ahente ng militar kay Willem
Geertman, executive director ng
grupo at misyonaryong Dutch,
noong 2012.

Ani Vince Casilihan ng Bayan-
Bicol, layunin din ng kampuhan ang
pakikipagtalakayan sa lokal na
gubyerno ng prubinsya para hingin
sa kanila ang pagpapalayas sa mga
sundalo sa kanilang mga komuni-
dad. Dala-dala nila ang mga ulat
ng mga kaso ng paglabag sa kara-
patang-tao at pang-aabuso ng mga
sundalo.

Binatikos ng mga magbubukid
ang lokal na gubyerno na imbes na
makinig at tugunan ang kanilang
mga hinaing, gusto pa silang pata-
himikin sa pamamagitan ng pag-a-
lok ng kakarampot na pondo sa
ilalim ng 4Ps at relief goods.

Samantala, nagbabala ang
BHB-Masbate (Jose Rapsing
Command o JRC) hinggil sa nagpa-
patuloy na pananakot ng AFP sa
mga Masbatenyo at sa pahayag ni-
to na “NPA lang ang may ceasefi-
re”, sa kabila ng deklarasyon ng ti-
gil-putukan ng GRP.

Ani Luz Del Mar, tagapagsalita
ng JRC, nananatiling nasa moda ng
aktibong depensa ang hukbo at na-
kahandang ipagtanggol ang mama-
mayan.

Sa pahayag din ng JRC, naitala
na mula 2014 hanggang sa kasalu-
kuyan nananatili at pinatindi pa
ang militarisasyon sa mga komuni-
dad ng Ticao Island. Mula Oktubre
12, nagpapalaganap ng takot ang
tropa ng 9th IB sa mga bayan ng
Monreal, Rizal, Real, Cantorna,
Togoron, Maglambong, Mac Arthur
at Sto. Nino.

Dineploy rin ang pinagsamang
tropa ng 31st IB-Alpha Coy, 9th IB
at tropa mula sa CMO Bn ng 9th ID
sa bayan ng Dimasalang at Cawa-
yan mula pa Oktubre 6, 2015.

“Sa tabing ng Community
Peace and Development, nagagawa
ang mga operasyong ito sa mga ko-

munidad. Nakasentro ang Bayani-
han Team Activities sa paniniktik,
pandarahas at pananakot sa ma-
mamayan,” ani Del Mar.

Noong Oktubre 22, iligal na
inaresto ng mga sundalo ang isang
magsasaka, at nagtanim ng pitong
bala ng M16 at mga rebolusyonar-
yong babasahin sa kanyang bahay
para palabasin na kasapi siya ng
BHB.

Nagbahay-bahay din ang mga
sundalo at iligal na inaresto ang
isang kabataang magsasaka.

Sa kasalukuyan, may mahigit
100 tropa ng AFP ang naka-deploy
sa barangay Boracan, Mambog,
Buenaflor, Cabrera at Cabanayu-
an. Ang mga ito ay nagkampo sa
mga barangay hall, day care center,
waiting shed at plasa.

Isa-isa ring tinanong ng mga
sundalo ang mga benepisyaryo ng
4Ps kung nasaan ang mga kasapi
ng BHB at pinagbantaang tatang-
galin bilang benepisyaryo ng 4Ps
na kung sasama sila sa mga pro-
testa.

Samantala, paliit nang paliit
ang bilang ng mga mag-aaral na
pumapasok sa klase dahil sa takot
sa mga sundalo sa kanilang komu-
nidad, pagbabahagi ni Geraldine
Codera, upisyal ng barangay sa
Barangay Cabrera.

Ayon sa mga guro, hindi maka-
pagtatapos ang mga mag-aaral
kung hindi sila papasok bago mag-
Enero.

