
Isang engrandeng kampanyang panlilinlang laban sa mamamayang Pilipino
ang isinasagawa ngayon ng rehimeng US-Duterte. Sa ngalan ng "pagsugpo
sa Red October," pakana diumano ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP)

para ibagsak si Rodrigo Duterte ngayong Oktubre, pinagbabantaan ng Armed
Forces of the Philippines (AFP) na supilin ang saligang mga karapatang demokra-
tiko ng mamamayang Pilipino.

Pinupuntirya ni Duterte ang kara-
patang mag-organisa at magpahayag
ng iba't ibang demokratikong sektor,
sa pagsabing ang gayong mga hakbang
ay bahagi ng pakana.

Pinag-iinitan ni Duterte ang mga
estudyante at akademiko. Kaliwa't ka-
nang inakusahan ng mga pinuno ng
AFP ang mga unibersidad at kolehiyo
na bahagi ng anila'y pakanang "Red
October." Pinananagot ng AFP ang
mga administrador at may-ari ng mga
eskwelahan sa pagpapahintulot sa mga
guro at estudyante na talakayin at
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ihalintulad ang batas militar ni Marcos
sa kasalukuyang panahon. Kumukuba-
baw ngayon ang banta ng AFP na
manghimasok, maniktik o pagbantaan
ang akademikong komunidad sa mga
kampus.

Pinagbabantaan din ni Duterte at
ng AFP ang mga manggagawa laban sa
paglulunsad ng mga welga na bahagi
rin diumano ng "Red October." Pakay
rin diumano ng mga welga na papag-
sarahin ang mga pabrika, ayon sa balu-
baluktot na pagkakatwiran ng AFP. Ti-

AABOT SA 20 operasyong ha-
ras ang inilunsad ng Bagong
Hukbong Bayan (BHB)-Bicol
mula Setyembre 24-26 laban
sa mga kampo ng militar at
pulis sa Camarines Sur, Albay
at Masbate. Sa panimulang
mga ulat, hindi bababa sa
walong pasistang tropa ang
namatay sa naturang mga
pag-atake. Target ng mga
opensiba ang mga yunit sa
ilalim ng 9th ID at mga mobile
force ng Philippine National
Police (PNP).

Sa Albay, tatlong kampo
sa Camalig at isa sa Legazpi
City ang koordinadong inatake
ng mga Pulang mandirigma
bandang alas-7 ng gabi noong
Setyembre 24. Kinabukasan,
tatlo pang kampo ang pina-
putukan ng BHB-Albay.

Sa Camarines Sur, apat na
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natabunan nito ang buhay-at-ka-
matayang mga isyu ng umento sa
sahod, kontraktwalisasyon at iba
pang hinaing ng mga manggagawa
na nagtutulak sa kanila na maglun-
sad ng iba't ibang anyo ng sama-
samang paglaban.

Ang pagbabanta laban sa mga
manggagawa at estudyante ay
pagbabanta laban sa aktibismo sa
kampus at mga pabrika. Layon ni-
tong gumamit ng armadong lakas
para sa pagsupil sa demokratikong
karapatan na mag-organisa, mag-
lantad sa mga kabulukang panlipu-
nan at sama-samang kumilos para
isulong ang kanilang kagalingan.

Nalalantad ang makitid na
utak-Marcos ni Duterte at ng AFP.
Para sa kanila, lahat ng anyo ng
paglalantad ng tunay na kalaga-
yang panlipunan ng mamamayan,
pagpapahayag ng pagtutol at pag-
gigiit ng lehitimong mga interes ay
bahagi ng isang "sabwatang komu-
nista."

Malaking kalokohan ang sina-
sabi ng AFP na pinaplano ng PKP
ang "Red October" upang itulak si

Duterte na ideklara ang batas
militar sa buong bansa. Si Duterte
at ang AFP ang matagal nang
naghahangad na ipataw ang abso-
lutong kapangyarihan militar. Ang
pinakalayunin nila'y paigtingin ang
kampanya ng ekstrahudisyal na pa-
mamaslang, iligal na pag-aaresto at
pagkukulong, pananakot at pani-
nindak kapwa sa kanayunan at
kalunsuran upang ipagtanggol ang
paghahari ni Duterte sa harap ng
lumalawak na panawagan para siya
ay patalsikin.

Balubaluktot ang iniimbentong
kwento ni Duterte at ng AFP. Sa
isang panig, minamaliit niya ang
PKP at Bagong Hukbong Bayan
(BHB) sa pagsabing sila'y "walang
suporta ng mamamayan," "walang
hawak ni isang barangay," at "ma-
pupulbos sa kalagitnaan ng 2019."
Sa kabilang banda, nagkukumahog
naman ang rehimen na ilarawan
ang PKP na nakapangingibabaw na
banta at tagapagmando sa lahat ng
demokratikong sektor at oposisyon
sa pulitika sa kanilang pagpapaha-
yag ng disgusto sa nakaupong rehi-
men.

Sa pamimilit na palabasing la-
hat ng anyo ng pagtutol laban sa
kanyang paghahari ay bahagi ng
"pakanang komunista," pakay ni
Duterte na gawing iligal ang de-
mokratikong kilusang masa, ang
oposisyon at maging ang kritikal na
midya. Kaliwa't kanang itinuturo
sila ni Duterte na "kasabwat" o
"ginagamit ng mga komunista."

Hindi ito nalalayo sa ginaga-
wang iligalisasyon ng AFP sa ka-
nayunan. Buo-buong komunidad ng
mga magsasaka at minoryang ma-
mamayan ang pinalalabas na su-
musuporta sa PKP at BHB. Sa ga-
nitong taktika ng todong gera, isi-
nasaisantabi ng AFP ang lahat ng
mga prosesong ligal at mga kara-
patang-tao, at ipinapataw ang ab-
solutong kapangyarihan nito upang
ipailalim ang libu-libong mga tao
sa armadong pananakot, paninin-
dak at pamimilit sa desperasyong
lumikha ng ilusyon ng "marami-
hang pagsurender" at palabasing
nakapaghahari at nakapangyayari
si Duterte.

Sa ilalim ng inimbento ng AFP
na "Red October," ginagamit ang
"multong komunista" para pagban-
taang atakehin ang mga patriyoti-
ko, demokratiko at progresibong
pwersa na silang nasa unahan ng
pakikibaka laban sa tiraniya, pasis-
mo, narco-pulitika at anti-mama-
mayang mga patakaran sa ekonom-
ya ng rehimeng Duterte. Sinasabi ni
Duterte na ang mga komunista la-
mang ang kanyang target, subalit
ang nangyayari'y lahat ng tumutu-
tol ay kanyang tinututukan.

Inilalatag niya ang batayan pa-
ra maideklara ang batas militar o
iba pang anyo ng absolutong pag-
hahari upang patatagin ang kan-
yang rehimen at palawigin pa ang
kanyang kapangyarihan sa harap ng
lumalawak na panawagan para siya
ay patalsikin. Hangad niyang ma-
kuha ang suporta ng malalaking
burgesyang kumprador, malalaking
panginoong maylupa at mga dayu-
hang monopolyong kapitalista sa
pagpangako ng mas malaking paki-
nabang sa ilalim ng paghaharing
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mokratikong karapatan at ipataw
ang batas militar para supilin ang
lahat ng paglaban at oposisyon.

Mula pa noong isang taon, su-
mibol ang malawak na nagkakaisang
prente laban sa tiraniya at pasismo
ni Duterte. Habang nagiging ma-
bagsik ang mga atake ni Duterte,
lalo niyang ginagatungan ang galit
ng sambayanan at inuupat silang
lumaban.

Hinihikayat ng Partido ang
sambayanang Pilipino na ibayong
pagkaisahin ang lahat ng demokra-
tikong pwersa at sektor, pandayin
ang kanilang tapang, itaas ang mo-
ral sa paglaban at maghanda sa
ibayong atake ni Duterte at luma-
ban na may ibayong sigla at deter-
minasyon na wakasan ang pasistang
rehimeng US-Duterte at isulong ang
kanilang pambansa-demokratikong
pakikibaka.

Habang sumusulong ang de-
mokratikong kilusang masa laban
kay Duterte, tuluy-tuloy ding luma-
lakas at sumusulong ang armadong
rebolusyonaryong kilusan sa kana-
yunan sa buong bansa. Habang
nagtatagal ang tiraniko at pasis-
tang paghahari ni Duterte, at lu-
malalim ang krisis ng naghaharing
sistema, mas lalong dumarami ang
nais magsandata para maibagsak si
Duterte at isulong ang rebolusyo-
naryong pagbabago sa bayan.

kampo ng 22nd IB-CAFGU sa bayan
ng Libmanan at isa sa Bato ang
magkakasunod na hinaras ng BHB
noong Setyembre 25. Isa sa mga
naturang kampo ang dalawang ulit
na hinaras nang araw ding iyon. Ki-
nabukasan, dalawa pang de-
tatsment ng 22nd IB-CAFGU ang
pinaputukan ng mga kasama.

Noon ding Setyembre 25 sa
Masbate, apat na kampo ng PNP Mo-
bile Force ang inatake ng BHB sa is-
la. Kabilang sa mga ito ang mga
kampo sa Cataingan, Masbate City,
San Pascual at San Jacinto. Isang
araw bago nito, pinaputukan ng mga
kasama ang kampo ng 506th PNP
Mobile Force Company sa Barangay

Lalaguna, Mobo.
Maliban sa koordinadong mga

aksyong ito, iniulat din ng BHB-Albay
ang matagumpay na ambus laban sa
isang iskwad ng 22nd IB-CAFGU
noong Setyembre 22. Tatlong kaa-
way ang naiulat na namatay at isa
ang malubhang nasugatan. Noon na-
mang Agosto 21, dalawang elemento
ng 2nd IB ang namatay sa isinaga-
wang ambus sa Barangay Panoypoy,
Camalig habang magkaangkas sila sa
motorsiklo pabalik sa barangay na
kanilang inookupa sa ilalim ng Oplan
Kapayapaan.

Bukidnon. Noong Setyembre
30, alas-7:36 ng gabi, hinaras ng
BHB-Bukidnon ang mga sundalo ng

AFP sa Barangay Palacapao, Que-
zon. Halos kasabay nito, pinaputu-
kan din ng mga Pulang mandirigma
ang mga sundalo na nakabase sa
Sityo Minongan ng parehong bara-
ngay. Dalawa ang naitalang sugatan
sa mga sundalo.

