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Sa pagkakaupo pa lamang sa kapangyarihan noong 2016, nagpostura na si Duterte na susugpuin niya ang 
korapsyon sa gubyerno.  Aniya, lalabanan niya ito hanggang sa nalalabi niyang mga buwan sa estado-poder.  

Ngunit tulad ng kinahinatnan ng pekeng gera kontra iligal na droga ng rehimen, bigo rin ang pekeng kampanya 
laban sa korapsyon ni Duterte.  Inamin mismo ni Duterte sa pinakahuli at mga nakaraang SONA na papatindi 
pa nga ang korapsyon at hindi pa ito nawawala.

Isang malaking sindikato ang 
gubyerno ni Duterte sa dami ng 
kinasangkutang anomalya.  Utak 
mismo ng mga krimeng ito si 
Duterte at ang mga burukratang 
kapitalistang alipores nito na 
malayang dinadambong ang kaban 
ng bayan nang walang pananagutan. 

Tampok sa mga kaso ng 
korapsyon ng rehimeng Duterte 
ang mga ninakaw na pondong 
pantugon sa COVID-19.  Nalantad 
ang P168.9 bilyong hindi nagastos 
na pondo sa Bayanihan 1 at 2 at sa 
2021 pambansang badyet.  Pinalobo 
ang badyet ng mga ahensya para 

sa pamimili tulad ng pondo ng 
Department of Health (DOH) para 
sa personal protective equipment 
(PPE), mga bag para sa computer ng 
Department of Education (DepEd) 
at iba pa.  Naging bantog din ang 
P15 bilyong Philhealth scam, mga 
anomalya sa pamamahagi ng Social 
Amelioration Program (SAP) at 
mga di nakumpletong proyekto 
ng Department of Energy (DOE) at 
Department of Public Works and 
Highways (DPWH). 

Kamakailan, ibinunyag ng 
Commission on Audit (COA) na 
maanomalya ang paggastos ng mga 

departamento sa bilyun-bilyong 
pondo nito noong 2020.  Aabot sa 
P67.3 bilyong pondo ng DOH ang 
hindi nagamit at maanomalya ang 
pinagkagastusan — kabilang ang para 
sa risk allowance at hazard pay ng 
mga frontliners.  Napuna naman ang 
DepEd sa hindi kagyat na paggastos 
sa P1.39 bilyon para sa distance 
learning.  Kaduda-duda ang mga ulat 
na pagbili sa mga construction firm 
ng P170 milyong halaga ng gadgets 
ng Department of Information and 
Communication (DICT) at sa P1.2 
milyong halaga ng sanitary napkins 
at hygiene kits ng Overseas Workers 
Welfare Administration (OWWA).  
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Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan 
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: 

NILALAMAN
 1 Korap na rehimeng Duterte, singilin, 

pagbayarin!

 3  Balitang TO: 2 aksyong militar 
ng LdGC-BHB Mindoro, tagumpay  

 4 Duterte, inilubog ang bansa sa utang

 6 Paglaban ng Potok at Orat, 
inspirasyon ng mga Dumagat at Remontado 

 7 Nagkakaisa ang mamamayan ng 
Bacoor laban sa demolisyon

 8 Tugon ni PdG: Paano itinataguyod 
ng rebolusyonaryong kilusan ang tunay na 

nagsasariling patakarang panlabas?

 9  Kasaysayan ng pang-aalipin 
ng US sa Pilipinas

 11 Mga Palaweño, pinagkakaitan at 
pinahihirapang makakuha ng ayuda 

 12 Balitang TO at Bantay Karapatan 

 13   Pahayag ng Eduardo Dagli 
Command - BHB Batangas

 14  Tula: Alay sa pambansang minorya

Sa harap nito, tigas-mukhang kinakastigo pa ni Duterte ang COA at 
binantaan sa mga inilalantad nitong katiwalian.

Sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), 
P40 milyon lamang sa P5.58 bilyong budyet ng ayuda ang nakarating 
sa mga drayber — isa sa mga sektor na pinakaapektado ng pandemya.  
Kinundena naman ng mga magsasaka at mangingisda ang P9.8 bilyong 
pondong hindi nagastos ng Department of Agriculture (DA) na para rin 
sa ayuda.  

Labis-labis ang pagwawaldas sa pondo ng bayan na imbes ilaan sa 
serbisyong pangkalusugan at ayuda ay inuna ang militar, mga kroni at 
dayuhang interes.  Nagkuripot si Duterte sa milyun-milyong pamilya 
ng mga manggagawa, magsasaka, maralitang lungsod at maliit na 
negosyante habang binubusog ang kanyang mga pasistang heneral.   
Nagsingit ang rehimen ng P56.4 bilyong pondo para sa pensyon ng 
mga sundalo sa Bayanihan 3 imbes na sa mga apektado ng pandemya.

Naging military pork barrel ang P207 bilyon badyet ng DND, P9.5 
bilyong confidential and intelligence funds at P19.1 bilyon ng NTF-
ELCAC.  Naging palabigasan ng matataas na heneral ang badyet sa 
kontra-rebolusyonaryong gera laluna ang kampanyang pagpapasuko sa 
ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) 
at huwad na proyektong pangkaunlarang Barangay Development 
Program (BDP).  Hindi pa nasapatan, ginamit at ninakaw ng NTF-
ELCAC ang pondo ng iba’t ibang ahensya.  Inilipat sa NTF-ELCAC ang 
P160 milyong pondo ng Technical Education and Skills Development 
Authority (TESDA).  Ginastos naman ng NTF-ELCAC ang P5.3 milyon 
ng Department of Social Welfare and Development sa E-CLIP at ang 
P1.06 milyon ng National Commission on Indigenous Peoples para sa 
isang “workshop” nito.  Ipinapakana pa ng NTF-ELCAC na doblehin ang 
pondo nito tungong P40 bilyon para sa pambansang badyet ng 2022 
upang magsilbing election money ng mga papaboran nitong kandidato.

Garapalan din ang pagpabor ni Duterte sa negosyo ng mga 
sumusuporta sa kanyang diktadurang paghahari.  Tinaguriang 
Dutertegarchs ang mga oligarkong sina Manny Villar, Enrique Razon, 
Lucio Tan, Henry Sy, Jr., Dennis Uy at mga pamilyang Go, Tan Gaktiong, 
Zobel, Gokongwei at Ongpin.  

Ipinagkaloob sa kanila ni Duterte ang mga kasunduan at kontrata.  
Nakopo ng pamilya ni Bong Go ang mga kontrata sa Build, Build, Build 
(BBB) sa Davao City.  Ibinigay naman ang mga joint venture agreement 
sa Metropolitan Waterworks Sewerage System (MWSS) kay Razon.  
Higit na yumaman si Uy na isa sa malalaking donor ni Duterte noong 
eleksyong 2016.  Nabili ni Uy ang kalakhang sapi ng Chevron at Shell 
sa Malampaya Gas Project at ang TIM na partner ng SMARTMATIC.  
Naging pinakamayamang oligarko naman si Villar sa bansa.  Bentahe 
kay Manny Villar ang pagkakatalaga ng anak na si Mark Villar sa DPWH 
na pangunahing humahawak sa BBB, habang nanatiling senador ang 
kanyang asawa at patuloy sa paghahari ang kanilang pamilya sa Las 
Piñas City.  Pinakinabangan nila ang mga kontrata para sa proyekto 
sa konstruksyon at real estate at ang pagiging mga burukrata nila sa 
reaksyunaryong gubyerno.

Tulad ng kanyang mga alipores, lubhang lumaki ang yaman ng 
pamilya Duterte habang nasa poder.  Naiulat na nadagdagan ng P29 
milyon ang yaman ni Duterte noong 2017, pinakamataas simula 1998.  
Yumaman din ang kanyang mga anak na sina Sara at Paolo.   Kaya naman, 
dali-daling itinago sa taumbayan at pinagbawalan ang pagsasapubliko 
ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN) ng pamilya 
Duterte noong 2020.  Pinapatunayan lamang nito kung gaano kalaking 
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korap si Duterte at lalong pinalakas 
ang loob ng mga tiwali sa loob ng 
gubyerno.

Habang yumayaman ang 
pangkating Duterte, nagdarahop ang 
mamamayan.  Kinaltasan ang badyet 
para sa serbisyong panlipunan 
gaya ng kalusugan at edukasyon.   
Gamumo ang ayuda sa panahon ng 
kagipitan.  Ipinatupad niya ang mga 
neoliberal na patakaran na nagpataas 
ng presyo ng mga bilihin tulad ng 
Rice Tariffication Law, liberalisasyon 
sa importasyon ng karneng baboy at 
pagpapataw ng excise tax sa langis.  

Lumobo ang utang ng bansa sa 
tabing ng tugon sa pandemya at 
“pagpapasigla sa ekonomya” subalit 
sa pangmatagalan, magpapataw 
lamang ito ng dagdag na bayarin at 
buwis sa mamamayan.  Aabot na ng 
P11.16 trilyon ang utang ng Pilipinas 
ngayong Hunyo habang bumagsak 
ng 4.6% ang gross domestic product 
sa unang kwarto ng 2021.  Labis 
ding tumaas ang bilang ng walang 
trabaho na umabot sa 12 milyong 
Pilipino.  Ayon sa mga eksperto, 
madadagdagan ng 1.5 hanggang 
5.5 milyon ang bilang ng mahihirap 
ngayong 2021.

Sa harap nito, kasuklam-suklam 
ang pakana ng pangkating Duterte 
na manatili sa kapangyarihan para 
lalong magkamal ng yaman.  Ang 
kanilang maagang pangangampanya 
at pagmamanipula sa resulta ng 
mga bayarang sarbey ay malinaw 
na pagwawaldas sa kaban ng bayan.  
Lalong ikinagalit ng taumbayan ang 
mararangyang piging ng mga alipores 
ng rehimen at ng mismong pamilya 
Duterte na patotoo ng kanilang 
walang patumanggang pagnanakaw.  

Hindi na dapat patagalin si 
Duterte sa kapangyarihan, bagkus 
dapat siyang pagbayarin sa kanyang 
pandarambong at mga krimen sa 
bayan.  Sa harap ng pinakamarahas 
na restriksyon ng rehimeng Duterte 
ngayong pandemya, marapat na 
ipursige ang pagkakaisa ng mga 
sektor at komunidad para sa 
paglulunsad ng mga pakikibakang 
bayan.  Igiit ang pagsasapubliko ng 
kabuuang gastos ng gubyernong 
Duterte sa panahon ng pandemya at 

Matatagumpay na bigwas laban sa 203rd Brigade at 96th IBPA ang isinagawa 
ng Lucio de Guzman Command (LdGC)-BHB Mindoro noong Agosto 4 at 14. 