“Ang Oplan Bayanihan ay
ginagamit ng AFP sa pandarahas sa
mamamayan. Nagdadala ito ng ta-
kot at mga paglabag sa karapatang-
tao sa rehiyon. Ang mga bakas ng
batas militar ay magpapatuloy kung
hindi maninindigan ang mamama-
yan laban sa mga operasyong mili-
tar,” dagdag ni Casilihan.
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Ang kabuluhan ng Rebolusyong Oktubre 1917
sa panahon ng neoliberalismo

Sa gitna ng malupit na pananalasa ng neoliberalismo sa proletaryo
at anakpawis ng buong daigdig, lalong tumiti-

ning ang pangangailangan ng rebolusyon para
ibagsak ang imperyalismo at itayo ang so-
syalismo. Ang Rebolusyong Oktubre 1917
ang pinakamarilag na kaganapan sa pakiki-
baka ng proletaryado at unang pinakama-
laking dagok sa imperyalismo sa buong
kasaysayan ng kapitalistang daigdig.

Kinakatawan ng Rebolusyong
Oktubre 1917 ang malalaking ta-
gumpay ng Partidong Bolshevik sa
pagtatayo ng diktadura ng prole-
taryado, pangingibabaw sa gera si-
bil at dayuhang panghihimasok,
pagpapasigla ng ekonomya, pagta-
tayo ng sosyalistang industriya,
pagkolektibisa at mekanisasyon ng
agrikultura, pagpapaunland ng edu-
kasyon at kultura ng masang anak-
pawis, suporta sa internasyunal na
kilusang komunista, at pagbaka sa
imperyalismong US matapos ang
Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Mga kalagayang nagbunsod
ng Rebolusyong Oktubre

Noong ika-20 siglo pumasok ang
daigdig sa panahon ng modernong
imperyalismo at proletaryong rebo-
lusyon. Naging dominante ang mo-
nopolyo kapitalismo sa maunlad na
kapitalistang mga bayan, lumitaw
ang kapital sa pinansya mula sa pi-
nagsanib na kapital ng bangko at
industriya, at naging mas malaki
ang pagluluwas ng kapital kaysa
produkto.

Umabot sa inter-imperyalistang
digmaan ang krisis na likha ng ma-
tinding paligsahan ng mga mono-
polyo para sa dagdag na mga dayu-
hang merkado at mapaglalagakan
ng puhunan. Ito ang Unang Digma-
ang Pandaigdig noong 1914. Inili-
naw ni Vladimir Ilyich Ulyanov (Le-
nin), noo'y tagapangulo ng Parti-
dong Bolshevik, na isa itong digma-
an sa pagitan ng mga imperyalista
upang hatiin ang daigdig para sa

merkado at mga rekurso.
Inilabas ni Lenin noong 1916

ang paglilinaw na ang imperyalismo
ang pinakamataas na antas ng
kapitalismo. Kinatatangian ito ng
pagkabulok at pagkaparasitiko at ng
higit na matinding pagsasamantala’t
pang-aapi sa proletaryado at sa
mamamayan ng mga kolonya. Di-
pantay at pabugsu-bugso ang pag-
unlad ng kapitalismo. Paulit-ulit at
papalala ang krisis ng sobrang pro-
duksyon. Dekadente, agresibo at
mapanira ang katangian nito.

Ang Russia sa panahong ito ay
isang malaking bayan na may ilang
islang industriyal sa gitna ng mala-
wak na dagat ng pyudalismo. Pina-
kamahina ito sa mga imperyalistang
kapangyarihan kaya pinapasok at
minamanipula ng mas malalakas na
imperyalistang bayan. Gayunpa-
man, nang-aapi rin ito sa mga bansa
at mamamayan sa saklaw ng im-
peryong Russia.

Sa ganitong maralita at despe-
radong mga kalagayan ng Russia
pinamunuan ng Partidong Bolshevik
ang pagsulong ng rebolusyon upang
ibagsak ang tsarismo at itayo ang
demokratikong republika. Pinaunlad
ang militansya ng mga manggagawa
sa panawagan ng 8-oras na araw ng
paggawa at hinikayat ang malawak
na masang magsasaka sa pamama-
gitan ng reporma sa lupa at nasyu-
nalisasyon ng lupa.