Sultan Kudarat. Hindi bababa
sa 14 na sundalo ang napatay at
marami ang nasugatan sa ambus na
isinagawa ng BHB laban sa Marine
Battalion Landing Team 2 noong
Setyembre 16, bandang alas-3 ng
hapon sa komunidad ng Sinapsap sa
Barangay Sangay, Kalamansig. Gu-
mamit ang mga Pulang mandirigma
ng mga pasabog, riple at katutubong
mga armas.
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kamay-na-bakal.
Dahil sa mga ipinataw na buwis

ni Duterte, sa pagtutulak ng iba-
yong liberalisasyon at kanyang tali-
sa-utang at batbat-sa-korapsyong
mga minamadaling proyektong
pang-imprastruktura, ang ekonom-
ya ng Pilipinas ay nailalagay sa bi-
ngit ng masidhing krisis. Mabilis na
nababangkarote ang kanyang gub-
yerno umaasa na lamang sa pag-
papataw ng nakalulumpong mga
buwis, dayong pautang na mataas
ang interes mula sa China at iba
pang dayuhang institusyon, at ayu-
da at mga pinaglumaang gamit-mi-
litar mula sa US.

Nagdurusa ang sambayanang
Pilipino sa malawak na kawalan ng
trabaho, mababang sahod, pagsirit
ng presyo ng pagkain at mga bata-
yang bilihin, kawalan ng lupa, kahi-
rapan, gutom, kawalan ng serbi-
syong panlipunan at kabuuang pag-
lubha ng kalagayang panlipunan.
Dumaranas ang malawak na masa
ng ibayong lumulubhang mga anyo
ng pagsasamantala at pang-aapi.

Nananawagan ang Partido sa
malawak na masang anakpawis na
buong-lakas na isulong ang kanilang
mga interes pang-ekonomya at
pangkagalingan laban sa anti-ma-
mamayan, maka-imperyalista at
maka-malaking negosyong mga pa-
takaran ni Duterte. Kasabay ng

pagsusulong ng pakikibaka para sa
tunay na reporma sa lupa, dapat
puspusang isulong ang pakikibaka
para sa dagdag sahod, para sa re-
gularisasyon at mas maayos na
kundisyon sa paggawa.

Dapat magkaisa ang buong
hanay ng mga kabataan at estud-
yante at ipagtanggol ang mga
kampus laban sa mga armadong
ahente ni Duterte.

Tinatawagan ng Partido ang
sambayanang Pilipino na labanan
nang buong lakas ang pasistang
iskema ni Duterte, ilantad at laba-
nan ang "Red October" na saywar
ng AFP, at labanan ang mga pla-
nong paghihigpit laban sa mga de-



Paralisado ang operasyon ng pito sa 11 packing plant ng Sumitomo Fruit
Corp. (Sumifru) sa Compostela Valley matapos ilunsad ang welga ng may

900 kasapi ng Nagkahiusang Mamumuo sa Suyapa Farm (NAMASUFA) nitong
Oktubre 1. Ang Sumifru ay isang kumpanyang Japanese na nagluluwas ng sa-
ging.

Iginigiit ng mga manggagawa na
kilalanin ng Sumifru ang kanilang un-
yon at makipagnegosasyon para sa
isang collective bargaining agreement
(CBA). Dito, nakatakdang ihapag ng
mga manggagawa ang kahilingang
regularisasyon at benepisyo. Labin-
dalawang taon nang ikinakampanya
ng NAMASUFA na magkaroon ng

CBA, ngunit ayaw silang kilalanin ng
maneydsment ng Sumifru dahil mga
kontraktwal lamang umano sila.

Gayunman, iginigiit ng NAMA-
SUFA na saklaw sila ng desisyong
inilabas ng Korte Suprema noong
2017 na nagsasabing may ugnayang
"employer-employee" sa pagitan ng
Sumifru at mga kasapi ng unyon. Sa

katunayan, ginawaran na ng serti-
pikasyon ng Department of Labor
and Employment (DOLE) ang unyon
bilang tanging kinatawan sa pakiki-
pagnegosasyon ng mga manggaga-
wa ng Sumifru.

Nakaranas naman ng panggigi-
pit ang mga kasapi ng unyon buhat
nang ikasa ang welga. Isa sa mga
biktima si Mildred Maglahus. Pina-
sok ng may 15 hindi nakilalang la-
laki ang kanyang bahay at hinaha-
nap si Elizar Diayon, bise-presiden-
te ng NAMASUFA. Nang hindi ma-

Kabi-kabila ang protesta sa iba't ibang panig ng bansa upang kundenahin
ang pakanang "Red October" ng rehimeng Duterte na ipinapakalat ni-

tong nagdaang mga linggo ng mga tagapagsalita ng Armed Forces of the Phi-
lippines (AFP).

Sa ilalim ng kathang-isip na
"Red October," magsasagawa uma-
no ng mga panggugulo ang Partido
Komunista ng Pilipinas (PKP) sa ka-
lunsuran para itulak si Duterte na
magdeklara ng batas militar sa
buong bansa. Idinawit sa diuma-
nong sabwatang ito ang mga ligal na
organisasyong masa, malawak na
kilusang kontra-tiraniya, si Sen.
Antonio Trillanes IV at ang grupong
Magdalo, at ang Liberal Party. Diu-
mano'y nakuha ng AFP ang impor-
masyon na ito mula sa mga "usapan
sa telepono" sa pagitan ng mga lider
ng PKP at iba pang grupo.

Nanguna sa pagpapakalat ng
disimpormasyon sina AFP Chief of
Staff Gen. Carlito Galvez at Deputy
Chief for Operations Brig. Gen.
Antonio Parlade.

Noong Setyembre 21, idinawit
nina Galvez at Parlade sa "Red Octo-
ber" ang mga unyon at nagpu-pro-
testang mga manggagawa ng PLDT,
Monde, NutriAsia at Jollibee." Idina-
wit naman ni Galvez ang 18 eskwela-
han sa "konspirasiya" nang humarap
siya sa pagdinig sa senado kaugnay
sa badyet ng AFP. Pinalabas ng dala-
wa, sadya man o hindi, ang sinasabi
ng AFP ay malawak at malalim ang

impluwensya ng PKP sa mga pabrika
at eskwelahang ito.

Mariing pinabulaanan ng Ate-
neo de Manila University, Univer-
sity of the Philippines (UP), Uni-
versity of Santo Tomas at iba pang
administrasyon ang akusasyon ng
AFP. Ayon pa sa All-UP Academic
Employees Union, malisyoso at pe-
ligroso ang pahayag na ito ng AFP.
Anila, nagbibigay-laya ang paka-
nang ito sa iligal na sarbeylans,
pandarahas at intimidasyon sa mga
indibidwal at organisasyon na tu-
mutuligsa sa mga patakaran ni Du-
terte, tulad na rin ng ginagawa nila
sa mga paaralang Lumad sa Min-
danao.

Matapos ang mariing pag-
batikos ng mga estudyante, guro at
maging ng administrasyon sa mga
tinukoy na eskwelahan, sinabi na
lamang ng AFP na "di pa lubusang
kumpirmado" ang kanilang lista-
han. Bago nito, nagpakalat ng pa-
nanakot ang tropa ni Duterte na
"magpapasabog ng bomba" ang
BHB sa ilang mga paaralan sa
Metro Manila bago ang paggunita
sa ika-49 na taon ng batas militar
ni Marcos.

Ayon naman sa Center for Trade

Union and Human Rights, ang pag-
dadawit sa mga unyon at mangga-
gawa, laluna sa NutriAsia, ay isang
tangkang siraan ang mga unyon,
takutin ang mga manggagawa para
hindi sila mag-organisa at ikundi-
syon ang publiko na ang mga ito ay
target ng programang "kontra-in-
surhensya."

Inilunsad ang mga kilos pro-
testa sa iba't ibang bahagi ng ban-
sa. Sa Cagayan de Oro City, nagti-
pon sa kapitolyo noong Oktubre 2
ang organisasyong Lumad na Ka-
lumbay, kasama ang Karapatan at
Movement Against Tyranny upang
batuhin ng pulang floor wax ang
isang effigy ni Duterte. Sa araw
ding iyon, pinangunahan ng Bayan
ang piket sa harap ng himpilan ng
AFP sa Camp Aguinaldo sa Quezon
City upang kundenahin ang pakana
ng militar.

Pinangunahan naman ng
Anakbayan ang "Black Friday Pro-
test" nitong Oktubre 5 sa UST,
PUP-Sta. Mesa, UP Diliman, at De
La Salle University-Manila. Kinun-
dena ng mga estudyante, kabilang
ang mga administrasyon ng mga
unibersidad, ang kasinungalingang
muling pinaulan ng AFP na nagpa-
ngalan sa mga unibersidad na
umano'y ginagawang balon ng PKP
upang magrekluta at manghikayat
na sumali sa "Red October."



tagpuan ng mga lalaki si Diayon,
umalis sila at nagnakaw pa ng mga
suplay ng pagkain sa kalapit na
himpilan ng protesta.

Isa pang lider ng unyon, si Alma
Abraham, ang nag-ulat na apat na
lalaking nagpakilala bilang mga tau-
han ni Duterte ang pumunta sa kan-
yang bahay sa Barangay Pilar Babag
sa bayan ng Monkayo noong Oktub-
re 2. Binantaan ng mga lalaki ang
kanyang anak at sinabihang ipatigil
ni Abraham ang welga. Pangatlong
beses nang pinuntahan ng hindi
kilalang mga lalaki ang bahay ni
Abraham at pinaratangan siyang
kasapi ng BHB.

Nito ring nagdaang mga araw,
ilang ulit pinwersa ng mga eskirol
na may kasamang militar ang piket-
layn sa Packing Plant 115 ng Su-
mifru upang mapadaan ang mga van
na may lulang saging.

SMT. Sa Real, Calamba, naka-
amba namang ikasa ang welga ng
mga manggagawa ng SMT-Philippi-
nes, isang pagawaan ng mga semi-
conductor, matapos dali-daling isa-
ra ang pabrika noong Oktubre 1.
Nasa gitna ng mga negosasyon para
sa CBA ang mga manggagawa at
maneydsment nang ipasara ang
pabrika. Matapos nito, nagpiket ang
mga manggagawa upang pigilan ang
paglalabas ng mga makina mula sa
pagawaan.

Ayon kay Sylvia Lescana, pa-
ngulo ng SMT Workers Union, nag-
sara lamang ang pabrika hindi dahil
nalugi ito kundi upang maiwasan

ang negosasyon sa unyon. Nanini-
wala ang mga manggagawa na
magbubukas itong muli sa ilalim ng
ibang pangalan.