Isang M35 6x6 truck ang nawasak at tinatayang isang laking-seksyong 
pwersa ng 96th IBPA ang pininsala ng taktikal na opensiba ng LdGC sa Barangay 
San Roque, Bulalacao, Oriental Mindoro ng alas-10 ng gabi, Agosto 14. 

Nasapol ng pinasabog na command detonated explosive (CDX) ang trak 
na bahagi ng anim na sasakyang convoy ng mga pasista sa pamumuno ni 
1Lt. Jan Dominic Nava, assistant commanding officer ng 96th IBPA ng 9th 
ID.  Pinagtakpan ng pulis ng Bulalacao ang insidente at pinalabas na walang 
anumang pinsala sa mga militar.

Samantala, apat na patay at dalawang sugatan ang kaswalti ng 4th IBPA at 
RMFB-4B sa engkwentro sa Barangay Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro 
noong Agosto 4, bandang alas-dos ng hapon.  Naagaw ng LdGC ang inisyatiba sa 
labanan bunsod ng kagyat na pamumutok at pagpapasabog ng CDX.  Nasapol 
ng pagsabog ang papalapit na mga pasistang tropa na 10 metro ang layo mula 
sa posisyon ng mga Pulang mandirigma.

Ininda ng 4th IBPA at RMFB-4B ang pinsalang natamo sa labanan at kaagad 
nilang binalingan ang mamamayan.  Nagpadala ang 203rd Brigade ng isang 
batalyong pwersa sa hangganan ng mga bayan ng Roxas at Mansalay para sa 
pursuit operations at panghahalihaw sa mga komunidad. Nagpalipad din ng 
mga helicopter nang mababang-mababa na nagdulot ng labis na pagkatakot sa 
mga residente ng barangay.

Ipinagbunyi ng mga Mindoreño ang bigwas ng BHB sa mga pasistang salarin 
na lansakang lumalabag sa karapatang tao sa isla, kabilang ang pagpatay sa 
isang lider-katutubo noong Hulyo 29.  “Patuloy na sasalagin ng mga yunit ng 
BHB Timog Katagalugan ang mga atake ng AFP-PNP upang ipagtanggol ang 
sarili at mamamayan mula sa ibayong terorismo ng rehimeng US-Duterte,” 
pahayag ni Armando Cienfuego, tagapagsalita ng Melito Glor Command-BHB 
TK.  

BALITANG TO

2 aksyong militar ng LdGC-BHB 
Mindoro, tagumpay!

sa limang taong nagdaan.  Patuloy 
na ipanawagan ang paglilipat ng 
mga hindi kinakailangang pondo 
ng NTF-ELCAC at iba pang batbat-
ng-korapsyon na mga ahensya 
ng gubyerno na nangangasiwa sa 
pagbibigay ng ayuda, produksyon ng 
pagkain at serbisyong panlipunan.  
Kasabay nito ang pagpapasigla ng 
mga laban para sa lupa, sahod, 
trabaho, karapatan, pangangalaga sa 
kalikasan at pambansang soberanya. 

Balikan ang mga aral sa malalawak 
na kilusang masa para singilin ang 
mga nagdaang kurakot na rehimen.  
Milyong Pilipino ang tumungo sa 
lansangan para panagutin ang mga 
nasa likod ng pork barrel scam, NBN-

ZTE deal at iba pang mga isyu hinggil 
sa korapsyon.  Pinatunayan na ng 
kasaysayan na sa sama-samang 
pagkilos, maibabagsak ang mga 
korap at diktador gaya nina Marcos 
at Estrada.

Umaalingasaw ang kabulukan ng 
malakolonyal at malapyudal na 
sistema sa tindi ng korapsyon sa 
ilalim ng rehimeng Duterte.  Hinog 
ang mga kalagayan para isulong ng 
sambayanang Pilipino ang pambansa 
demokratikong rebolusyon hanggang 
maitatag ang gubyernong bayan na 
tapat na kakatawan at magsisilbi sa 
interes ng mamamayan.  
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PANGUNAHING LATHALAIN

Duterte, inilubog ang bansa sa utang

Utang ang ipinangtatapal sa 
papalaking depisito o kakulangan 
sa badyet laluna ngayong bagsak 
ang kita at koleksyon ng buwis ng 
gubyerno bunsod ng pagbagal ng 
produksyon sa panahon ng mga 
lockdown.  Halimbawa, sa P4.1 
trilyong pambansang badyet sa 
2020, 67% o 2/3 nito ang mula sa 
utang. 

Pamanang utang ni Duterte

Pero saan ba napunta at 
mapupunta ang napakalaking 
inutang ng rehimeng Duterte?  Tiyak 
na hindi ito para sa serbisyong 
panlipunan o pagtugon sa pandemya. 
Sa katunayan, ang  alokasyon para sa 
Bayanihan 1 at 2 na P554.7 bilyon ay 
18.5% lamang ng P3 trilyong inutang 
noong 2020. 

Malaking pinagkakagastusan at 
prayoridad ng gubyernong Duterte 
ang Build, Build, Build (BBB) na 
nilaanan ng P1.1 trilyon ngayong 
taon.  May 112 flagship projects 
sa ilalim ng BBB na may kabuuang 
halaga na P4.7 trilyon.  Malaking 
bahagdan nito, 59%, ay popondohan 
ng utang  (loan) mula sa ibang bansa 
sa anyo ng official development 
assistance (ODA).  Nangungunang 
pinagmumulan ng ODA ang Japan 
samantalang kapuna-puna ang 
paglaki ng ODA mula sa China mula 
sa 0.01% (2016) tungong 2.73% 
(2019). 

Nagkakailan ang mga inutang 
na proyektong imprastraktura sa 
TK.  Kabilang dito ang LRT-1 Cavite 
Extension Project na target matapos 
sa 2023 at nakaasa ang P64-bilyong 
pondo sa pinaghalong ODA at public-
private partnership.  Tampok din ang 
P12.2 bilyong Kaliwa Dam Project 
sa Sierra Madre na popondohan 
ng China sa pamamagitan ng China 
Export Import Bank. 

Popondohan naman ng Japan, 
Asian Development Bank (ADB) 
at China ang North South Railway 
Project na magtatayo ng linya 
ng tren mula Maynila tungong 
Laguna, Bulacan, hanggang Bicol. 
Popondohan ng Japan at ADB ang 
pagsasaayos ng linya sa North na 
nagkakahalaga ng P777.5 bilyon 
habang napunta sa China ang P175.3 
bilyong kontrata para sa South.  

Bukod sa imprastraktura, malaki 
ang inilalaang pondo ng rehimen 
para tustusan ang kanyang todo-
gera laban sa mamamayan.  Bawat 
pumapasok na bagong armas, mga 
kagamitang militar at sasakyang 
pandigma ng AFP-PNP ay mga 
pautang mula sa mga imperyalistang 
bansa.  Dagdag pa ang papalaking 
sahod at benepisyo para sa mga 
sundalo at kapulisan upang matiyak 
ang katapatan ng AFP-PNP kay 
Duterte.  Pinakamalaking bahagi 
ng pondo para sa militar ay galing 
mismo sa imperyalismong US na 
siyang pangunahing nagsusuplay ng 
mga armas at kagamitang militar sa 
reaksyunaryong gubyerno at sa AFP-
PNP.  

Malaki ring bahagi ng inuutang 
ng gubyerno ang napupunta sa 
pagbabayad ng utang o debt 
servicing.  Ngayong 2021, naglaan 
ang rehimen ng P1.704 trilyon para 

rito:  P531.56 bilyon sa interes 
at P1.262 trilyon sa prinsipal. 
Tinatayang 22% ng badyet taun-taon 
ang napupunta sa bayad-utang sa 
ilalim ni Duterte.  

Nagsisilbi ang pangungutang ni 
Duterte sa interes ng imperyalismo, 
malalaking burgesya at ng kanyang 
sariling paksyon.  Limpak-limpak 
nang salapi ang kinurakot ng 
pangkating Duterte at mga tutang 
heneral mula sa inutang na pondong 
pang-tugon sa pandemya at kikbak 
sa mga maanomalyang transaksyon.  
Malalaking burgesya naman ang 
makikinabang sa mga itatayong 
proyekto sa enerhiya, transportasyon 
at urbanisasyon.  Bukod sa kanilang 
kikitain sa pagpapahiram ng puhunan 
at sa konstruksyon, matutugunan 
din ang pangangailangan ng mga 
negosyo para sa kuryente, kalsada at 
iba pa. 

Higit pa rito, ang pangungutang 
ng mahirap na bansang tulad ng 
Pilipinas ay sumusunod sa disenyo 
ng imperyalismo na kontrolin ang 
ekonomya ng mga malakolonyang 
bayan.  Instrumento ang pautang 
upang diktahan ang mga papet  na 
rehimen na higit pang ibukas ang 
pambansang ekonomya at likas na 
yaman para dambungin ng mga 
imperyalista. 

Adik sa utang ang rehimeng Duterte na nagawang doblehin ang 
pampublikong utang sa loob lang ng limang taon.  Mula P5.9 

trilyon noong Hunyo 2016, aabot na ang utang sa P11.16 trilyon 
ngayon.  Tinatayang papalo ito ng P13.7 trilyon sa pagtatapos 
ng termino ni Duterte. 
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Utang at neoliberalismo 

Palagiang may depisito ang 
Pilipinas bunsod ng atrasado, 
agraryan at pre-industrial 
nitong ekonomya at katayuang 
malakolonya.  Nag-eexport ito ng 
murang hilaw na materyales subalit 
binabagsakan ng napakamahal na 
mga yaring produkto.  Sanhi ito ng di 
maampat na lumalaking depisito sa 
bayaran at kalakalan. 