Matapos magtagumpay, na-
nguna ang Partido Komunista ng
Soviet Union sa sosyalistang bloke
na humadlang sa pagsisikap ng im-
peryalismong US na maabot ang
hegemonya sa buong daigdig. Ang
palagiang hamon ng sosyalistang
bloke ay nakapagbigay ng luwag sa
maraming mga kilusan sa pamban-
sang pagpapalaya sa harap ng ma-
tinding anti-komunistang isterya na
ipinakakalat ng US noon. Nagsilbing
matatag na likuran ang sosyalistang
bloke sa mga bayang naglunsad ng
armadong pakikibaka laban sa im-
peryalismong US noong Ikalawang
Digmaang Pandaigdig at hanggang
matapos ito.

Halos apat na dekadang tumayo
bilang sosyalistang bayan ang
Soviet Union. Kinailangan ng deka-
dekadang pag-uk-ok ng mga mo-
dernong rebisyunista para malan-
sag ito noong 1991, katulong pa ang
serye ng mga atakeng imperyalista
sa panahon ng Cold War.

Nananatiling makabuluhan
ang sosyalismo

Taliwas sa ipinamamarali ng
mga burges na eksperto sa eko-
nomya at pulitika, hindi lumakas
ang sistemang kapitalista sa panu-
numbalik ng kapitalismo sa mga
dating sosyalistang bayan. Bagkus
ay nagpalala ito sa pang-aapi’t
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Cultural caravan, inilunsad sa anibersaryo

ng masaker sa Hacienda Luisita

BITBIT ANG PANAWAGANG lupa at hustisya, inilunsad ng mga magbubukid
at iba pang sektor ang isang cultural caravan mula Maynila tungong Tarlac
noong Nobyembre 14. Ito ay bilang paggunita sa ika-12 taon ng masaker sa
Hacienda Luisita kung saan pinaulanan ng sundalo at mga pulis ang
nakawelgang mga magbubukid at kanilang mga tagasuporta noong Nob-
yembre 16, 2004. Pitong magbubukid ang napatay at marami ang nasuga-
tan sa naturang masaker.

“Ilantad natin ang inhustisya
ng pamilyang Cojuangco-Aquino
sa mga magbubukid at ipakita na-
tin na tayo ay hindi natatakot at
patuloy na nakikibaka”, ayon sa
Alyansa ng Manggagawang Bukid
sa Asyenda Luisita (AMBALA).

Dagdag ng AMBALA, ang
masaker ang pinaka-
madugong atake sa
kasaysayan ng paki-
kibaka para sa lupa
ng mga magbubukid sa asyenda.
Sa kabila nito, at sa paghihigpit
pa ng pamilyang Cojuangco-
Aquino sa kanilang kontrol sa lu-
pa, nagpapatuloy ang manggaga-
wang bukid ng asyenda sa pakiki-
baka upang bawiin ang kanilang
karapatan sa lupa at magpatuloy
sa kanilang kampanyang bungka-
lan.

Nagsimula ang caravan sa De-
partment of Agrarian Reform
(DAR) at huminto sa mga lugar sa
Bulacan at Pampanga kung saan
naglunsad ang mga delegado ng
maiikling programa.

Sinalubong sila ng grupong
Kadamay sa Balagtas, Bulacan. Sa
Malolos City, nakiisa ang mga
mag-aaral ng Bulacan State
University na nanawagan ng kara-
patan sa edukasyon at kabuhayan.

Nagpahayag naman ng paki-
kiisa ang Vice Mayor ng Malolos
na si Gilbert Gatchalian.

Sa Tarlac, muling naglunsad
ng programa ang mga delegado ng
caravan sa bayan ng Capas at sa
harap ng himpilan ng Northern
Luzon Command sa San Miguel.