May isang linggo nang nakapiket
ang mga manggagawa sa harap ng
pabrika, at makailang ulit na ring hi-
narangan ng pulisya at mga gward-
ya ng Light Industry and Science
Park 2 ang dumarating na pagkain
at gamit mula sa ibang mga mang-
gagawa at kanilang mga tagasupor-
ta.

Tagumpay ng mga manggagawa
Samantala, naging matagumpay

ang mga pagkilos ng mga mangga-
gawa ng Nexperia Inc. at ng Clarmil
para sa regularisasyon ng mga
manggagawang kontraktwal

Naipagwagi ng Nexperia Inc.
Workers' Union sa Cabuyao, Lagu-
na ang regularisasyon ng 801
manggagawang kontraktwal mula
sa AMI, Bolinao at Manchester
Agency. Susi sa tagumpay na ito
ang sama-sama at pursigidong
pagkilos ng mga manggagawa la-
ban sa Nexperia Inc.

Tagumpay din ng mga kasapi
ng unyon at asosasyon ng
kontraktwal na mga manggagawa
sa Clarmil, na gumagawa ng mga
keyk at tinapay ng Goldilocks, ang
pagpapalabas ng Writ of Execution
ng DOLE para sa regularisasyon ng
274 manggagawa ng Clarmil sa La-
guna.

Mahigpit na sinuportahan ng
unyon ang laban ng mga mang-
gagawang kontraktwal sa pamama-
gitan ng pagsama sa adyenda nila
sa CBA nito sa kumpanya.

Kaugnay nito, binati ng Liga ng
mga Manggagawang Kontraktwal sa
Timog Katagalugan ang mga mang-
gagawa ng Nexperia at Clarmil sa
nakamit nilang mga tagumpay dahil
sa pagkakaisa at sama-samang
pagkilos. Magsisilbing inspirasyon
ito sa iba pang manggagawang lu-
malaban para sa kanilang mga ba-
tayang karapatan at kagalingan,
anang liga.

Maramihang pagliban
Hindi pumasok sa kanilang mga

klase ang 3,000 mga guro noong
Oktubre 5, Pandaigdigang Araw ng
Mga Guro, para igiit na itaas ang
kanilang sahod sa harap ng nagta-
taasang presyo ng mga bilihin.
Panawagan din nilang itaas sa
P30,000 ang sweldo ng Teacher 1;
P31,000 para sa Instructor 1;
P16,000 para sa Salary Grade 1; at
magkaroon ng P5,000 Personnel
Economic Relief Allowance. Pina-
ngunahan ng Alliance of Concerned
Teachers ang naturang "mass
leave."

Isang araw bago nito, nagmar-
tsa ang may 11,000 guro ng Maynila
sa Rizal Memorial Sports Complex
para manawagan ng dagdag sweldo
at makataong kalagayan sa trabaho.
Partikular nilang panawagan ang
pagtanggal sa mga trabahong di-
akademiko na ipinapataw sa mga
guro dahil sa kawalan ng empleyado
para sa mga gawaing ito.

Bungkalan sa tubuhan
Sa Negros Occidental, nagsi-

mula nang magbungkalan ang may
200 magsasaka sa aabot sa sam-
pung ektaryang lupang tiwangwang
na nasa La Granja, La Carlota City.
Ang lupang binungkal ay bahagi ng
288 ektaryang lupain ng UP Los
Baños College of Agriculture Rese-
arch and Training Station na mata-
gal nang tiwangwang.

'Zero Eviction Day'
Binansagang "Zero Eviction

Day" ng Kalipunan ng Damayang
Mahihirap (Kadamay) ang protes-
tang inilunsad nila noong Oktubre 1
kaugnay ng paggunita sa Interna-
tional Habitat Month.

Bitbit ang panawagang itigil na
ang pagpapalayas sa mahihirap sa
kanilang mga komunidad, naglunsad
ng mga protesta sa Bacolod, Isabela,
Bulacan, at Rizal. Nagkasa rin ang
mga maralitang lunsod ng mga piket
sa ibang bansa, kabilang ang Taiwan,
Italy, Malaysia, at Korea.



Matapos ang apat na dekadang pagpapatupad ng magkakasunod na re-
himen ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) at CARP

Extension with Reforms (CARPER), nananatili ang problema sa kawalan ng
lupa ng milyun-milyong magbubungkal. Ngayong buwan ng Oktubre, buwan
ng magsasaka, muling dadagundong ang sigaw para ibasura ang CARP at
isulong ang pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa.

Sa kanayunan, malaon nang na-
punit ang ilusyon ng CARP. Sa iba’t
ibang anyo, determinadong isinusu-
long ang pakikibaka para sa lupa. Sa
mga lugar na sakop ng rebolusyo-
naryong kapangyarihan, naipatutu-
pad ang tunay na reporma sa lupa sa
iba’t ibang antas at pinakikinaba-
ngan ngmilyon-milyongmagsasaka.

Huwad na programa sa reporma
sa lupa

Mula 1988 hanggang 2015, ipi-
natupad ng magkakasunod na rehi-
men ang CARP at CARPER para pa-
litawin na tinutugunan ng reaksyu-
naryong estado ang panawagan ng
masang magsasaka para sa reporma
sa lupa.

Subalit sa taya mismo ng De-
partment of Agrarian Reform noong
2016, sa kabuuang 14.1 milyong ek-
taryang lupang agrikultural na sak-
law ng CARP, kabilang ang 9.9M ek-
taryang lupang sakahan, 4.7 milyong
ektarya lamang ang "naigawad" sa
mahigit 2.7 milyong magsasakang
benepisyaryo. Mahigit limang mil-
yong ektaryang sakahan ang nana-
natili sa kamay ng mga panginoong
maylupa.

Sa likod ng retorika nito, ang
CARP at CARPER ay pawang mga
engrandeng programa lamang sa
real estate. Hindi ang masang mag-
sasaka, bagkus malalaking pangino-
ong maylupa, ang nakinabang sa
programa. Tumanggap sila ng
malalaking kompensasyon o kaba-
yaran gamit ang bilyun-bilyong pi-
song pondong pampubliko. Nanati-
ling nasa kamay ng iilan ang mala-
laking asyenda tulad ng Hacienda
Luisita sa pamamagitan ng "ibang
anyo ng paglilipat ng pag-aari ng
lupa" tulad ng tinaguriang "stock

distribution option."
Natapos na lamang ang CARP at

CARPER, walang lupa ang malaking
mayorya ng masang magsasaka.
Masahol pa, noong Setyembre 2015,
natuklasan sa mga rekord ng Land
Bank of the Philippines na halos 75%
ng mga magsasakang "benepisya-
ryo" ng CARP ay hindi nakapagba-
yad ng mahal na amortisasyon.
Dahil dito, laganap ang kaso na na-
pipilitan ang mga magsasaka na
ibenta o isangla ang kanilang mga
sertipikasyon o titulo sa mga pa-
nginoong maylupa at mga komer-
syante-usurero.

Lumaganap din sa ilalim ng
CARP ang tinaguriang mga "agri-
business venture agreement" (AVA)
kung saan nangibabaw ang pasya ng
mga may kapital na plantasyon o
mga kasosyo nitong "planter." Sa
ilalim ng AVA, walang kontrol ang
magsasaka sa kanilang lupa at nao-
obliga silang pumasok sa tagibang
na mga kontrata kaugnay ng itata-
nim, gagamiting binhi at pestisidyo,
presyo ng produkto at iba pa.

Sa ilalim ng CARP, naging ma-
bilis at masaklaw ang pagpapalit-
gamit sa mga lupang agrikultural.
Nagresulta ito sa pagpapalayas ng
mga magsasaka sa kanilang lupang
sinasaka. Sa kasalukuyan, inirarat-
sada ng rehimeng US-Duterte ang
pagsasabatas sa isang pambansang
patakaran para sa pagpapalit-gamit
ng lupa bilang pabor sa mga pangi-
noong maylupa at malalaking nego-
syante.

Upa sa lupa, usura at iba pang
anyo ng pyudal at malapyudal na
pagsasamantala

Milyun-milyong magsasaka ang
dumaranas ng iba’t ibang porma ng

pyudal at malapyudal na pagsasa-
mantala, pangunahin sa anyo ng
pagkaltas ng mataas na upa sa lupa.
May tinatawag na "tersyuhan" (70-
30) kung saan obligadong magbayad
ang magsasaka sa panginoong may-
lupa ng upa na 70% ng kanyang ka-
buuang kita. Laganap din ang 50-50
at may mga kaso pang hanggang 90-
10 ang hatian, pabor sa panginoong
maylupa.

Mayroon ding mga kasong "ter-
syong-baligtad" kung saan ang upa
sa lupa ay 30% ng kita.

Sa mga palayan sa Kalinga,
umaabot sa P24,630 mula sa ka-
buuang kitang P73,893 kada ektarya
ng palay, ang ibinabayad ng magsa-
saka sa panginoong maylupa. Sa-
makatwid, ang panginoong may lupa
na walang ambag na lakas paggawa
o kapital sa produksyon ay kumikita
nang P205.25/araw sa bawat ek-
taryang lupang kanyang pag-aari.

Samantala, matapos awasin ang
P44,754 na gastos sa pagbili ng
mamahaling mga sangkap at pag-
bayad ng upa sa mga kagamitan at
iba pang serbisyo, lalabas na netong
kita ng magsasaka sa Kalinga ay
nasa P4,508 kada ektarya bawat
anihan o P37.50 kada araw.
(Basahin sa Ang Bayan, Setyembre
21, 2018).

Ang ganitong kaliit na kita ang
nagtutulak sa mga magsasaka na
isangla ang kanilang lupa o mangu-
tang mula sa mga panginoong may-
lupa at komersyante, kadalasan sa
labis na mataas na interes. Sa Neg-
ros at iba pang lugar, tinatawag na
"aryendo" ang sistemang pagsa-
sanla ng mga magsasaka sa kanilang
maliliit na parselang lupa nila sa
mga asendero o komersyante-usu-
rero. Kapag hindi makapagbayad ng
utang, napipilitan ang mga maliliit
na magsasaka na ibenta ang kani-
lang isinanlang lupa.

Laganap din ang labis na mabi-
gat na kundisyon sa pagpapautang.
Sa Bukidnon, sinisingil ang mga



magsasaka nang 100% interes para
sa inutang na binhi ng mais at 46%
para sa abono kada anihan. Sa Eas-
tern Visayas, sinisingil ang mga
magsasaka nang hanggang 100%
interes sa ilalim ng iskemang "pa-
lay-bayad-binhi" kung saan nagba-
bayad ang mga magsasaka ng dala-
wang sako ng palay kapalit ng ba-
wat sako ng binhing inutang.