Upang punan ang depisito, 
nangungutang ang Pilipinas sa 
ibang bansa, mga imperyalistang 
institusyong pampinansya at mga 
lokal na bangko.  Lumala ito sa ilalim 
ng diktadurang US-Marcos kung 
kailan tinanggal ang $250 milyon kada 
taon na limitasyon sa pangungutang 
ng gubyerno.  Lumobo ang utang ng 
bansa tungong $26 bilyon pagsapit 
ng 1986.  Sa sumunod na rehimeng 
US-Corazon Aquino, isinabatas ang 
paglalaan ng pondo taun-taon para 
sa pagbabayad ng utang.  Higit nitong 
pinalaki ang depisito sa badyet at 
naging kalakaran na ang pag-utang 
para makabayad utang.

Kasabay ng pagpapautang, 
inoobliga ng mga ahensya gaya 
ng International Monetary Fund-
World Bank (IMF-WB) at General 
Agreement on Tariffs and Trade-
World Trade Organization (GATT-
WTO) ang gubyerno na pumasok 
sa mga bilateral at multilateral na 
kasunduan alinsunod sa neoliberal 
na adyenda ng imperyalismo. 
Ipinataw ng IMF-WB ang iba’t ibang 
polisiya at patakarang pipigil sa 
pagsusulong ng repormang agraryo 
at pambansang industriyalisasyon 
habang  hinuhulma ang kalakalan 
at pamumuhunan ng bansa sa 
patakaran ng WTO.  Epekto ng mga 
nasabing patakaran ang pagtaas ng 
sinisingil na buwis sa mamamayan at 
pagliit ng badyet sa mga serbisyong 
panlipunan. 

Hinihikayat din ang mga 
malakolonya tulad ng Pilipinas na 
umutang sa mga pribadong bangko 
at magpasok ng paparaming bilang 
ng dayuhang pamumuhunan 
kapalit ng pagsuko sa pambansang 
patrimonya at soberanya. Sa 
pamamagitan ng papalaking pautang, 

nakatudla ang mga imperyalista 
na dambungin ang likas-yaman at 
angkinin ang mga pampublikong 
pag-aari ng bansa.  Matatandaang 
sa kontrata sa pagtatayo ng Kaliwa 
Dam sa China, ginawang kolateral ng 
gubyernong Duterte ang Recto Bank 
sa West Philippine Sea kung saan 
nakalagak ang 5.4 bilyong bariles 
ng langis at 55.1 trilyong kubikong 
piye ng natural gas.  Bukod sa 
nakakolateral na patrimonial assets, 
mayroon itong kaakibat na 2% 
interest rate, “management fee” na 
nagkakahalagang $186,260 at 0.3% 
“commitment fee” kada taon. 

Wakasan ang di-makatwirang 
pangungutang

Sa ganitong mga kalagayan, hindi 
na aasahan pa ng mamamayan na 
mababayaran ang papalaking utang 
ng bansa.  Hangga’t nananatiling 
malakolonyal at malapyudal ang 
lipunang Pilipino, hinding hindi 
mawawala ang gapos ng mga 
imperyalistang kapangyarihan 
sa bansa laluna sa larangan ng 
ekonomya. 

Kasama sa programa ng Partido 
para sa demokratikong rebolusyong 
bayan ang pagpapawalambisa 
sa lahat ng mga di-makatwirang 
utang na pinasok ng mga papet na 
rehimen at mga kaakibat nitong  
makadayuhang kundisyon.  Ito ang 
magwawakas sa pang-ekonomiko at 
pampinansyang krisis na dinaranas 
ng mamamayang Pilipino dulot ng 
imperyalistang pagkaganid sa tubo 
at kapital.  

Sa pamamagitan ng digmang 
bayan, maitataguyod ng sambayanan 
ang pakikibaka para sa pambansang 
kasarinlan at kalayaan na siyang 
tatapos sa dominasyon ng 
imperyalismong US, pyudalismo at 
burukratang kapitalismo.  Kailangang 
paigtingin ng mamamayan ang 
kanilang pakikibaka para isulong ang 
pambansang soberanya na 
kinakailangan para sa matatag na 
pang-ekonomya at panlipunang 
kaunlaran na nakabatay sa tunay na 
repormang agraryo at pambansang 
industriyalisasyon.  

Higit P102 milyon ang nawawala 
sa pondo ng Quezon batay sa 
taunang ulat ng Commission on 
Audit (COA) para sa 2020.

Ayon sa komisyon, malaki ang 
diperensya ng kasalukuyang cash 
in bank at mga asset ng probinsya 
sa mga naitalang utang at gastusin 
sa ilalim ng opisina ni Gov. Danilo 
Suarez. 

Aabot sa P102,131,859.46 ang 
kabuuang halaga ng pondong 
hinahanap ng COA.  Mahahati ito sa 
hindi nai-remit na koleksyon mula 
sa 14 na pamprobinsyang ospital 
at ilang milyong cash advances na 
hindi pa nali-liquidate o naiuulat ang 
pinagkagastusan mula 2019.

Nag-abiso na ang COA kay 
Gov. Suarez na utusan ang 
pamprobinsyang ingat-yaman na 
ipa-remit na ang hinahanap na 
koleksyon.  Huli na nang 79 araw ang 
naturang remittance. 

Hindi pa rin nagsusumite ng 
disbursement report ang opisina ng 
gobernador na obligasyon ng mga 
pampublikong opisyal alinsunod 
sa COA Memorandum Circular 
2021-001.  Maaaring kasuhan ng 
pandarambong o pagdispalko ng 
pondo ang mga opisyal na hindi 
tatalima sa mga patakaran ng COA.

Ang nawawalang P102 milyon ay 
maaari sanang makabili ng 51,000 
kumpletong dosis ng bakunang 
Pfizer (US$ 40 o P2,000 kada 2-dosis).  
Malaki sana itong tulong sa probinsya 
ng Quezon na may pinakamababang 
tantos ng pagbabakuna sa 
CALABARZON.    

P102 milyong 
pondo ng Quezon, 
nawawala

BALITA
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LATHALAIN

Paglaban ng Potok at Orat, inspirasyon ng mga Dumagat at 
Remontado!
Hindi naging kimi bagkus patuloy na nag-aalsa ang pambansang minorya habang lalong pinaigting ang kontra-

rebolusyonaryong pakana ng teroristang rehimeng US-Duterte sa huling taon ng paghahari nito.  Kaysa 
matakot sa samu’t saring paglabag sa karapatang tao ng diktador, tumindig ang katutubong mamamayan para 
sa kanilang mga karapatan at demokratikong interes. 

Sa loob ng limang taong pasismo 
ng hayok-sa-dugong rehimen, 
naging target ng walang-katuturang 
sapilitang pagpapasuko at walang-
pakundangang pagpatay ang mga 
katutubong Dumagat at Remontado.  
Dinanas nila ang sapilitang 
pagbabakwit dulot ng matinding 
militarisasyon at ang maramihang 
iligal na pag-aresto ng mersenaryong 
AFP at PNP sa kanilang hanay.  
Gayunpaman, patuloy na nagkakaisa 
ang kanilang hanay upang itaguyod 
ang kanilang karapatan sa lupaing 
ninuno at isulong ang makatarungang 
kapayapaang ipinagkait mismo sa 
kanila ng reaksyunaryong estado.

Pakikibaka para sa lupaing ninuno 
sa komunidad ng Potok

Matagal nang hinihiling 
ng komunidad ng Potok sa 
reaksyunaryong gubyerno na 
kilalanin ang kanilang karapatan na 
pangasiwaan ang lupaing ninunong 
kanilang sinasaklaw.  Bilang isang 
komunidad sa baybay-dagat, 
mainit sa mata ng mga developer 
ang kanilang baryo.  Nilalayon ng 
malalaking burgesyang komprador 
na palayasin ang mga katutubo sa 
tabing-dagat upang matayuan ng 
resort ang kanilang mga komunidad.  
Subalit patuloy na binibigo ng 
mamamayan ng Potok ang tangkang 
demolisyong ito.

Ilang ulit nang inilapit ng 
komunidad ang kanilang mga usapin 
sa sangguniang bayan, subalit 
napakabagal ng pagtugon dito.  
Patunay ito ng sabwatan ng ilang 
mga kilalang reaksyunaryo sa mga 
kumpanya sa likod ng development 
aggression.  Sa ganitong diwa, higit 
na umasa ang mamamayan ng Potok 
sa pagkakaisa ng kanilang hanay para 
ipagtanggol ang kanilang lupaing 
ninuno at biguin ang demolisyon ng 
kanilang mga tirahan.

Pinangunahan ng sangay ng 
Partido sa Potok ang pagpaplano 
para sa kampanyang pagtatanggol 
sa kanilang lupaing ninuno.  Sa 
pamamagitan ng pulong masa 
na ipinatawag ng konseho ng 
mga katutubo, tumindig ang 
buong komunidad na kanilang 
ipagtatanggol ang Potok mula 
sa mga mangangamkam at mga 
ganid na developer. Upang igiit ang 
kanilang karapatan, binaklas nila 
ang bakurang sapilitang inilagay 
ng mga tauhan ng developer na 
pinupuntiryang limitahan ang 
pagkilos ng mga katutubo sa kanilang 
sariling lupa. 

Naging sentruhan ng mga 
aktibidad ang komunidad ng Potok 
habang inilulunsad ng masa ang 
kanilang pakikibaka para sa lupaing 
ninuno. Naging tampok sa mga 
talakayan na pinangunahan ng 
mga kasapi ng Kadumagetan, ang 
rebolusyonaryong organisasyon ng 
mga Dumagat at Remontado, ang 
karapatan sa sariling pagpapasya 
sa kanilang hanay at ang aktwal na 
kalagayan ng mga Dumagat sa ilalim 
ng tiranong diktador na si Duterte.

Paggiit sa sariling pagpapasya sa 
komunidad ng Orat

Itinakwil naman ng mamamayan 
ng Orat ang kanilang chieftain na 
korap at sunud-sunuran lamang sa 
mga ahensya ng gubyerno tulad ng 
NCIP at DENR sa halip na katawanin 
ang kagustuhan at kapakanan ng 
mga katutubo.  

Sa mahabang panahon, 
pinoprotektahan ng mga ahensya ng 
reaksyunaryong gubyerno, tulad ng 
National Commission on Indigenous 
Peoples (NCIP) at Department of 
Environment and Natural Resources 
(DENR), ang huwad na pamumuno 
ng naturang chieftain.  Malaking 
pakinabang ang nakuha ng mga 
nasabing ahensya.  Sinuhulan ng 
pera mula sa kaban ng bayan ang 
chieftain para pahintulutan ang 
mga mapaminsalang proyektong 
imprastrukturang itinataguyod ng 
naghaharing-uri sa saklaw ng Orat.