Ayon kay Danilo Ramos, pang-
kalahatang kalihim ng Unyon ng
mga Manggagawa sa Agrikultura

(UMA), mahigit 12 taon na ang
nakalipas ngunit wala pa ring lu-
pang naipapamahagi. Sa halip, ang

DAR sa pangunguna ni
Virgilio delos Reyes
ay gumamit pa ng

sistemang tambiolo
upang piliin ang
pangalan ng be-
nepisyaryo.

Ani Ramos,
ang mga upisyal

ng militar na pa-
ngunahing res-

ponsable sa
masaker ay ini-

lagay pa sa namumunong pusisyon
tulad ni Lt. Gen. Ricardo Visaya na
kasalukuyang hepe ng Armed
Forces of the Philippines.

Sa pagsisikap ng mga mang-
gagawang bukid, naani nila ang
bunga ng kanilang pakikibaka sa
pamamagitan ng bungkalan. Sa
nakaraang mga taon, nakaani na
sila ng palay, gulay at prutas sa
dating malawak na taniman ng
tubo.

Kamakailan, kinilala ng DAR,
sa pamumuno ni Ka Paeng
Mariano, ang bungkalan at ipinag-
utos ang pagbigay sa lupang
saklaw nito sa mga magbubukid.
Binaklas na rin ng DAR ang
sistemang tambiolo na ipinatupad
ng nagdaang rehimen para
ipagkait sa mga benepisyaryo ang
nararapat sa kanilang lupa.

Sinuportahan din ng grupo
ang pagsasabatas ng House Bill
555, Genuine Agrarian Reform
Bill, na magbubuwag sa mono-
polyo sa lupa at magbibigay ng
katarungang panlipunan sa mga
magsasaka.

pagsasamantala sa masang anak-
pawis. Ang paglawak ng sistemang
kapitalista kung saan kabilang na
ngayon ang Russia at China ay nag-
bunga ng pag-igting ng mga
kontradiksyon sa pagitan ng mga
imperyalista.

Bigung-bigo ang patakaran ng
"neoliberal na globalisasyon" sa
paglutas ng krisis na dekada nang
pinagtatakpan sa pamamagitan ng
patung-patong na utang, habang
patuloy na pinatitindi ang paghihirap
ng proletaryado at masang anakpa-
wis ng daigdig sa pamamagitan ng
denasyunalisasyon, liberalisasyon,
pribatisasyon at deregulasyon. Lu-
malakas ang tunguhin ng proteksyu-
nismo sa mga kapitalistang bayan.
Umiigting ang tunggalian ng mga
imperyalistang kapangyarihan.

Halos pabalik na ang kalagayan
ng krisis at kaguluhan noong bago
pumutok ang Unang Digmaang
Pandaigdig. Walang ibang kaluta-
san sa krisis kundi ang rebolusyong
sosyalista.

Sa panahon ngayon ng pansa-
mantalang pagkadaig ng sosyalismo
sa pandaigdiang saklaw, dapat
maipaliwanag ng mga rebolusyo-
naryo ang mga katanungan ng pro-
letaryado at sambayanan ukol sa
nakaraan, kasalukuyan at patutu-
nguhan ng rebolusyonaryong mithi-
in ng sosyalismo. Kailangang mata-
las nilang mapabulaanan ang pa-
ngungutya ng imperyalismo na “laos
na” o hindi na angkop ang sosyalis-
mo, na ang neoliberal na globalisa-
syon ang tanging landas ng kapita-
listang pag-unlad, at walang patu-
tunguhan ang mga pakikibaka ng
mamamayan para sa kalayaan, de-
mokrasya at sosyalismo.

Kinakatawan ng Rebolusyong
Oktubre ang matatag na paggagap
sa tunay na katangian ng imperya-
lismo at magiting na paglaban ng
proletaryo at masang anakpawis.
Dapat panghawakan ng uring
manggagawa ang mga aral nito at
patuloy na gamitin itong inspira-
syon sa pagsusulong ng mga paki-
kibaka ng masang api sa buong
daigdig.