Malaking gastos, mababang kita
Napakalaki ng gastos sa pro-

duksyon ng mga magsasaka. Bikti-
ma sila ng mataas na presyo ng mga
sangkap sa pagsasaka kabilang ang
binhi, abono, pestisidyo at erbisidyo
(pamatay ng damo). Ang mga ito ay
karaniwang sinusuplay ng malala-
king korporasyon sa agribisnes tu-
lad ng Monsanto, Cargill at iba pa.
Ang presyo ng urea (P1,041/sako),
na karaniwang abono na ginagamit
ng mga lokal na magsasaka, ay pi-
nakamahal sa Pilipinas kumpara sa
ibang mga bansa.

Walang ibinibigay na subsidyo
ang reaksyunaryong estado sa lo-
kal na produksyong agrikultural.
Kumpara sa ibang bansa, nasa hu-
lihan ang Pilipinas at nag-iisang
bansa na walang komprehensibong
patakaran sa subsidyo para sa lo-
kal na produksyong agrikultural.
Wala ring programa para sa pag-
mamanupaktura ng mga makinar-
yang pang-agrikultura. Sa Viet-
nam, kung saan mas mababa nang
40% ang gastos sa produksyon,
malaki ang ibinibigay na subsidyo
ng gubyerno sa irigasyon, abono at
pagbebenta.

Madalas na binabarat ng mga
komersyante, at maging ng National
Food Authority (NFA) ang mga
magsasaka sa pagbili ng kanilang
mga produkto. Umaabot lamang sa
P21-24/kilo ang pagbili sa palay.
Ang todong liberalisasyon sa impor-
tasyon ng mga produktong agrikul-
tural mula dekada 1990 ay nagbu-
nga sa pagbaha sa lokal na pamili-
han ng bigas, sibuyas, bawang, kar-
ne at iba pang produkto mula sa
ibang bansa na nagreresulta sa
pagkalugi ng mga lokal na prodyu-
ser na malaki ang gastos. Tiyak na

higit pang bubulusok ang lokal na
produksyong agrikultural matapos
ilabas ni Duterte ang Administrative
Order No. 13 noong Setyembre 21
na tuluyang nag-aalis
ng restriksyon sa
pag-aangkat ng mga
produktong agrikul-
tural.

Labis na pagka-
lugi at pagkabaon sa
utang ang karani-
wang dinaranas ng
mga magsasaka kapag sinasalanta
ng bagyo o kahit kung may dumanas
ng malubhang sakit o aksidente sa
pamilya.

Pakikibaka para
sa tunay na reporma sa lupa

Sa buong bansa, hindi natitig-
haw ang sigaw at pakikibaka para
sa tunay na reporma sa lupa—ang
libreng pamamahagi ng lupa sa
mga nagbubungkal nito. Ito ay si-
gaw para sa katarungang panlipu-
nan, para wakasan ang pang-aapi
at pagsasamantalang pyudal sa
masang magsasaka. Ito ang lulutas
sa pangunahing mga problema ng
masang magsasaka na bumubuo ng
mayorya ng mamamayan.

Ang laganap na kahirapan at
gutom sa kanayunan ang nagtutulak
sa daan-daan libong magsasaka na
kumilos para ibaba ang upa sa lupa,
pawiin ang usura, ibaba ang presyo
ng mga kagamitan sa produksyon,
subsidyo ng estado sa lokal na pro-
duksyong agrikultural, makatwirang
presyo para sa kanilang produkto at
iba pang kagyat na kahilingan. Ipi-
naglalaban din nila ang karapatang
magbungkal ng lupang tiwangwang
para sa produksyong pampagkain at
pambenta.

Buong-siglang isinusulong ng
rebolusyonaryong kilusan ang mga
hangarin ng masang magsasaka pa-
ra sa tunay na reporma sa lupa.
Malawakang ipinatutupad ang mini-
mum na programa na binubuo ng
pagpapababa ng upa sa lupa, pagla-
ban at pagpawi sa usura, pagpapa-
baba ng interes sa utang na mga
sangkap at upa sa kagamitan, pag-
papataas ng produksyon at presyo

ng produkto ng mga magsasaka,
pagtatatag ng mga kooperatiba,
pagtutulungan at iba pa.

Ang maksimum na programa ay
naipatutupad kung saan malakas
ang BHB at kayang ipatupad, pa-
ngasiwaan at ipagtanggol ang lib-
reng pamamahagi ng lupa sa mga
nagbubungkal.

Sa Samar, lihim na naibaba
nang 30% ang upa sa lupa noong
1978 at nang 50% nang nilunsad
ang mga hayag na pakikibaka noong
1985. Higit pang naibaba ang upa
sa lupa tungong 10% sa kasaluku-
yan. Sa mga niyugan, naibaba ang
upa sa lupa mula 50-50 tungo sa
hatiang umaabot sa 60-40 hang-
gang 66-33, pabor sa magsasaka.

Sa Echague, Isabela, naibaba
ang interes sa utang na palay mula
35% tungong 25% kada anihan. Sa
Baggao at Gattaran, Cagayan,
nakinabang ang mga magsasaka sa
pagpapataas sa presyo ng kanilang
produktong mai at pagpapababa ng
interes sa pautang mula 5-10%
tungong 3% kada buwan.

Milyun-milyong masang mag-
sasaka na ang kasalukuyang nakiki-
nabang sa mga tagumpay sa rebo-
lusyong agraryo, at puu-puong li-
bong ektaryang lupa na ang naipa-
mahagi sa mga pamilyang benepi-
syaryo sa loob ng ilang dekada ng
rebolusyonaryong pakikibaka.

Ang mga tagumpay sa mga pa-
kikibakang antipyudal at para sa
kapakinabangang pang-ekonomya
ng masang magsasaka ang nag-
eengganyo sa masang magsasaka
na malawakang lumahok sa arma-
dong pakikibaka para kamtin ang
rebolusyonaryong pagbabago sa
buong bansa.



Ang aming rebolusyonaryong unyon, higit sa lahat, ay ang aming paara-
lan sa makauring pakikibaka," panimula ni Ka Matos, kaharap ang mga

Pulang mandirigma sa isang pulong ng sangay ng Partido sa yunit ng BHB
kung saan siya kasalukuyang nakalubog. Planong manatili ni Ka Matos sa
yunit nang tatlong buwan para sa kanyang programang integrasyon sa
kanayunan.

Siyam na taon nang nagtatra-
baho si Ka Matos sa isang kumpan-
ya na kabilang sa pinakamalalaki at
pinakamapagsamantalang multina-
syunal na kumpanya sa manupaktu-
ra. Bago nito, iba't ibang kumpanya
ang kanyang pinasukan sa loob ng
11 taon, at gumampan ng samutsa-
ring gawain na nagbigay sa kanya
ng kasanayan. Maliban sa tuwirang
pagsasamantala ng kapitalista,
dagdag na pahirap sa mga mangga-
gawa ang pagpapakatuta ng dila-
wang unyon sa interes ng kapitalis-
ta at naghain ng walang-saysay na
mga konsepto ng "kapayapaang in-
dustriyal" at ekonomismo. Matapos
ang mahigit 10 taon sa ilalim ng di-
lawang unyon, kasama ni Ka Matos
ang ilang nagsawa nang manggaga-
wa sa pag-organisa ng hiwalay na
unyon na hindi lamang magsusulong
ng kanilang pang-ekonomyang ka-
galingan kundi maging ng kanilang
mga pampulitikang karapatan.

Nang maunawaan ng mga
manggagawa ang pangangailangan
na kaharapin hindi lamang ang ka-
nilang mga pakikibaka sa loob ng
pagawaan dahil ang mga ito ay na-
ka-ugat sa mga batayang problema
na kinakaharap ng buong sambaya-
nang Pilipino, nagtatag sila ng isang
bagong unyon na nagtataguyod ng

pambansa-demokratikong pagba-
bago ng lipunan at may oryenta-
syong anti-imperyalista, anti-pyu-
dal at anti-pasista. "Kaiba sa lu-
mang dilawang unyon, hindi limita-
do ang pakikibaka ng aming unyon
sa pawang mga paglaban lamang
para sa mga ekonomikong pakina-
bang gaya ng umento sa sahod.
Natutunan namin sa karanasan
kung ano ang tunay na kahulugan
ng kapitalistang pagsasamantala.
Ang lantay ekonomismo ay magdu-
dulot lamang ng higit na bulnerabi-
lidad at kawalan ng kahandaan sa
aming hanay para labanan ang mga
kontra-manggagawang iskema ng
kapitalista at ang mga makanego-
syo at kontra-mamamayang pata-
karan ng reaksyunayong gubyerno,"
paliwanag ni Ka Matos.

Pinamunuan ni Ka Matos at
ilang manggagawa ang bagong un-
yon. Paglipas ng ilang buwan, na-
rekluta sila bilang mga kasapi ng
Partido Komunista ng Pilipinas
(PKP) at pormal na itinatag ang
"Hapmun," ang sangay ng Partido
sa naturang rebolusyonaryong un-
yon.

Komprehensibong gawaing IPO
Ani Ka Matos, isa sa mga pina-

kamahirap ngunit isa rin sa mga pi-

nakamabungang gawain sa pag-
oorganisa ng sangay ng Partido sa
isang rebolusyonaryong unyon ang
pagpapaunlad sa ideolohiya ng mga
manggagawa. "Dati, nagtitipon kami
pagkatapos ng trabaho para mag-i-
numan at magkwentuhan para mai-
wasang isipin ang kalunos-lunos na
kalagayan namin sa pabrika. Pero
ngayon, madalas na kaming magti-
pon para magtalakayan tungkol sa
gawaing unyon at mga pulitikal na
isyu, at para pag-aralan o di kaya ay
lutasin ang kinakaharap na mga
problema ng unyon." Ang mga ka-
sapi ng unyon ay nagsusumikap na
maging siyentipiko at obhetibo sa
pagtugon sa mga isyu ng mga
manggagawa sa pamamagitan ng
tuluy-tuloy na pag-aaral ng Marxis-
mo-Leninismo-Maoismo at paglala-
pat nito sa kongkretong mga kundi-
syon, dagdag pa niya.