Nalantad din na asset ng 
mersenaryong AFP ang naturang 
chieftain.  Aktibo at pinagkakitaan 
ng nasabing chieftain ang  sapilitang 
pagpapasuko sa mga sibilyan bilang 
mga kasapi diumano ng NPA. 
Nang malantad ang pagpapagamit 
sa kaaway ng kanilang chieftain, 
pinangunahan ng sangay ng Partido 
sa lokalidad (SPL) ang pagpetisyon 
para matanggal siya sa pwesto. 



Hindi nagpatali ang mamamayan sa pasya ng NCIP na panatilihin ang 
pamumuno ng kanilang tutang chieftain.  Nagpasya ang kalakhan ng mga 
katutubong saklaw ng Orat na magtalaga ng panibagong chieftain na kanilang 
kikilalanin at susuporta sa kanilang karaingang makuha ang mga ayudang 
matagal nang binibinbin ng dati nilang chieftain. 

Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ipinapanawagan ng buong 
komunidad ng Orat na kilalanin ng reaksyunaryong estado ang kanilang 
karapatang piliin ang pinuno ng kanilang komunidad na magsusulong ng 
kanilang demokratikong interes at pangangailangan. 

Dahil sa papalawak na suportang inaani ng mga katutubo mula sa mga 
panggitnang pwersa at sa mga kapwa nilang magsasaka at ang konsolidadong 
hanay nila na resulta ng puspusang gawaing propaganda at edukasyon, 
handang harapin ng mamamayan ng Potok at Orat ang nagpapatuloy na 
tangkang pagyurak sa kanilang batayang karapatan sa lupa at paggugubyerno.  
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Sumidhi ang krisis na dulot ng 
mga neoliberal na polisiya tulad ng 
TRAIN Law na nagpataas sa buwis 
sa mga pangunahing bilihin upang 
pondohan ang ambisyon ni Duterte 
na Build, Build, Build (BBB).  Ito rin 
ang dahilan kung bakit kasalukuyang 
nahaharap ngayon sa demolisyon 
ang mga bayan sa baybay-dagat 
ng lalawigan na tatamaan ng 
reklamasyon.  Ang mga mamalakaya 
at maralita ay dumaranas ng 
intimidasyon, panggigipit, at iba 
pang anyo ng panliligalig upang sila 
ay mapilitang umalis sa kanilang 
lugar.  Sa Bacoor City, madalas 
nagpoprotesta ang mamamayan 
upang irehistro ang kanilang 
kahirapan sa gitna ng pandemya. 
Walang pakundangang itinataboy 
at tinatakot sila ng mga pulis na 
umabot sa puntong bobombahin sila 
ng tubig ng mga bumbero.  Biktima 
rin sila ng paulit-ulit na panununog 
na tumupok sa panirikan ng mga 
maralita sa panahon ng pananalasa 
ng pandemya.  May ilang beses pang 
hindi agad naapula ang sunog dahil 
diumano’y walang tubig ang truck ng 
bumbero. 

Nagkakaisa ang mamamayan ng Bacoor  laban sa demolisyon 

Lalong nalugmok ang antas ng pamumuhay ng mga 
maralitang lungsod sa Cavite sa higit limang taon nang 

panunungkulan ng pahirap, pasista, tuta at diktador na si 
Duterte.

Paglaban ng Potok at Orat...mula sa pahina 6

ng mga gustong magpalayas sa 
kanila.  Nadisloka rin ang kanilang 
hanapbuhay na pagpaparami ng 
talaba.  Wala rin silang nakuhang 
ayuda at suporta man lang sa city 
government.  Ang mga sumunod 
na tangkang pagsunog sa natitirang 
panirikan ay napipigilan dahil 
sa kolektibong pagbabantay ng 
komunidad.

Matindi ang kagustuhang agad 
na palayasin ang mga maralitang 
lungsod dahil sa papasok na daang 
bilyong pisong kita ng mga gahamang 
opisyal at malalaking korporasyon.  
Tampok na proyekto rito ang Bacoor 
Reclamation Project ni Mayor 
Lani Mercado-Revilla kasama ang 
Frabelle Fishing Corporation na 
sasakop sa 320-ektarya ng baybay 
lawa ng Bacoor at magpapalayas sa 
mamamayan.  Malaki ang magiging 
ganansya ng pamilya Revilla kung 
sakaling maisakatuparan ang mga 
proyektong ito.  Kaya’t handang 
isakripisyo ni Lani Mercado-Revilla 
ang kapakanan ng mga maralitang 
lungsod kapalit ang salapi at 
ambisyon niyang gawing Little Hong 
Kong ang kanyang nasasakupan.

Malinaw sa mamamayan ng 
Bacoor  na ang tanging makikinabang 
sa mga proyektong nabanggit ay ang 
malalaking korporasyon at burukrata 
kapitalista.  Kung kaya, ganoon na 
lamang ang galit at pagtutol ng mga 
mamalakaya at maralita.  Patuloy na 
nagbubuklod ang mamamayan ng 
Bacoor upang ipaglaban ang kanilang 
karapatan sa panirikan at tutulan 
ang demolisyon, pagpapalit-gamit 
ng lupa at reklamasyon sa Bacoor at 
buong Cavite.   

BALITA

Tampok ang 
pangyayari sa Sitio 
Silangan, isang 
maliit na komunidad 
ng mga maralita 
sa tabing hi-way 
ng Brgy. Talaba 7, 
Bacoor City. Dahil sa banta ng 
pagpapalayas sa mga nakatira doon, 
nagpasya ang mga maralita ng Sitio 
Silangan na magkaisa at magbuo ng 
organisasyon na Bagong Silangan.  
Ilang beses na pinagtangkaang 
sunugin ang komunidad ngunit 
nabigo ang mga ito dahil sa sistema 
ng pagbabantay sa gabi na inisyatiba 
ng mga residente.  Hindi na rin bago 
sa kanila ang harassment na mula 
mismo sa mga bayarang gwardya 
ni Amy Gawaran, landgrabber at 
kanang kamay ng JSHGM 8888 na 
umaangkin sa lupa ng Sitio Silangan. 

Dagdag pa ang pangyayari sa 
tabing-dagat na komunidad ng 
Barangay Sineguelasan at Alima 
sa Bacoor City na natupok ng 
sunog noong 2020.  Daan-daang 
pamilya ang nawalan ng panirikan 
dahil sa nasabing sunog na ayon 
sa mga residente ay sinasadya 
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Paano itinataguyod ng 
rebolusyonaryong kilusan ang tunay na 
nagsasariling patakarang panlabas?

Isang ilusyon lamang ang 
diumanong ipinagmamalaking 
nagsasariling patakarang panlabas 
ni Duterte na walang iba kundi 
pagpapatuloy lamang ng mga 
kolonyal at neokolonyal na patakarang 
panlabas ng mga nagdaang rehimen.  
Walang kahihiyang isinusubasta 
at isinusuko nito ang pambansang  
patrimonya, soberanya at teritoryal 
na integridad ng Pilipinas kapalit ng 
pautang at ayudang militar sa mga 
nagriribalang bansang US at China.  

Hangga’t nananatiling 
malakolonyal at malapyudal ang 
lipunang Pilipino imposibleng 
magkaroon ng nagsasariling 
patakarang panlabas ang nakaluklok 
na papet na rehimen.  Sa ilalim ng 
malakolonyal na kaayusan, patuloy 
lamang na iiral ang pagiging kliyenteng 
estado ng Pilipinas at mga di pantay 
na tratado at kasunduan sa ilalim ng 
dominasyon ng mga imperyalistang 
kapangyarihan pangunahin ng US.

Ang nagpapatuloy na pagyukod ng 
rehimeng Duterte sa imperyalismong 
US at pagiging kliyenteng estado 
nito ng US at China ay malinaw na 
nagpapakitang hindi kailanman 
nagkaroon ng nagsasariling 
patakarang panlabas ang Pilipinas 
bilang isang neokolonya.  Sa larangan 
ng pulitika, patuloy ang paninikluhod 
ni Duterte sa US at ang panghihimasok 
mismo ng huli sa iba’t ibang usapin sa 
bansa gamit ang papet na gubyerno 
at mga maka-US at ultra-kanang mga 
elemento sa burukrasya at militar 
na sinanay mismo ng nasabing 
imperyalistang kapangyarihan.  

Samantala, sa larangang militar, 
nananatili ang mga di pantay na 
kasunduang militar na Mutual 
Defense Treaty, Enhanced Defense 
Cooperation Agreement at ang 
Visiting Forces Agreement na muling  

Ang patakarang panlabas at pakikipagrelasyon ng Pilipinas sa ibang bayan ay isang napakahalagang usapin na 
dapat na pagtuunan ng malaking pansin ng mamamayang Pilipino.  Kung hindi mahusay ang pagtataguyod 

dito, mauuwi lamang ito sa hegemonya ng isang estado sa isa pang estado; at ng mga di tunay na malayang 
bayan.

pinagtibay ng rehimen kamakailan 
lamang (basahin ang kaugnay na 
artikulo sa Kalatas, Hulyo 2021).  
At sa larangang pang-ekonomiya, 
pinaigting ang pagpapatupad ng mga 
patakarang neoliberal sa bansa na 
lalong nagpapahirap sa mamamayan 
laluna sa mga manggagawa at 
magsasaka. 

Ilusyon ang nagsasariling 
patakarang panlabas ni Duterte. 
Pawang buladas lamang ang kanyang 
ipinagmamayabang mula noong 
maupo sa pwesto na itataguyod niya 
ang isang nagsasariling patakarang 
panlabas.  Hindi ito totoo at 
kailanma’y hindi ito nangyari sa 
nakalipas na mahigit limang taon 
ng kanyang panunungkulan.  Disin 
sana’y walang mga nakatayong 
base militar ng US sa bansa, walang 
mga di pantay na tratadong militar 
sa pagitan ng Pilipinas at US at 
hindi pahihintulutan ang anumang 
aktibidad ng China sa teritoryo at 
exclusive economic zone ng Pilipinas 
sa West Philippine Sea.  Maging 
ang pusisyon ng Pilipinas sa mga 
multilateral na organisasyon tulad 
ng United Nations, Association of 
Southeast Asian Nations, Asia Pacific 
Economic Cooperation at General 
Agreement on Tariffs and Trade-
World Trade Organization ay malinaw 
na nagtataguyod sa geo-pulitikal na 
interes ng US sa Asya-Pasipiko at sa 
daigdig. 

Taliwas naman sa 
makaimperyalistang patakarang 
panlabas ni Duterte, simula’t sapul 
tanging ang rebolusyonaryong 
kilusang pinamumunuan ng Partido 
Komunista ng Pilipinas lamang 
ang nagtataguyod ng isang tunay 
na malaya at independyenteng 
ugnayang panlabas.  Nasa bag-as ng 
patakarang ito ang pagtataguyod ng 

pambansang soberanya at kalayaan 
ng Pilipinas na may limang prinsipyo: 
mutwal na paggalang sa teritoryal 
na integridad at soberanya; mutwal 
na hindi pagsasalakayan; hindi 
pakikialam sa mga panloob na usapin; 
pagkakapantay-pantay at mutwal 
na pagtutulungan; at mapayapang 
pakikipamuhay. 

Itinataguyod ng rebolusyonaryong 
kilusan ang prinsipyo ng proletaryong 
internasyunalismo na pangunahing 
prinsipyong gumagabay sa Partido, 
hukbong bayan at NDFP sa pakikipag-
ugnayan sa ibang bayan, mga praternal 
na proletaryong partido at ibang 
mapagkaibigang mga partido at iba 
pang nakikibakang mamamayan ng 
daigdig.  Nakabalangkas ito sa layunin 
ng pangangalap ng pinakamalawak 
na pandaigdigang suporta para sa 
pakikibaka ng mamamayang Pilipino 
at pagtatagumpay ng demokratikong 
rebolusyong bayan laban sa 
dominasyon ng mga dayuhan at lokal 
na naghaharing-uri na kinakatawan 
ngayon ng pasistang rehimeng 
Duterte. 

Para sa mga Pilipino sa ibang 
bayan, inoorganisa at pinakikilos 
sila ng rebolusyonaryong kilusan 
upang itaguyod, depensahan at 
isulong ang kanilang mga karapatan 
at interes sa anumang bayan na 
kanilang kinalalagyan.    Kabilang 
din sila sa milyun-milyong 
mamamayang Pilipino na patuloy na 
pinagsasamantalahan at inaapi na 
kailangang hikayating lumahok sa 
demokratikong rebolusyon hanggang 
sa kasunod na yugto na sosyalistang 
rebolusyon.  

Sa kasalukuyan, isinusulong din 
ng NDFP ang ‘status of belligerency’ 
ng mga nakikibakang mamamayan 
upang hawanin ang daan para sa 
pakikipag-ugnayan ng itinatatag na 
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demokratikong gubyernong bayan sa 
iba pang bayan anuman ang kanilang 
sistemang panlipunan sa ngalan 
ng kooperasyon at pagtutulungan. 
Sa ngalan din ng proletaryong 
internasyunalismo, nakikipag-
ugnayan ang rebolusyonaryong 
kilusan sa ibang bayan na anti-
imperyalista at mga sosyalista at 

iba pang pinagsasamantalahang 
mamamayan ng daigdig. 

Layunin nitong suportahan ang 
pakikibaka ng ibang rebolusyonaryong 
partido at ibang inaapi at nakikibakang 
mamamayan. 

Patuloy na itinataguyod at 
isinusulong ng Partido at buong 

rebolusyonaryong kilusan ang 
pakikipagkaisa at pakikipagtulungan 
sa ibang nakikibakang mamamayan 
ng daigdig sa parehong layunin ng 
pambansang pagpapalaya at 
kasarinlan, tunay na demokrasya at 
sosyalismo laban sa imperyalismo at 
lahat ng reaksyunaryo.    

Noong Disyembre 10, 1898, 
pinirmahan ng imperyalismong US 
at Espanya ang Tratado ng Paris na 
nagsusuko ng buong kapuluan sa 
US sa halagang 20 milyong dolyar at 
naggagarantiya sa mga karapatan sa 
ari-arian at negosyo ng mamamayang 
Espanyol sa bansa.  Sa ganito, 
naunsyami at nawalan ng saysay ang 
pagsisikap ng gubyernong Aguinaldo 
na makipagdiplomasya sa ibang 
bayan para igiit ang soberanong 
karapatan ng sambayanang Pilipino.  
Iprinoklama noong Disyembre 21 
ng noo’y pangulong McKinley ng 
US ang “mapagpalang asimilasyon” 
na nangangahulugan lamang ng 
gerang agresyon at pananakop sa 
mamamayang Pilipino.

Noong Pebrero 4, 1899, sinalakay 
ng mga tropang US ang mga 
rebolusyonaryong pwersang Pilipino sa 

tulay ng San Juan del Monte.  Magiting 
na tumindig ang sambayanang 
Pilipino para maglunsad ng 
rebolusyonaryong gera para sa 
pambansang pagpapalaya laban sa 
bagong mananakop.  Mahigit 250,000 
hanggang isang milyong Pilipino 
ang namatay.  Malahalimaw ang 
henosidyong isinagawa sa pananakop 
ng imperyalistang US.  Ipinadala 
ng pangulo ng US na si McKinley 
ang Komisyong Schurman noong 
1899 at ang Komisyong Taft noong 
1900, at inutusan silang “payapain” 
ang Pilipinas at linlangin ang mga 
palasukong traydor. 

Ginamit ng imperyalismong US 
ang mga traydor na pinamumunuan 
nina Paterno at Buencamino 
sa imperyalistang propaganda, 
pangunahin para manawagang 
sumurender ang nakikibakang 
mamamayan.  Inorganisa naman ni 
Trinidad Pardo de Tavera ang Partido 
Federal noong 1900 para itaguyod na 
maging bahagi ng US ang Pilipinas.   
Kasabay nito, ang mga imperyalista 
ay gumawa ng mga batas na 
nagpaparusa sa mga nagtataguyod ng 
kasarinlan ng Pilipinas. 

Pinagtibay ng imperyalismong 
US ang Batas sa Sedisyon ng 1901, 
ang Batas sa Panunulisan ng 1902 
at ang Batas sa Rekonsentrasyon ng 
1903 para sa mga higit na marahas 
na operasyong militar laban sa 
mamamayan.  Tinatawag na bandido 
ang mga makabayan at mga naggigiit 
ng ganap na kalayaan.  Sa ganito, 

Hinulma ng US ang Pilipinas bilang isang kolonya na walang tunay na kalayaan at kailanma’y hindi nagsasarili.   
Sa pamamagitan ng Mock Battle of Manila Bay noong Agosto 13, 1898, sumurender ang kolonyalistang 

Espanyol sa imperyalismong US.  Tiniyak ng imperyalismong US na hindi magtatagumpay ang rebolusyong 
Pilipino at hindi hinayaang makapasok ang mga tropang Pilipino sa Intramuros, ang sentro ng kapangyarihan 
ng kolonyalistang Espanyol. 

LATHALAIN

Kasaysayan ng pang-aalipin ng US sa Pilipinas

sistematikong sinakop at kinontrol ng 
imperyalismong US ang Pilipinas at 
sinupil ang sinumang magtataguyod 
ng paglaya ng bansa mula sa US.

Pagkontrol sa ekonomyang kolonyal

Ipinagpatuloy lamang ng US ang 
tipo ng kolonyal na paghahari ng 
Espanya na higit na nagpahirap sa 
uring magsasaka at sa mamamayang 
Pilipino. 

Pinagtibay ng US ang Batas Payne-
Aldrich ng 1909 na layong ipataw ang 
pag-iimport ng mga yaring kalakal 
ng US nang walang taripa kapalit ng 
hilaw na materyales ng Pilipinas.   
Noong 1913, inalis ang lahat ng 
kotang naglilimita sa dami ng hilaw 
na materyales na pang-eksport ng 
Pilipinas sa Estados Unidos.

Ang ekonomyang kolonyal at 
agraryo ay pinanatili gamit ang 
islogang “malayang kalakalan”. 
Ginamit na puhunan sa Pilipinas ang 
sobrang kapital ng US sa anyo ng 
direktang pamumuhunan at pautang 
sa kapital.  Pangunahing napunta 
ang direktang pamumuhunan sa 
produksyon ng hilaw na materyales 
at sa pangangalakal ng mga yaring 
produkto ng US.  Sa ganito, inilatag 
ng US ang sistemang kolonyal at 
malapyudal sa Pilipinas.

Sa kabilang banda, ginamit ang 
pautang na kapital para tustusan ang 
kalakalang panlabas at bayaran ang 
mga depisit sa kalakalan, palitan ng 
dolyar ang piso para sa paglalabas 
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ng ganansya, swelduhan ang mga 
Amerikanong burukrata at tauhan 
sa negosyo, gastusan ang iba’t ibang 
kagamitan na kailangan ng kolonyal 
na gubyerno at iba pa.  Taun-taon, 
kinailangang palakasin ng kolonyal 
na rehimen ang produksyon ng 
hilaw na materyales at kung gayon 
ay kinailangang patindihin ang 
pagsasamantala sa sambayanan para 
mapalaki ng kolonyal na rehimen ang 
ganansya nito. 

Ang huwad na kalayaan

Dekada 1930 at panahon ng 
Malaking Depresyon sa US, umigting 
ang pakikibaka ng mamamayan para 
sa pambansang kasarinlan kasabay 
ng pagtutol ng mga kapitalistang 
magsasakang Amerikano sa pag-
iimport ng asukal at langis ng niyog 
mula sa Pilipinas.  Binatikos din ng 
mga dilawang lider manggagawa 
ng American Federation of Labor-
Congress of Industrial Organizations 
(AFL-CIO) ang imigrasyon ng mga 
manggagawang Pilipino sa US.  Sa 
ganitong kalagayan, pinagtibay ng 
Kongreso ng US noong 1933 ang Batas 
Hare-Hawes-Cutting na nagbibigay ng 
huwad na kalayaan sa Pilipinas. 