Naglalaan ng iskedyul ang
Hapmun para sa mga gawain pang-
ideolohiya gaya ng panlipunang
pagsisiyasat at pagpuna at pagpu-
na-sa-sarili (PPS). "Nanibago kami
sa PPS. Pero nang makita namin
kung paano nito pinatitibay ang
prinsipyadong pagkakaisa sa loob
ng unyon at ng Hapmun, naunawa-
an namin ang kahalagan ng nasa-
bing proseso. Mula noon ay naging
regular na ang iskedyul para sa PPS
na inilulunsad nang hindi bababa sa
tatlong beses kada buwan." Ipina-
liwanag ni Ka Matos na ang panli-
punang pagsisiyasat na isinasaga-
wa nila ay binubuo ng mga pana-

Bilang paggunita sa nalalapit na ika-50 anibersaryo ng Parti-
do, inilalabas ng Ang Bayan (AB) ang artikulong
ito sa bahagi ng serye
tungkol sa mga tampok
na karanasan sa pag-

bubuo ng mga sangay ng Partido sa iba’t
ibang larangan ng rebolusyonaryong
gawain. Nananawagan ang patnugutan
ng AB sa lahat na mag-ambag sa ser-
yeng ito sa pamamagitan ng pagsumite
ng inyong tampok na mga kwento.



manggagawa sa paglulunsad ng iba't
ibang porma ng kolektibong pagki-
los—mula sa slowdown kung saan
sadyang pinababagal ang produk-
syon, tungong welga kung saan tu-
luyang tinitigil ito."

Naglunsad kamakailan ang
Hapmun ng welga para igiit ang re-
gularisasyon ng mga kontraktwal at
ibalik ang mga kasamahan nilang ti-
nanggal sa trabaho. Naglunsad ng
mga ligal at ekstra-ligal na pagkilos
ang mga manggagawa para lalupang
igiit ang kanilang panawagan.

Sinanay ng Hapmun ang mga
manggagawa sa kolektibong pag-
gampan at pagsandig sa lakas ng
kanilang organisasyon. Inilahad ni
Ka Matos na mula nang itatag ang
rebolusyonaryong unyon, laging ti-
nitiyak na napanghahawakan ang
demokrasya sa lahat ng aspeto ng
kanilang gawain. "Habang sinisiguro
na nagagampanan ang lahat ng mga
gawain, laging tinitiyak na nakokon-
sulta ang pangkalahatang kasapi-
an."

Napansin din ni Ka Matos ang
pag-unlad sa disiplina ng mga
manggagawa. Hindi pinahihintulu-
tan ng rebolusyonaryong unyon,
aniya, ang gawaing anti-sosyal dahil
isasaalang-alang nito ang integridad
ng unyon. Noong una, may mga ki-
naharap ang unyon na mga proble-
ma kaugnay nito dahil may mga
manggagawa na natutulak gumawa
ng mali dahil sa hirap nilang kalaga-
yan. Sa mga ganoong pagkakataon
at nang hindi masusing pinag-aara-
lan ang kaso, madalas ay pumapanig
sa kapitalista ang dilawang unyon
laban sa mga nagkakamaling mang-
gagawa.

"Ikinikintal ng mga rebolusyo-
naryong prinsipyo ng unyon at ng
regular na PPS at pagtatasa sa mga
kasapi ang mulat na disiplina."

Sa kabila nito, patuloy na bina-
baka ng Hapmun ang burukratismo,
na madalas na nagreresulta sa bi-
gong paggampan ng ilang kasama sa
kanilang mga gawain. "Hindi lahat
ay mabilis maiintindihan kung paano

naliksik tungkol sa pulitika-eko-
nomya ng kumpanya at ng iba pang
kanugnog na kumpanya. "Ang huli
ay naaayon sa mga programang
pagpapalawak na naglalayong
magtatag ng mas marami pang mga
rebolusyonaryong unyon sa iba
pang mga pagawaan at kumpanya."

Ayon pa kay Ka Matos, pinang-
hahawakan ng mga manggagawa ang
isang bagong progresibong kultura,
kahit sa loob ng kanilang mga pamil-
ya. "Iba na ang pagtingin namin sa
aming relasyon sa asawa at pamilya
dahil itinuturing na namin sila nga-
yon bilang mga katuwang sa pakiki-
baka. May mga pagkakataon pa nga
na sinasama ng mga manggagawa
ang kanilang pamilya sa mga pampu-
litikang pag-aaral." Tumutulong din
ang Hapmun sa paglutas ng mga isyu
sa pamilya at minomobilisa ang rebo-
lusyonaryong unyon sa mga oras ng
pangangailangan.

Ibinahagi ni Ka Matos na kasalu-
kuyan nilang binabaka ang empirisis-
mo sa kanilang mga gawain. "Min-
san, talagang kinakailangan ng ma-
habang paliwanagan para makum-
binsi ang mga manggagawa na mag-
laan ng oras para sa pag-aaral, lalo
na ang mga pormal na pag-aaral na
inilulunsad nang ilang araw tulad ng
Batayang Kurso ng Partido. Mayroon
kaming sinusubukan na bagong prog-
rama para matugunan ito, at umaasa
kami na magkakamit ng higit pang
tagumpay sa pagpapaunlad sa pag-
gagap ng aming mga manggagawa sa
teoryangMarxista."

Sa mahigit isandaang kasapi ng
unyon, halos kalahati ang organisa-
dong masa na tanggap ang progra-
ma ng pambansa demokratikong re-
bolusyon. Ang Hapmun ay binubuo
ng kalahati ng kabuuang bilang ng
organisadong masa. "Kinakailangan
talagang bakahin ang konserbatis-
mo sa paggampan ng aming mga ga-
waing pampulitika," dagdag pa ni Ka
Matos. "Dati, may ilang kasapi ng
Partido na naatasang gumampan ng
mga susing tungkulin sa pag-oorga-
nisa na nakuntento na sa "lumang
estilo" ng paggampan—hindi maa-
gap sa pagpapataas ng pampuliti-

kang kamulatan ng mga manggaga-
wa at pagrekluta sa kanila sa Hap-
mun." Nang matukoy ang nasabing
problema, tumindig ang mga res-
ponsableng kadre para magpaniba-
gong-hubog at naging mas mapa-
ngahas sa paggampan sa kanilang
mga gawain.

Naunawaan din ng mga unyo-
nista ang kahalagahan ng pagbaka
sa sektarismo. Ngayon, lumalahok
na ang mga manggagawa at ikina-
kawing ang kanilang mga laban sa
mga pakikibaka ng iba pang mga
sektor. Ang ilan sa kanila ay luma-
hok din sa mga pagkilos ng mga
magsasaka at pambansang minorya
bilang suporta sa kanilang panawa-
gan para sa reporma sa lupa at ka-
rapatan sa sariling pagpapasya.

Matindi ang naging epekto ng
masugid na pagpapatupad ng mga
neoliberal na patakaran sa pagga-
wa ng rehimeng US-Duterte sa ga-
waing pampulitika ng rebolusyu-
naryong unyon. Sa higit dalawang
milyong manggagawa sa rehiyon
kung nasaan ang Hapmun, mababa
pa sa 4% ang may unyon. Sa mga
may unyon, mababa pa sa 13% la-
mang ang may mga kasunduan sa
kolektibong pakikipagtawaran.

"Patuloy na kinakasangkapan
ang kontraktwalisasyon para ipag-
kait sa mga manggagawa ang kani-
lang karapatan sa unyon, higit lalo
ang karapatan nila na kolektibong
makipagtawaran sa mga kapitalis-
ta," ani Ka Matos. "Mababa pa sa
P400 ang arawang sahod namin.
Wala pa ito sa kalahati ng kinakai-
langang P979 ng isang pamilya para
mabuhay ng disente sa isang araw.
Dagdag pang pasanin dito ang hindi
makataong kalagayan at iba pang
porma ng pagsasamantala sa loob
ng pagawaan."

Naniniwala si Ka Matos at ang
kanyang mga kasamahan na ang
kalagayang ito ang nagtulak sa re-
bolusyonaryong unyon para mag-
lunsad ng isang kilusang welga.
"Hindi kailanman kusang isusuko ng
mga kapitalista ang kanilang eko-
nomikong interes, kaya kinakaila-
ngang maging maagap ang mga "Pagpapanday...," sundan sa pahina 10



Kung walang rebolusyonaryong teorya, walang rebolusyonaryong kilu-
san," wika ni Lenin.
Makailang beses na pinatuna-

yang wasto ang mahalagang tu-
rong ito ng dakilang Lenin sa mga
kilusang pagwawasto sa pamumu-
no ng Partido Komunista ng Pilipi-
nas (PKP) tulad ng Una at Ikala-
wang Dakilang Kilusang Pagwa-
wasto at iba pang pagwawasto sa
nakaraang 50 taon. Partikular sa
artikulong ito, pagtutuunan natin
ng pansin ang Unang Dakilang Ki-
lusang Pagwawasto (UDKP) na
pormal na sinimulan noong 1967 at
nagtapos noong 1977.

Bago ang muling pagtatag ng
Partido noong 1968 aktibong nag-
lunsad ang mga batang proletar-

yong rebolusyonaryo ng kilusang
pagwawasto. Nangangahulugan ito
ng isang malawakang kilusan ng
edukasyong Marxismo sa pama-
magitan ng pagpuna at pagpuna-
sa-sarili. Tungo rito, masigla silang
naglunsad ng mga "discussion
group" at "teach-in" sa mga uni-
bersidad at kolehiyo, pabrika at
komunidad ng mga manggagawa at
magsasaka.

Binasa at pinag-aralan nila ang
mga akda nina Marx, Engels, Lenin,
Stalin at Mao, kabilang ang Com-
munist Manifesto; Das Kapital;
Wages, Prices and Profit; Anti-
Dühring; Critique of the Gotha
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Program; Civil War in France;
What Is to Be Done; Materialism
and Empirio-Criticism; State and
Revolution; Two Tactics of Social
Democracy; "Left Wing" Commu-
nism: An Infantile Disorder; Impe-
rialism: The Highest Stage of Capi-
talism; Foundations of Leninism;
Short History of the CPSU (Com-
munist Party of the Soviet Union);
Selected Works of Mao Zedong; the
Polemics on the General Line of the
International Communist Move-
ment.

Ginamit nila ang teorya ng
Marxismo-Leninismo-Kaisipang
Mao Zedong bilang gabay sa rebo-
lusyonaryong gawain. Itinuturing

ang tamang paggampan sa mga
partikular na gawain. Kinakaila-
ngang matiyagang ipaliwanag ang
mga praktikal na detalye, lalo na sa
bagong mga kasapi, at kinakaila-
ngang lagi silang gabayan, dahil
kung hindi ay wala tayong ipinag-
kaiba sa mga burukrata na utos
lang nang utos nang hindi isinasaa-
lang-alang ang kapasidad ng mga
manggagawa."