Noong 1934, sa pamamagitan 
naman ni Manuel Quezon, binigyang 
daan ng Batas Tydings-McDuffie na 
mabalangkas ang isang konstitusyong 
aaprubahan ng pangulo ng US at 
nagbigay-daan din sa pagkakabuo 
ng gubyernong komonwelt noong 
1935.  Ipinangako ng Batas Tydings-
McDuffie ang ganap na “pagsasarili” 
ng Pilipinas sampung taon matapos 
ang pagtitibay sa nasabing 
konstitusyon.  Sinigurado ng batas 
na ito na kasama sa napakaraming 
pribilehiyo ng mga imperyalista 
na mananatili ang karapatan ng 
mga mamamayan at korporasyong 
Amerikano na magkaroon ng ari-arian 
sa Pilipinas; papayagan ang gubyerno 
ng US na magpwesto ng mga tropang 
US at mag-okupa ng malalawak na 
lugar sa teritoryo ng Pilipinas bilang 
mga base militar nito; at patuloy na 
makipagkalakalan ang US at Pilipinas.

Minanipula ng imperyalismong 
US ang Kumbensyong Konstitusyonal 
noong 1935.  Kapareho ng lahat 
ng kolonyal na dokumento, ang 

konstitusyong binalangkas ay 
naglalaman ng mga probisyon na 
nagpapanatili sa kapangyarihang 
pampulitika at pang-ekonomya ng 
imperyalismong US, pyudalismo at 
burukratang kapitalismo sa Pilipinas. 

Sa konstitusyong ito, walang 
itinakdang limitasyon sa 
pamumuhunan ng mga Amerikano 
at iba pang dayuhan pwera sa 
larangan ng pagmamay-ari ng lupa, 
likas na yaman at gamit-publiko na 
kung nililimitahan man ay bahagya 
lamang.  Mayroon din itong mga 
ispesyal na probisyon na pumapabor 
sa imperyalismong US.  Idinagdag pa 
noong 1939 ang unang ordinansa 
para lalong siguraduhin na 
makakapaghari ang imperyalismong 
US sa lahat ng larangan kahit 
pagkaraan ng proklamasyon ng 
huwad na independensya.

Ang tungkulin ng mga papet na 
republika

Matapos ang Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig, higit na tumindi ang 
kahingian ng mamamayang Pilipino 
para sa ganap na kasarinlan at tunay 
na kalayaan.  Sa panunumbalik ng 
US, iginawad nito ang huwad na 
kasarinlan noong Hulyo 4, 1946 sa 
Pilipinas.  Binigyang-daan nito ang 
pagiging neokolonya ng Pilipinas 
sa pamamagitan ng mga papet na 
republika na nagtiyak sa dominasyon 
ng US sa aspeto ng ekonomiya, 
pulitika, militar, kultura at lipunan. 

Bukod sa mga maka-
imperyalistang batas, pumasok sa 
iba’t ibang di-pantay na tratado ang 
mga nagdaang rehimen.  Tampok 
dito ang Batas sa Ari-arian at Batas 
Bell sa Kalakalan (1946) sa panahon 
ng rehimeng Roxas.  Sa panahon 
ni Roxas ipinatupad din ang US-RP 
Military Bases Agreement at ang US-
RP Military Assistance Pact noong 
1947, mga susing tratadong militar 
sa pagitan ng US at Pilipinas (tingnan 
ang hiwalay na artikulo sa Kalatas, 
Hulyo 2021).  Sa panahon naman ni 
Quirino ipinatupad ang Kasunduan sa 
Tulong Pang-ekonomiya at Teknikal 
at Kasunduan sa Pagpasok ng mga 
Mangangalakal at Mamumuhunan 
(1953).  Bago ang mga ito, sa ilalim 
din ng rehimeng Quirino nabuo ang 

US-RP Mutual Defense Pact noong 
1951. 

Isinabatas naman ang Kasunduan 
Laurel-Langley (1954) at Kasunduan 
sa mga Kalakal na Pang-agrikultura 
(1957) ng rehimeng Magsaysay. 
Sa pamamagitan ng Kasunduang 
Laurel-Langley, pinalala nito ang 
pang-ekonomyang pagkaalipin ng 
Pilipinas sa imperyalismong US sa 
pagpapahintulot na magkaroon 
ng pantay na karapatan ang mga 
korporasyong US sa lahat ng klase ng 
negosyo.

Sa pamamagitan naman ng 
Kasunduan sa mga Kalakal na Pang-
agrikultura, pinanatili ang kontrol 
ng US sa lokal na produksyong 
agrikultural at magagaang industriya 
na nangangailangan ng mga imported 
na hilaw na materyales.  Sa panahon 
ni Magsaysay ipinatupad din ang 
Manila Pact noong 1954 na nag-
oobliga sa Pilipinas na lumahok sa 
mga gerang agresyong inilulunsad ng 
US laban sa ibang bansa. 

Sa panahon ni Garcia, 
nakipagsabwatan siya sa bansang 
Japan para buuin ang Tratadong Japan 
at RP sa Pagkakaibigan, Komersyo 
at Nabigasyon.  Kahit naantala ang 
pagpapatibay nito dahil sa mariing 
pagtutol ng mamamayan, ginamit 
na dahilan ng mga kumpanyang 
Hapones ang kasunduan sa bayad sa 
napinsala ng gera para makapagtayo 
ng mga upisinang “tagapag-ugnay” 
at makalahok sa negosyong eksport 
at import.  Sa pagtatapos ng dekada 
1950, itinulak ng imperyalismong 
US na alisin ng rehimeng Garcia 
ang kontrol sa dayuhang pera para 
lumikha ng paborableng sitwasyon 
sa pamumuhunan sa bansa, pag-
eeksport ng labis na produkto at 
pagpapautang.

Tumindi pa ang dekontrol 
sa palitan ng piso sa dolyar sa 
panahon ng rehimeng Macapagal.   
Nagtamasa ng malaking ganansya 
ang mga korporasyong US sa 
sobrang pagpipresyo ng mga kalakal 
at serbisyo.  Nang maubos ang 
reserbang dolyar ng reaksyonaryong 
gubyerno, ibinagsak ang halaga 
ng piso sa palitan mula sa dating 
itinakdang P2 bawat dolyar tungong 



 Sa Brooke’s Point, maraming 
pamilya ang walang natanggap na 
kahit anong materyal o pinansyal na 
ayuda.  Ang palusot ng mga barangay, 
wala ang pamilya sa listahan ng 
benepisyaryo at sa iba naman, 
hindi na sila mababahaginan dahil 
nakakatanggap na sila ng pinansya 
mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino 
Program (4Ps).  Para sa ilang pamilya 
naman, isang beses lamang sila 
nabigyan ng kalahating sakong 
bigas at dalawang latang sardinas.   
Inirereklamo rin ng mga residente 
na mga kamag-anak at taga-suporta 
lamang ng kapitan ang nakatanggap 
ng kumpletong ayudang pinansya. 

Sa Rizal, litaw ang diskriminasyon 
sa katutubong Palaw’an sa 
pamamahagi ng ayuda.  Ang mga hindi 
katutubo, nakatanggap ng kalahating 
kaban ng bigas at P1,500.  Pero ang 
mga katutubo, nakatanggap lamang 
ng limang salop ng bigas.  Pinatawag 
pa ng mga sundalo ang isang sityo 
ng mga katutubo sa barangay hall 
at tinakot na papatayin ang hindi 
sumunod sa patawag dahil mga “NPA” 
sila.  Pagdating sa barangay hall, 
pinagkatuwaan ang mga katutubo at 
sapilitang pinaglaro ng pabilisan sa 
pagputok ng lobo gamit ang pag-upo.  
Nakatanggap ng premyong isang 
pirasong instant noodles ang nanalo.  
Labis na pangmamaliit ang dinanas 
ng mga Palaw’an dahil ginawang 

katatawanan ang gutom at hirap na 
dinanas nila sa lockdown.

Sa Quezon, iba-iba ang halaga 
ng tulong pinansyal na natanggap 
ng mga residente.  May ilang 
nakatanggap ng P1,500, habang 
ang ilan naman ay P2,500.  Iilan 
lamang ang nakatanggap ng buong 
P8,000 na ayuda.  Sa Brgy. Isugod, 
inireklamo naman ng mga residente 
ang pagkakait ng Department of 
Social Welfare and Development 
(DSWD) ng P5,000 tulong-pinansyang 
SAP.  Inobliga naman ng Department 
of Labor and Employment (DOLE) 
ang mga residente na magtrabaho 
sa barangay kung nais nilang 
magkaroon ng ayuda.  Pinapirma 
sila sa mga papeles at pinangakuang 
makakatanggap ng P3,200 na ayuda 
matapos ang trabaho.  Noong Mayo 
18, pinaglinis sila ng kalsada at 
pinagbuhat ng mga drum.  Agosto na 
subalit wala pa rin silang natatanggap 
na ayuda.  

Sa Roxas, masaklap din ang naging 
karanasan ng mga residente.  Nangako 
ang DOLE ng P5,000 ayuda noong 
Pebrero.  Sa tatlong magkakatabing 
barangay, pinagsagot ng mga form 
ang lahat ng residente at pinapirma 
sa listahan ng benepisyaryo.  
Hanggang sa kasalukuyan, wala pa 
ring nakatanggap ng ayuda ang higit 
13,000 pamilya rito.  Kapareho ito sa 
karanasan noong 2020 kung kailan 

nangako ang DSWD ng ayudang 
materyal na kalahating kabang 
bigas, goods at manok para sa bawat 
pamilya.  

Matapos ang dalawang buwan ng 
paghihintay, dalawang salop ng bigas, 
kape, asukal at dalawang pirasong 
sabon lamang ang nakarating sa 
kanila.  Nagreklamo rin ang isang lola 
na nakatanggap na ng ayuda dahil 
babawiin diumano ito ng DSWD.  
Ayon sa ahensya, hindi siya kasama 
sa dapat bigyan ng ayuda dahil wala 
siya sa listahan.

Dinaraanan ng maraming 
mamamayan ang napakaraming 
proseso para makakuha ng 
kakarampot lamang na ayuda.  Galit 
na ang mga residente dahil pilit silang 
pinagtatrabaho, pinaaasa, at 

p inagpapasa-
pasahan ng mga 
ahensya ng 
gubyerno.    

Mga Palaweño, pinagkakaitan at pinahihirapang makakuha ng ayuda

Dumaranas ng matinding hirap at gutom ang mamamayang Palaweño sa sunud-sunod na lockdown sa 
probinsya.  Dagdag pahirap din ang pasikut-sikot, mabagal at hindi patas na sistema ng pamamahagi ng 

Social Amelioration Program (SAP) at iba pang ayuda mula sa mga ahensya ng gubyerno.  Talamak ang reklamo 
sa social media at radyo hinggil dito.