Ang suma ng gawain ng Hap-
mun sa ideolohiya, pulitika at orga-
nisasyon ang dahilan kung bakit iti-
nuturing ni Ka Matos at ng kanyang
mga kapwa manggagawa ang rebo-
lusyonaryong unyon bilang kanilang
paaralan sa makauring pakikibaka.
"Araw-araw naming kinakaharap
ang mapait na katotohanan na ang
mga kapitalista ay naglulunsad ng
isang digma laban sa aming mga
manggagawa, at para manatiling
buhay ay kinakailangan naming ko-
lektibong lumaban bilang isang
uring nagtataglay sa pinakaaban-
teng proletaryong teorya. Ang pi-
nakamahalagang tungkulin namin

ay isapraktika ang teoryang ito sa
paglulunsad ng aming pakikibaka."

Mga hamon
Nang tanungin ng isang Pulang

mandirigma kung ano ang mga pa-
ngunahing hamon na kinakaharap
ng rebolusyonaryong unyon at ng
Hapmun, dalawa ang mabilis na ti-
nukoy ni Ka Matos: ang paglaban sa
neoliberal na mga patakaran ng re-
himeng US-Duterte at sa tumitin-
ding pasismo nito.

"Nagmamatigas si Duterte na
manatili sa kapangyarihan kaya pa-
tuloy niyang pinagbibigyan ang mga
kahilingan ng mga naghaharing uri
at ng militar. May mga kasapi kami
na nagpahayag ng takot dahil sa
crackdown laban sa mga militan-
teng unyonista. Sa kabila ng kalupi-
tan ng mga hakbang ng rehimen,
maaari pa ring gamitin ang mga ha-
mon na ito sa pakinabang ng mga
mamamayan. Bagamat maaaring
magdulot ng takot ang imperyalis-
tang kasakiman at pasismo, hindi
maitatanggi na magpapatuloy ang
paglaban ng mga mamamayan. Ang

pakikibakang ito ay pinangungulu-
han ng PKP, na bagamat nagsimula
nang maliit at kalat-kalat, ay higit
pang lalapad hanggang sa pagrurok
nito sa pagpapatalsik hindi lang sa
pasista at papet na rehimen kung
hindi pati na rin sa buong reaksyu-
naryong sistema."

Samantala, umaangkop pa ang
Hapmun sa kasalukuyang kalagayan
sa pamamagitan ng pagsubok sa
bagong mga pamamaraan ng pag-
oorganisa at pagsasagawa ng ga-
waing konsolidasyon. Isang epekti-
bong paraan ng konsolidasyon ng
kasapian ay sa pamamagitan ng
pagpoprograma ng integrasyon. ng
mga manggagawa sa mga yunit ng
BHB. Sa nakaraang taon, may anim
na manggagawa na ang nag-
integrasyon sa Pulang hukbo. Sa
pamamagitan nito, ani Ka Matos,
aktwal na nararanasan ng mga
manggagawa ang araw-araw na
pamumuhay sa isang baseng gerilya
sa kanayunan. "Higit sa lahat, kami
ay umaasa na mayroong magpasya
sa amin na manatili sa armadong
rebolusyon," pagwawakas niya.
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uri ng malalaking kumprador
at panginoong maylupa. Bi-
nuo ang tatlong dakilang
sandata ng rebolusyon—ang
Partido bilang sulong na
destakamento ng proletar-
yado, ang rebolusyonaryong
armadong pakikibaka batay
sa alyansang manggagawa at
magsasaka, at ang nagka-
kaisang prente ng mga pat-
riyotiko at progresibong
pwersa.

Noong 1970 inilimbag
ang Lipunan at Rebolusyong
Pilipino (LRP), na unang ini-
limbag sa anyong mimyograp
noong 1969. Bilang isang
pangunahing dokumento ng
pagkatatag, inilalahad dito
ni Guerrero, Tagapangulong
Tagapagtatag ng PKP, ang
kasaysayan ng mamamayang
Pilipino, pagsusuri ng mala-
kolonyal at malapyudal na
sistemang panlipunan sa
Pilipinas at nilinaw ang de-
mokratikong rebolusyon ng
bayan, kabilang ang namu-
munong pwersa, ang pa-
ngunahing pwersa, at iba
pang motibong pwersa, at
ang mga tungkulin at sosya-
listang perspektiba.

Pinuna at itinakwil ang
rebisyunistang linya ng gru-
pong Lava at ng Communist
Party of Soviet Union. Sa lib-
rong Pangkalahatang Sagot
(Pangkalahatang Sagot sa
Propagandang Lavaista para
sa Rebisyonismo at Pasismo,
1971, at Pomeroy's Portrait:
Revisionist Renegade, 1972)
tinutukan ang rebisyunismo
ng grupong Lava at ang ma-
sugid nitong ahente na si
William Pomeroy.

Noong Abril 1972, ini-
labas bilang isang manwal
ang Gabay Pang-organisa-
syon at Balangkas ng mga
Ulat at Gabay para sa Pag-
bubuo ng Demokratikong

ng mga batang proletaryong rebo-
lusyonaryo na ang Kaisipang Mao
Zedong ay bunga ng mahabang
rebolusyonaryong karanasan ng
proletaryado ng daigdig sa gabay
ng Marxismo-Leninismo, at bilang
pinakabago, pinakakumprehensibo,
pinakamalalim at pinakaepektibong
instrumento sa pagsusuri sa ka-
saysayan at kalagayan ng samba-
yanang Pilipino at sa paglalatag ng
mga tungkulin upang tuparin ang
demokratikong rebolusyon ng ba-
yan para sa paghahanda sa sosya-
listang rebolusyon.

Sa tulong ng mga turo ni Mao
hinggil sa pagbubuo ng Partido, ng
hukbong bayan at nagkakaisang
prente, nilagom at sinuri nila sa
pangunguna ni Jose Maria Sison
ang kasaysayan ng lumang Partido
Komunista. Pinuna ang depekti-
bong pundasyong pang-ideolohiya
ng pinagsanib na mga partidong
komunista at sosyalista at pangu-
nahin, ang burges na suhetibismo
at mga mayor na Kanan at "Kali-
wang" oportunistang kamalian ng
magkakasunod na magkakapatid
na Lava (Vicente, Jose at Jesus) na
naging mga pangkalahatang kali-
him ng Partido.

Nagpasya silang humiwalay sa
lumang partido at inilunsad ang
UDKP noong 1967, at muling pag-
tatatag ng Partido Komunista
noong Disyembre 26, 1968. Inila-
bas at ipinagtibay sa Kongreso ng
Pagkatatag ng Partido Komunista
ng Pilipinas-Kaisipang Mao Zedong
ang batayang mga dokumento ng
kilusang pagwawasto, ang Iwasto
ang mga Pagkakamali at Muling
Itatag ang Partido.

Layunin ng kilusang pagwa-
wasto kapwa para punahin at itak-
wil ang mga kamalian ng mga rebi-
syunistang Lavang taksil at ipina-
hayag ang kagyat na pangangaila-
ngan ng paglulunsad ng digmang
bayan ayon sa pangkalahatang lin-
ya ng demokratikong rebolusyong
bayan laban sa imperyalismong US
at mga lokal na mapagsamantalang "Maikling..., sundan sa pahina 12
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Humahaba ang madugong rekord ng rehimeng Duterte sa walang-tigil na
pagpaslang sa mga sibilyang biktima ng kahirapan sa ilalim ng kanyang

pamumuno. Nitong nagdaang dalawang linggo, limang sibilyan ang naiulat na
pinaslang ng mga armadong tauhan ng estado.

Noong Oktubre 6 ng umaga sa
Negros Oriental, pinatay sa pama-
maril ng armadong mga pwersa ng
estado si Jaime delos Santos, 62, sa
harap ng isang panaderya sa Gui-
hulngan City. Si delos Santos ang
tagapangulo ng Pamalakaya sa lu-
gar. Nang araw ding iyon, pinatay
sa pamamaril si Daniel Tejamo sa
bayan ng Libertad. Si Tejamo ay
lider ng Bugsay Mangingisda sa
kanilang bayan.

Sa Maguindanao, patay ang 43-
taong gulang na si Mariam Acob,
boluntir ng Kawagib Moro Human
Rights, matapos pagbabarilin ng hi-
nihinalang mga elemento ng militar

noong Setyembre 23, dakong alas-3
ng hapon sa Mamasapano.

Pauwi si Acob sakay ng kanyang
motorsiklo nang pagbabarilin ng
dalawang lalaking magka-angkas sa
isa pang motorsiklo. Pitong beses
siyang pinaputukan na agad niya
ikinamatay.

Ayon sa Kawagib, ilang linggo
bago ang pagpatay kay Acob, su-
nud-sunod ang natanggap niyang
pagbabanta. Si Acob ay kilalang
tagapagtanggol ng karapatang-
tao at kritiko ng militarisasyon sa
kanilang prubinsya. Lider din siya
ng Tindeg Bangsamoro, isang or-
ganisasyon ng mga bakwit sa Ma-

guindanao.
Sa Sorsogon, namatay si Salva-

dor Gracilla, 36 taong gulang na
mangingisda, matapos barilin ng
mga sundalo ng 31st IB noong gabi
ng Setyembre 27 ang kanyang ba-
hay sa Barangay Recto, Bulan kung
saan pansamantalang tumuloy ang
isang iskwad ng BHB. Nasa loob din
ng bahay ng panahong iyon ang
asawa ni Gracilla at tatlo nilang
anak na pawang mga menor de
edad. Sa kabila ng pagpapakilalang
sibilyan, pinatay ng mga sundalo si
Gracilla sa harap ng kanyang mga
anak. Matapos ang insidente, nina-
kaw ng mga sundalo ang selpon at
pera ni Gracilla.

Noon namang Setyembre 26, pi-
natay din sa pamamaril ng 31st IB si
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Pamahalaang Bayan. Idinagdag sa
mga batayang dokumento ng pag-
wawasto ng Partido ay ang "Pa-
hayag ng Bagong Hukbong Bayan
(BHB)," ang "Batayang Alituntu-
nin at Regulasyon ng BHB," na pi-
nagtibay noong Marso 29, 1969.
Nagsilbing gabay ang manwal na
ito para sa pagbubuo ng mga or-
gano ng kapangyarihang pampuli-
tika, ang iba't ibang organisa-
syong masa, mga yunit ng huk-
bong bayan at Partido sa loob nito
at sa mga lokalidad. Kasunod nito,
ipinalaganap din ang Rebolusyo-
naryong Gabay para sa Reporma
sa Lupa bilang kumprehensibo at
detalyadong gabay sa panguna-
hing demokratikong kahilingan ng
magbubukid para sa lupa.

Pagkaraan ng tatlong taon, ni-
lagom ng bagong tatag na Partido
ang kanyang karanasan sa Summing
Up Our Experience After Three
Years (1968-1971). Kumprehensi-
bong ipinakita sa dokumento ang
pag-unlad ng rebolusyonaryong
pakikibaka, mahahalagang tagum-
pay sa pagpangibabaw sa malala-

king kahirapan, mga kamalian at
kahinaan para sa pagwawasto at
pagsulong.

Upang bigyan ng kongkretong
hugis ang digmang bayan sa Pilipi-
nas, inilabas noong 1974 ng Komite
Sentral ang Mga Partikular na Kata-
ngian ng Ating Digmang Bayan. Nili-
naw nito ang mga sumusunod: ang
ating digmang bayan ay isang pam-
bansang demokratikong rebolusyon
ng bagong tipo; kinakailangang ilun-
sad ang digmang bayan sa kanayu-
nan; lumalaban tayo sa isang ma-
bundok na kapuluan; malaki at ma-
lakas na kaaway habang tayo ay
maliit at mahina; lumitaw ang isang
pasistang diktadura sa gitna ng kri-
sis sa pulitika at ekonomya ng nag-
haharing sistema; pinaghaharian
ang bansa ng isang imperyalistang
poder at kung gayon, ay may iisang
armadong reaksyon; at ang United
States ay pabulusok sa Asia at sa
buong mundo; ang rebolusyon ay
umaabante sa gitna ng pangkalaha-
tang krisis ng pandaigdigang siste-
mang kapitalista.

Bagamat disbentahe sa simula
ng paglulunsad ng digmang bayan

tulad ng Pilipinas, ito ay magiging
paborable sa pangmatagalan. Pi-
nabulaanan nito ang lumang mga
ideya na imposible ang paglulun-
sad ng matagalang digmang bayan
sa isang pulu-pulong bansa at
maipapanalo lamang ang rebolu-
syon sa pamamagitan ng isang
matagalang ligal na pakikibaka na
sinusuportahan ng isang armadong
pag-aalsa sa Maynila at kanunog
na mga rehiyon.

Batay sa kabang-yamang nati-
pon noon at pagkatapos ng plenum
ng Disyembre 1975, inilathala ng
Komite Sentral ng Partido Ang Ma-
higit Nating Mga Tungkulin. Ito ay
hindi lamang para tukuyin ang mga
kamalian at mga kahinaan kundi
ang karampatang mga solusyon ni-
to. Matagumpay na binigyang ga-
bay ng batayang dokumentong ito
ang paglaki ng rebolusyonaryong
kilusan ayon sa linyang antipasista,
anti-imperyalista at antipyudal
mula 1976 pasulong. Bago magta-
pos ang dekada 1970, pumasok na
ang ating digmang bayan sa aban-
teng subyugto ng estratehikong
depensiba.
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Emarlo Gamba, 28, drayber ng tray-
sikel at residente ng Barangay San
Julian, Irosin sa parehong prubinsya.
Si Gamba ay dating aktibista. Ha-
bang nagpapasada ng kanyang
traysikel sa hangganan ng mga ba-
rangay ng San Pedro at San Julian,
sinundan at binaril siya ng dalawang
lalakingmagkaangkas samotorsiklo.

Noong Setyembre 24, isang
drayber ng traysikel sa Irosin ang
tinangka ring patayin. Binaril si Ro-
dolfo Abion ng dalawang hindi na-
kilalang lalaki. Natamaan siya ng
bala sa kanang braso ngunit naga-
mot din sa Irosin Hospital. Ayon kay
Abion, tatlong beses na siyang
pinagbintangan ng militar na kasapi
ng BHB kahit pa paulit-ulit niya
itong itinatanggi.

Iligal na pag-aresto. Tatlong
lider-Lumad ang iligal na inaresto
ng mga elemento ng 36th IB noong
Oktubre 5, bandang alas-5, sa Sityo
Poog, Maitom, Tandag City, Surigao
del Sur. Kinilala ang mga biktima na
sina Enecito Catapte, Junie Catap-
te, at Lito Delicona. Ikinulong ang
tatlo sa kampo ng 36th IB sa Tan-
dag City.

Ang tatlo ay mga lider ng
SIDLAK (Sustinidong Ipalambo ug
Depensahan ang Lumadnong Kahi-
ushan Alang sa Sumusunod nga
Kaliwatan), isang organisasyon ng
mga Lumad mula sa mga bayan ng
Tandag, Cortez, at Lanuza, na ma-
riing tumututol sa pagpasok ng mga
kumpanya ng mina at troso sa ka-
nilang lupaing ninuno.

Bago sila arestuhin, naiulat ng
tatlong lider na paulit-ulit silang
sinasabihan ng mga sundalo na
magtungo sa kanilang himpilan.
Pinipilit din ng militar ang mga li-
der SIDLAK na ipasara na ang ka-
nilang paaralan sa komunidad, ang
Tribal Filipino Program of Surigao
del Sur.

Samantala, naglabas ng man-
damyento de aresto ang reaksyu-
naryong korte batay sa gawa-ga-
wang mga kaso laban sa higit 30 li-
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organisasyon sa Misamis Oriental.
Dalawa sa kanila ang inaresto no-
ong Oktubre 4. Kinilala ang mga
biktima na sina Jerry Basahon, lider
ng Misamis Oriental Farmers
Association, at Merlita Dorado,
koordineytor ng Gabriela sa
parehong prubinsya.

Noong Setyembre 21, sinampa-
han din ng gawa-gawang kaso ng
pagpatay sina Wildon Barros, lider
ng Kilusang Mayo Uno-Northern
Mindanao Region (NMR), at Arthur
Colao ng Kilusang Magbubukid ng
Pilipinas-NMR.

Iligal ding inaresto ng 24th IB
ang limang myembro ng Salakniban
Pita Takay (Ipagtanggol ang ating
Lupain), isang organisasyong masa
sa Sallapadan, Abra nitong Oktubre
6. Dinala ang lima sa kampo ng mi-
litar sa Barbarit, Lagangilang.

Militarisasyon. Okupado ng
mga sundalo ng 50th IB ang mga
baryo sa mga bayan ng Balbalan at
Pinukpuk sa Kalinga na nagdudulot
ng takot sa mga residente, nagre-
sulta sa mga paninira at pagnana-
kaw ng kanilang mga ari-arian at
pagka-antala ng kabuhayan ng
taumbaryo.

Nagkampo ang mga sundalo sa
gitna ng mga komunidad at sapili-
tang nagrerekrut para sa CAFGU at
Barangay Intelligence Network, at
nagpapasurender sa taumbaryo bi-
lang mga kasapi ng BHB.

Sa Samar, simula Setyembre 15
ay hinahalihaw din ng 87th IB ang
mga barangay ng Biri, Binanggaran
at Daligan sa bayan ng Calbiga.
Inirereklamo ng mga residente ang
pag-okupa ng mga sundalo sa mga
simbahan pati ang dancing hall. Ni-
lagyan din ng mga sundalo ng mga
numero ang mga bahay, nagsensus
at nag-iinteroga sa taumbaryo. Sa
isang sayawan, nanutok ng baril
ang mga lasing na sundalo sa mga
residenteng nagkakasiyahan.

Sa Kalamansig, Sultan Kudarat,
sinunog ng mga Marines ang bahay
ng magsasakang si Blanko Kansal,

at pinagbubunot at hinawan ang
kanyang mga pananim para maka-
lapag ang helikopter ng militar.
Maliban dito, nilagyan din ng mga
sundalo ng dumi ng tao ang mga
unan at ikinalat ang kanyang imbak
na bigas at asin.

Ang dingding ng bahay ng kan-
yang kapitbahay na si Salba Ka-
mandan ay pinagtataga naman ng
mga sundalo upang gawing pang-
gatong.

Isinagawa ng mga sundalo ang
mga paglapastangan na ito mata-
pos silang ambusin ng BHB noong
Setyembre 16 at 17 malapit sa
lugar.

Crackdown. Sunud-sunod na-
man ang "red-tagging," panggigi-
pit, at pananakot na ginagawa ng
militar sa iba’t ibang progresibong
grupo at personalidad kaugnay ng
pekeng pakanang "Red October."

Sina Joseph Pausal, national
coordinator ng Kilos Na Mangga-
gawa! at Neditha Jadie, pamban-
sang kalihim ng Kilusang Mayo Uno
Campaign Department, ay kapwa
tiniktikan at ginipit ng mga ahente
ng rehimen. Sa magkahiwalay na
insidente, sinundan sila ng mga
nagpakilalang sundalo at sinabi-
hang huwag nang mag-organisa ng
mga manggagawa.

Maging ang mga taong-simba-
han ay hindi ligtas sa mga panana-
kot at "red-tagging." Noong Set-
yembre 28, inulat ni Iglesia Filipina
Independiente (IFI) Rev. Felix
Espra Jr., kura-paroko ng Tigbao,
Zamboanga del Sur, na pinintahan
ang mga pader ng kanyang kapilya
ng "IFI=NPA," “Bishop Ablon=NPA”
at iba pa. Si IFI Bishop Antonio
Ablon ay kasalukuyang tagapangulo
ng Karapatan-Western Mindanao.
Ginigipit din ang iba pang reli-
hiyoso na kasapi ng Oblates of
Notre Dame na nakabase sa
General Santos City. Tumutulong
ang naturang organisasyon sa mga
Lumad, partikular ang grupong
Taboli-Manobo S'daf Claimants
Organization.



Mula nang maupo si Duterte sa poder, 28 beses nang tumaas ang presyo
ng mga produktong petrolyo. Sa nakaraang 10 buwan lamang, tumaas

na nang P13.50/litro ang diesel at P13.37/litro ang gasolina. Bahagi nito ay
epekto ng TRAIN (Tax Reform for Acceleration and Inclusion) Law na nag-
dagdag ng P2.80 kada litro sa presyo ng diesel P2.97 para sa gasolina. Nitong
Oktubre, pumalo sa pinakamataas ang presyo ng langis sa loob ng sampung
taon.

Tumaas ang abereyds na presyo
ng diesel nang P20.35/litro at nang
gasolina ng P19.35 mula 2016. Sa
Metro Manila, nasa P48.30/litro ang
presyo ng diesel at ang presyo ng
gasolina ay nasa P60.50/litro na
ngayon. Taong 2008 pa huling pu-
malo nang P60-61/litro ang presyo
ng gasolina.

Walong beses ding tumaas ang
presyo ng liquefied petroleum gas
(LPG) sa taong ito. Sa ngayon, ang
LPG ay ibinebenta sa Metro Manila
sa presyong P866 kada 11-kilong
tangke mula sa P400-P650 noong
2016.