BALITA
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P3.90.  Para panatilihin ang halagang 
ito sa palitan, ang papet na rehimeng 
Macapagal ay napilitang tumanggap 
ng mabigat na mga kundisyon sa 
pautang mula sa mga bangko ng US.

Walang nagbago sa ganitong 
neokolonyal na kaayusan sa 
pagkaluklok ng diktadurang US-
Marcos hanggang sa kasalukuyang 
rehimeng Duterte.  Nagbabago 
lamang ng mga pangalan ang 
mga kasunduan at tratado na sa 

esensya’y nagtataguyod sa interes ng 
imperyalismong US sa bansa. 

Ang patuloy na pagiging 
malakolonyal at malapyudal ng 
lipunang Pilipino sa ilalim ng mahigpit 
na kontrol ng imperyalismong 
US at iba pang imperyalistang 
kapangyarihan ang balakid para 
kamtin ng mamamayang Pilipino 
ang kasarinlan at tunay na kalayaan.   
Hangga’t hindi ito nawawakasan, 
hindi kailanman magiging tunay na 

malaya at nagsasarili ang bansang 
Pilipinas. 

Para tapusin ang daan-taong 
kontrol ng imperyalismong US at iba 
pang dayuhang kapangyarihan sa 
bansa, kailangang ipagtagumpay ng 
sambayanan ang demokratikong 
rebolusyong bayan na may sentral na 
tungkuling ibagsak ang dominasyon 
ng imperyalismong US, pyudalismo at 
burukrata kapitalismo sa Pilipinas.    
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Sapilitang pinasuko ng 85th IBPA ang 66 kasapi ng 
Coco Levy Funds Ibalik sa Amin (CLAIM)-Quezon chapter 
sa Catanauan noong Agosto 21. 

Ayon sa inilabas na pahayag ng samahan, “Nababahala 
kami sa tuluy-tuloy na pananakot, pagbabanta, pandarahas 
at pagpapasuko sa aming kasapian.  Mula nang ipatupad 
ng rehimeng Duterte ang EO 70 at ipasa ang Anti-Terrorism 
Law, tinarget na ang mga lider magsasaka at magniniyog 
ng CLAIM para akusahang miyembro o tagasuporta ng 
CPP-NPA.”

Muling inilinaw ng CLAIM-Quezon na ang kanilang 
organisasyon ay isang ligal na samahan ng mga magniniyog 
na kumikilos upang ibalik ang bilyong pondong ninakaw 
ng rehimeng Marcos sa kanila halos limang dekada na ang 
nakalipas na patuloy na ipinagkakait ng rehimeng Duterte.

Sa harap ng pagsusumikap ng mga magniniyog na 
bawiin ang naturang pondo, walang awa silang sinusupil 
ng AFP-PNP sa pamamagitan ng red-tagging, iligal na 
pang-aaresto at pamamaslang.  Kabilang sa mga biktimang 
kasapi ng CLAIM-Quezon sina Barangay Kagawad Pederito 
Vasquez ng Brgy. Burgos, Mulanay at Arvin Borromeo ng 
Brgy. San Pablo Suha, Catanauan na dinakip noong Mayo 
29 sa kanilang mga tahanan.  Noong Nobyembre 14, 2020, 
pinaslang si Armando Buisan, tagapangulo ng CLAIM sa 
General Luna.

Pagtatapos ng CLAIM-Quezon, “Ang serye ng sapilitang 
pagpapasuko sa mga magsasaka sa lalawigan ay isang 
mukha ng rehimeng Duterte sa kanyang pagiging adik sa 
gera at kontra-magsasaka.” 

66 kasapi ng CLAIM-Quezon, sapilitang pinasuko ng 85th IBPA

BANTAY KARAPATAN

Mariing kinundena ng rebolusyonaryong 
kilusan ng TK ang palabas ng SOLCOM at 203rd Brigade na 
ang dinakip nilang magsasakang pinangalanang “Ernesto 
Panganiban” sa Mindoro ay kasapi ng “Southern Tagalog 
Regional Party Committee.”  Malinaw itong pakana para 
kumubra ng P4.5 milyong pabuya. 

Iligal at labag sa karapatang tao ang pagdakip kay 
Panganiban sa Brgy. Lisap, Bongabong, Oriental Mindoro 
noong Agosto 6.  Inaresto si Panganiban batay sa gawa-
gawang kasong murder na nakasaad sa warrant of arrest.  
Inilabas ito ni Judge Agripino Bravo ng Regional Trial Court 
Branch 65 na may petsang Marso 28, 2019. 

Pinalabas ng rehimen na kabilang si Panganiban sa 
pambansang talaan ng mga “wanted” at may patong na P4.5 
milyon.  Ibinintang din sa kanya ang pag-aangkin sa mga 
alyas na Gavino/Joker/Istoy/Nori at Rato.  Kasapi umano 

siya ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at sangkot sa mga 
taktikal na opensiba ng BHB sa Mindoro.  Kasalukuyang 
nakakulong si Panganiban sa Gen. Nakar, Quezon.

Sa pahayag noong Agosto 16 ng PKP-TK, 
pinasinungalingan nito na may kaugnayan si Panganiban sa 
rebolusyonaryong kilusan sa Mindoro at sa buong rehiyon. 

Anito, “Malinaw na ginagamit na sangkalan ng AFP-
PNP si Panganiban upang kubrahin at paghati-hatian 
ng matataas na upisyal ng AFP at PNP ang P4.5 milyon 
patong-sa-ulo sa pinalalabas nilang mataas na upisyal 
ng CPP-NPA sa Southern Tagalog.  Hindi ito isang kaso ng 
“mistaken identity” kundi kalkuladong operasyong say-ops 
para likhain ang isang ilusyon na nagwawagi ang kontra-
rebolusyonaryong gera ng rehimeng Duterte.”  

Nanawagan din ang PKP-TK ng kagyat na pagpapalaya sa 
biktima.  

Magsasaka sa Mindoro, hinuli ng SOLCOM para pagkakitaan

Dalawang kampo militar ang pinalayas ng 
mamamayan ng Quezon ngayong buwan.  Bumibilang 
na sa anim na kampo ang napapalayas ng mga Quezonin 
mula Mayo.

Noong Agosto 7, tinutulan at pinalayas ng mamamayan 
ng Brgy. San Fransisco-B, Lopez ang pagtatayo ng kampo 
sa kanilang barangay.  Nang mabalitaan ang pagkakampo, 
nagpadala kaagad ang taumbaryo ng mga reklamo sa 
Sangguniang Barangay.  Matapos ito, pinangunahan 
ng mga kagawad at tanod ng barangay ang pagtutol sa 
pagtatayo ng kampo.

Nagtangka at nagpumilit na maghanap ng panibagong 
pwesto ang mga sundalo sa ibang sityo ng baryo subalit 
nanindigan ang mga residente na ayaw nilang patayuan 

ng kampo ang kanilang barangay.

Sa sumunod naman na linggo, nabigo ang mga sundalo 
na itayo ang kanilang kampo sa Brgy. Lavidez, General 
Luna.  Hindi pumayag ang may-ari ng lupa dahil sa mga 
mapuputol na puno ng niyog.  Muling napalayas ang mga 
mangangampong sundalo na tunay na persona non grata 
sa probinsya.

Ayon kay Armando Cienfuego, tagapagsalita ng Melito 
Glor Command-BHB TK, “Wala mang papel na 
nagdedeklara sa mga sundalo na persona non grata, ang 
mismong pagkilos ng mamamayan para tutulan ang 
paghimpil ng militar sa baryo ang nagpapakita na 
kinamumuhian nila’t di kayang tanggapin ang presensya 
ng mga pasistang tropa ng AFP.”  

Dalawang kampo-militar, pinalayas sa Quezon
KILOS PROTESTA
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PAHAYAG

Hindi kailanman mabubura sa 
ating isipan kung paanong pinaslang 
at nilapastangan ng pasistang militar 
ang ating pinakamamahal na kasama 
na si Ka Jethro nang masugatan ito 
sa isang labanan at walang awang 
pasukin at paslangin ng mga pulis 
at militar sa pinagpapahingahang 
bahay sa San Antonio, Kalayaan, 
Laguna noong ika-8 ng Agosto ng 
nakaraang taon.  Ang paghihimagsik 
na ito sa ating mga puso ang sulo 
na nagpapaalab sa ating masidhing 
hangarin para sa katarungan at 
pagpapanagot sa mga berdugong 
militar ng pasistang rehimeng US-
Duterte. 

Malaon na nating tinapos ang yugto 
ng ating pagdadalamhati, bagkus, ang 
marubdob na nag-aalab ngayon sa 
ating mga puso ay ang iniwang diwa, 
alaala at mga aral sa dakilang buhay 
at pakikibakang ipinamalas ni Ka 
Jethro sa mamamayan ng Batangas sa 
loob ng mahigit 36 taong paglilingkod 
niya sa sambayanang inaapi at 
pinagsasamantalahan. 

Si Ka Jethro, ang huwarang 
rebolusyonaryo, mahusay na kadre 
ng Partido at Hukbo ng masang 
api, mapagpakumbaba, matatag, 
mapagmahal at punong-puno ng 
malasakit para sa bawat masa at mga 
kasama.  Mula nang siya ay mamulat 
sa aping kalagayan ng mamamayan 
bilang isang lider kabataang 
relihiyoso, hanggang sa tahakin niya 
ang landas ng armadong pakikibaka, 
tuloy-tuloy na kumilos at inialay ni Ka 
Jethro ang kanyang buong panahon, 
buhay, lakas at kakayahan para sa 
interes ng sambayanan.