Sinamantala ng malalaking
kumpanya ng langis ang probisyon
ng awtomatikong pagtataas ng
presyo o "price adjustment" na na-
kasaad sa Oil Deregulation Law ng
1998. Gamit ang mekanismong ito,
pinahihintulutan ang mga kumpan-
ya ng langis na magtaas ng mga
presyo alinsunod sa paggalaw ng
presyo ng krudo sa pandaigdigang
merkado at ng palitan ng piso at
dolyar. Sa ilalim nito, nadagdagan
ng mga kumpanya ang kanilang kita
nang P1.41/litro mula sa nabebenta
nilang diesel, at mga P2.53/litro ng
gasolina.

Ipinangako ng rehimen na isu-
suspinde nito ang pangungolekta
ng bagong buwis sa mga produk-
tong petrolyo kapag pumalo sa
$80/bariles ang presyo ng krudo sa
internasyunal na pamilihan. Alin-
sunod ito sa isang probisyon sa
batas na TRAIN. Pero ayon sa
IBON, matagal nang pumalo sa
$80/bariles ang krudo, kung pag-
babatayan ang palitan ng piso at
dolyar sa panahong ipinasa ang
TRAIN. Gayundin, ilang beses nang
pumalo sa presyong ito ang krudo
sa pamilihan ng Singapore.

Masahol pa, ginagamit ngayon
ng rehimen ang matataas na presyo
para itulak ang joint oil exploration
ng Pilipinas at China sa South Chi-
na Sea, partikular sa Recto Bank.
Ang Recto Bank ay bahagi ng
Spratly Islands na soberanong te-
ritoryo ng bansa.

Sobra-sobra ang suplay pero
mataas ang presyo

Tuluy-tuloy na sumisirit ang
presyo ng langis sa Pilipinas sa ha-
rap ng pagtatangka ng pandaigdi-
gang kartel sa langis na kontrolin
ang suplay at presyo sa harap ng
sobra-sobrang suplay at mababang

pangangailangan
para rito sa
internasyu-
nal na pa-
milihan.

Bumag-
sak ang pre-
syo ng krudo
$40/bariles
noong 2015,
mula sa pina-
kamataas ni-
tong
P115/bariles

noong 2016. Ibinunsod ito ng sob-
rang produksyon ng mga bansa sa
Middle East, partikular ng Saudi
Arabia, at sobra-sobrang pagmimi-
na ng shale oil (langis na nakukuha
mula sa bato) sa US.

Sa kabila ng ilang ulit na kaisa-
han ng OPEC (Organization of Pet-
roleum Exporting Countries) na ba-
wasan ang produksyon ng langis,
pinanatili ng US at Saudi Arabia na
mataas ang produksyon at mababa
ang presyo ng langis sa tangkang
paluhurin ang ibang bansa at aga-
win ang mga merkado. Sa partiku-
lar, tinarget nitong pilayin ang mga
karibal nitong bansa, tulad ng Ve-
nezuela, Russia at Iraq na pawang
nakasandig sa pag-eeksport ng la-
ngis.

Subalit simula 2017, kinaltasan
ng Saudi Arabia, sa pakikipag-usap
sa Russia, ang kanilang produksyon
ng langis. Sa US, matapos umabot
sa pinakamataas sa kasaysayan ang
produksyon ng shale oil, binawasan
ito hanggang sumadsad ang imben-
taryo ng langis noong Hulyo sa pi-
nakamababang antas mula Pebrero
2015.

Nito namang Mayo, unilateral
na ibinasura ng US ang kasunduang
nukleyar sa Iran at nagbanta sa
ibang bansa na mag-aangkat ng
langis mula sa naturang bansa.
Layunin nitong kaltasan nang
hanggang isang milyong bariles ang
suplay ng krudo sa internasyunal
na merkado at agawin ang pamili-
hang hawak ng Iran. Bumagsak din
nang isang milyon ang produksyon
ng langis ng Venezuela dulot ng
matinding presyur ng US sa eko-
nomya at pulitika ng bansa.

Resulta ng lahat nang ito,
umakyat tungong $78 ang bawat
bariles ng krudo noong Abril mula
P66/bariles sa simula ng taon. Ga-
yunpaman, ang pagtaas na ito ay
nakatakdang mabawi dulot ng pa-
nanatili pa ring mataas ng pro-
duksyon sa kabila ng mga pagba-
bawas kumpara sa bumibili nito.



Taliwas sa pinalalabas ni Rodrigo Duterte na hindi niya nais ang tulong ng
US, limpak-limpak na salapi at tone-toneladang armas ang tinanggap ng

rehimen kamakailan mula rito. Sa pamamagitan ng mga ito, higit na pinalalawak
ng rehimeng Duterte ang panghihimasok ng imperyalistang US sa bansa.

Inihayag ng US noong Agosto na
ang Pilipinas ang nakatatanggap ng
pinakamalaking "ayudang" militar
mula sa US sa buong South East
Asia. Umaabot na sa higit P5 bilyon
ang halaga ng kagamitang militar na
pinondohan ng US para sa Armed
Forces of the Philippines (AFP) mula
Enero 2017 hanggang Agosto 2018.

Kabilang sa mga kagamitang ito
ang tactical drone system na ginamit
sa pag-atake sa Marawi City noong
2017; daan-daang pistolang Glock,
mga M4 carbine at grenade launcher;
dalawang iniretiro nang eroplanong
C-208 Cessna para sa paniniktik; ang
P687 milyon-halagang Scan Eagle
drone system; at ang Special Airbor-
ne Mission Installation and Respon-
se System na nagkakahalaga ng
P807 milyon, at nagbibigay ng kaka-
yahan sa eroplanong C-130 Hercules
na paigtingin ang kapabilidad nito sa
paniniktik, at command and control.
Maging ang dalawang helikopter na
Bell na donasyon umano ng bansang
Jordan noong Agosto, ay itinustos
din ng US sa pamamagitan ng Third
Party Transfer nito. Dagdag dito ang
mga gamit-militar na ibinigay ng US
sa Marines Special Operations Group
noong Hunyo na nagkakahalaga ng
P178 milyon; at ang nakatakdang
ideliber ng US na dalawang lumang
pang-atakeng eroplano na OV-10
Bronco ngayong taon.

Ayon kay Jose Romualdez, em-
bahador ng Pilipinas sa US, magbibi-
gay pa ang US ng dagdag na P1.4
bilyon sa porma ng mga kagamitan
at aktibidad pangmilitar sa AFP sa
susunod na dalawang taon upang
paunlarin umano ang kapasidad ng
bansa laban sa mga "terorista." Ang
pondong ito ay manggagaling sa
badyet ng US para sa Overseas
Contigency Operation (OCO), ang
pondo para sa gera “kontra-
terorismo" nito sa iba’t ibang bahagi
ng mundo. Itinuturing ng US na OCO

ang mga operasyon ng Operation
Pacific Eagle at ang mga pinagsanib
na pagsasanay-militar sa bansa.

Kaugnay nito, ihinatid na ng
gubyerno ng US nitong Setyembre
ang may limang milyong bala at
pampasabog para sa AFP. Kabilang
dito ang mga balang 5.56 mm at 7.62
mm (para sa M16 at M14), mga bala
para sa 12-gauge shotgun, kalibre
.50 na mga bala, at mga stun grena-
de na nagdudulot ng pansamanta-
lang pagkabingi at pagkabulag, at
kalimitang ginagamit ng pulisya ng
US laban sa mga raliyista. Nagkaka-
halaga ang lahat ng ito ng P117.4
milyon.

Ang mga balang ito ay nakalaan
para sa Light Reaction Regiment at
iba pang yunit sa ilalim ng AFP Joint
Special Operations Group, na espe-
syal na sinanay ng US para magsil-
bing kahalili sa gera "kontra-tero-
rismo" na inilulunsad nito sa bansa.

Nauna na ring inihatid ng militar
ng US ang isang milyon pang bala
para sa Philippine Air Force (PAF),
na binili sa ilalim ng US Foreign Mili-
tary Sales Program para sa mga
operasyong pambobombo at istra-
ping ng mga eroplano at helikopter
ng PAF.

Mas marami, mas madalas
na pinagsanib namga pagsasanay

Pinayagan na rin ni Duterte ang
pagdami at pagdalas ng mga pinag-
sanib na pagsasanay-militar ng US at
AFP, taliwas sa kanyang pahayag
noong 2016.

Sa pulong nina AFP Chief of Staff
Carlito Galvez at Admiral Philip
Davidson, kumander ng US Indo-
Pacific Command (Indo-PACOM),
nitong huling linggo ng Setyembre,
pinagkasunduan ng dalawang hene-
ral na palalawakin at padadalasin
ang pinagsanib na mga pagsasanay
sa 2019.

Mula sa 261 pagsasanay nga-

yong 2018, nakatakdang magkaroon
ng 281 pagsasanay sa 2019, na
magbibigay-diin umano sa seguridad
pandagat, humanitarian aid, at
"kontra-terorismo."

Ngayong taon, samu't saring pi-
nagsanib na pagsasanay na ang gi-
nawa ng militar ng US at ng AFP. Ang
isang kasalukuyang nagaganap ay
ang ikalawang edisyon ng "Kaagapay
ng mga Mandirigma ng Dagat"
(KAMANDAG 2), na itinakda sa
Oktubre 2-10. Liban pa sa tropang
Amerikano at Pilipino, may tropang
Hapon ding kasali sa nasabing pag-
sasanay.

Pinangunahan din ng US Indo-
PACOM ang "Rim of the Pacific"
(RIMPAC) Exercise na dinaluhan ng
mga kaalyadong bansa nito, kabilang
ang 700 tauhan ng Philippine Navy
sa Honolulu, Hawaii noong Hunyo
hanggang Agosto. Ang RIMPAC ang
isa sa pinakamalaking pinagsanib na
pagsasanay na pinangungunahan ng
US upang magpakitang-gilas sa
Indo-Pacific.

'Social media cell'
Maging sa larangan ng social

media, nanghihimasok na din ang US.
Inanunsyo ng embahada nito kama-
kailan na natapos na ng US Army ang
pagsasanay ng isang "social media
monitoring cell," na bahagi ng Civil
Military Operations Regiment ng
Philippine Army na sinimulan noong
Hulyo 23.

Gagamitin ng espesyal na gru-
pong ito ang pasilidad at kaalaman
na sinuplay ng US para supilin ang
kalayaan para magpahayag ng sarili
at ang kalayaan sa pamamahayag ng
lahat ng mga kalaban sa pulitika ng
rehimen na arbitraryo nitong
binansagang “terorista.”