Si Ka Jethro ang isa sa mga 
susing nagbukas at nagpundar ng 

rebolusyonaryong mga baseng masa 
sa buong lalawigan ng Batangas.  
Naging makakabuluhang bahagi siya 
ng pagpupundar ng rebolusyonaryong 
lakas ng uring magsasaka at 
mangingisda sa mga kanayunan 
at baybaying dagat ng lalawigan. 
Nanguna siya sa pagpupundar 
ng rebolusyonaryong kilusan ng 
iba’t ibang sektor, at nagsulong ng 
rebolusyong agraryo na nagluwal 
ng makabuluhang mga tagumpay at 
patuloy na tinatamasa ng masang 
anakpawis sa iba’t ibang sulok ng 
lalawigan, gayundin ang mga nakamit 
na tagumpay sa mga pakikibakang 
masa para sa pagtatanggol sa 
karapatan sa lupa, panirahan at 
kabuhayan.  Naging malaking 
bahagi rin siya ng pagpapalawak 
at ibayong pagkonsolida sa mga 
rebolusyonaryong baseng masa 
sa lalawigan sa pamamagitan ng 
kanyang masiglang pangunguna sa 
gawaing propaganda, malawakang 
pagbibigay ng mga edukasyong 
masa at mga araling Pampartido.  Sa 
kanyang buong pusong paggabay at 
pag-alalay, sa tuwina ay napapag-
alab niya ang diwang mapanlaban 
ng bawat masa at kasamang kanyang 
nakasama at nakilala.

Sa gitna ng matinding paghagupit 
ng pasistang rehimeng US-Duterte 
at ng kontra-rebolusyonaryong 
gerang ipinatutupad nito sa ating 
lalawigan, walang panahong mag-
atubili, mag-alinlangan at matakot 
ang rebolusyonaryong mamamayan 
ng Batangas.  Sa halip, habang ibayo 
tayong ginigipit at sinusupil, dapat 
tumbasan natin ito ng ibayong 
katapangan at pagpupunyagi na 
igiit at ipagtanggol ang ating mga 
karapatan at ang mga nakamit 

nating rebolusyonaryong tagumpay 
at pagbayarin nang mahal ang 
pasistang rehimen sa lahat ng krimen 
at utang na dugo nito sa hanay ng 
mamamayang Batangenyo.

Ang mga alaala ng puspusan at 
buhay-at-kamatayang pakikibaka ni 
Ka Jethro para sa rebolusyonaryong 
interes at adhikain ng mamamayan 
ng Batangas ang siyang dapat na 
magsilbing apoy na mananatiling 
nakasindi at naglalagablab sa ating 
mga puso at diwa.  Dapat taglayin 
ng bawat rebolusyonaryong masa, 
mga kadre at kasapi ng Partido, 
mga kadre at mandirigma ng 
Bagong Hukbong Bayan sa buong 
lalawigan ang walang kaparis na 
pagmamahal at pagtataguyod ni 
Ka Jethro sa rebolusyonaryong 
pakikibaka upang palayain ang 
sambayanan mula sa daantaong 
pang-aapi at pagsasamantala.  Dapat 
lubos na mabatid ng buong hanay 
ng rebolusyonaryong mamamayan 
sa lalawigan na kung walang 
rebolusyonaryong pakikibaka, hindi 
natin kailanman makakamit ang 
mga rebolusyonaryong tagumpay 
na tinatamasa natin sa kasalukuyan 
at hindi natin magagawang 
maipagtanggol ang ating mga lupa, 
kabuhayan at karapatang panlipunan 
sa ganid na pangangamkam at 
pagyurak ng mga naghaharing uri sa 
lalawigan. 

Utang natin sa ating mga 
rebolusyonaryong martir, sa mga 
dakilang masa at kasamang katulad 
ni Ka Jethro ang bawat karapatan 
sa lupa, kabuhayan at hustisyang 
panlipunan na natatamasa natin sa 
kasalukuyan.  Kung mabibigo tayong 
panghawakan nang mahigpit ang 

Dakilain ang magiting na rebolusyonaryong alaala ni Ka Jethro! 

Bigwasan ang pasismo ng rehimeng US-Duterte: 
Ubos-kayang  itindig,  palawakin at palakasin ang ating 
rebolusyonaryong pagkakaisa at paglaban!
Pahayag ng Eduardo Dagli Command - NPA Batangas
11 Agosto 2021

Muling iginagawad ng rebolusyonaryong mamamayan, mga kadre at mandirigma ng Partido Komunista ng 
Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Batangas ang pinakamataas na pagpupugay at Pulang saludo 

sa paggunita sa unang taon ng pagkamatay ni Mario ‘Ka Jethro’ Caraig nitong ika-8 ng Agosto, 2021. 
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ating rebolusyonaryong paglaban, tiyak magtatagumpay ang pasistang rehimeng US-Duterte, na hubaran tayo nang tuluyan 
ng ating mga karapatang mabuhay nang marangal at mapayapa. 

Panahon nang gisingin at ibayong paglagablabin ang rebolusyonaryong diwa ng ating mga rebolusyonaryong baseng 
masa sa lalawigan.  Sa ating sama-samang paggunita sa mga iniwang alaala ni Ka Jethro, muli rin nating balikan ang 
matatamis na alaala ng ating militanteng pagkakaisa at paglaban para sa ating karapatan: kung paanong dahil sa ating 
lakas ay nagawa nating palayasin at paluhurin ang mga pasistang militar sa ating mga baryo at komunidad, nagawa nating 
hamunin at pasunurin ang mga naghaharing uri sa interes at kahilingan ng nagkakaisang mamamayan at nagawa nating 
ipunla ang rebolusyonaryong katapangan mula sa hanay ng mamamayang malaon nang sinupil at inilugmok ng estado sa 
kamangmangan, takot, pagka-api at paninikluhod sa kanilang mga ganid na interes. 

Ito ang tunay na diwang iniwan sa atin ni Ka Jethro: ang magiting na paglaban, walang maliw na katapatan sa rebolusyon at 
pinaka-mahigpit na rebolusyonaryong pagkakaisa.  Sa wika nga niya: ‘Dito na ang lagutan!’ Lalaban tayo, maninindigan at 
patuloy na magpupunyagi hanggang sa ating huling hininga, hanggang sa tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan!    

Binigo ng Cesar Batralo Command (CBC)-
BHB Laguna ang atake ng nag-ooperasyong 
tropa ng 1st IBPA sa Brgy. Magsaysay, Siniloan, 
Laguna noong Agosto 29, bandang alas-7 ng 
umaga.  Aktibong nagdepensa ang yunit ng 
CBC na nagresulta sa mga patay at sugatan sa 
hanay ng mersenaryong tropa.

Sa kanilang kahihiyan, naglubid ng 
kasinungalingan ang 1st IBPA na maraming 
patay at may tatlo pang sumuko sa panig 
ng BHB.  Desperado silang pagtakpan ang 
katotohanang may mga inilabas na labi ng mga 
sundalo ng AFP sa karatig na Brgy. Maunlad, 
Real, Quezon. 

Binabayaran ng malalaking burgesya-
komprador na sina Atong Ang at Lucio Tan 
ang 1st IBPA upang magsilbing bantay sa 
libu-libong ektaryang lupain sa hangganan 
ng Siniloan at Famy, Laguna at Real, Quezon.  
Sa ngalan ng UP Land Grant, ginagawang 
tabing nina Ang at Tan ang pangangamkam sa 
lupa ng mga magsasaka.  Kabilang sa krimen 
ng 1st IBPA at bayarang goons nina Ang at 
Tan ang lansakang panununog sa bahay ng 
mga residente, paninira sa mga pananim at 
palaisdaan at tuluy-tuloy na intimidasyon sa 
mamamayan. 

Ayon kay Magdalena Kalayaan, 
tagapagsalita ng CBC-BHB Laguna, “Laging 
handa ang CBC na ipagtanggol ang 
mamamayan ng Laguna, ang kanilang interes 
na ipaglaban ang kanilang lupang sakahan, 
panirahan, at kalikasan.  Hindi nito bibitiwan 
ang mandato nito bilang tunay na hukbo ng 
bayan, at handa itong harapin ang sinumang 
pipinsala sa interes ng sambayanan.”  

CBC-BHB Laguna, 
binigo ang atake 
ng 1st IBPA

BALITANG TO

Alay    sa    pambansang     minorya
ni Ka Mhelboy

Ika’y mandirigma, tagapagtanggol 
ng lupa
tagapangalaga ng lahat ng nilikha
ang tribu mong pinagmulan, 
mahiyai’t walang alam
tahanan mo’y ginulo ng dayong 
mangangamkam.

Ang tribu mong pinagmulan 
dating malaya at marangal,
ngunit ngayo’y binihisan ng 
kultura ng dayuhan
palamuti at gawi mo’y malayo sa 
nakaraan
sa puso at katauha’y wala ka 
nang kalayaan

Kultura mo’y kayamanan, parang 
gintong kumikinang
subalit sinalaula, ginagawang 
katatawanan
ang kulay mo’t kaanyuan, 
hinahamak, sinusumpa
nais nilang dungisan mabuti 
mong kalooban

Katauhan mo’y ikinubli sa bagong 
lenggwahe’t kasuotan
ika’y pilit sumasabay sa takbo ng 
lipunan
ito ba’y pangarap o lason sa 
isipan?
Saan ka dadalhin ng iyong 
paglalakbay?

Ang salitang mapanlinlang, 
malalim ang kahulugan
ang titulo ng lupain, di ba’t ito’y 
isang papel?
ang baril, mga bala, lalong higit 
na ang pera, 
pinangsisilaw ng diyos-diyosan 
sa mga alipin.

Kaya ngayo’y gumising ka, aralin 
ang mga letra,
ang numero’y kabisahin, 
magpakahusay sa pagkwenta
pag-aaral ay tanglawan ng MLM
kamusmusa’t kamangmanga’y 
mapapawi sa isipan.

Ang tribu mong pinagmulan 
hikayatin na lumaban
karapata’y ipagtanggol ang lupa’y 
ipaglaban
sa talas ng iyong sibat, kaapiha’y 
wawakasan
tagumpay ay makakamit sa 
tulong ng Bagong Hukbong 
Bayan

Ang damdaming mapagmahal sa 
tribu't bayan nakalaan
kaya ito’y panawagan na harapin 
ang digmaan
kahirapa’y lumalala kakambal ay 
kamatayan
kaya ngayo’y kumilos ka isantabi 
ang pangamba

Hindi natin makakamit ang tunay 
na kalayaan
kung hindi natin lilikhain ang 
panibagong kasaysayan
ihanda mo ang sarili sa darating 
na panahon
kung buhay ay makikitil, tiyak 
may kabuluhan

Bumangon ka aking bayan 
kumikilos ang sambayanan
Sa gabay ng Partido Komunista 
ng Pilipinas
Sumapi sa Bagong Hukbong 
Bayan!
At sama-sama nating itindig ang 
dangal ng mga dukha   

KULTURA


