
Niyanig nitong nakaraang
buwan ang sistemang pampinan-
sya sa US ng pagbagsak ng pina-
kamalalaking kumpanya sa pi-
nansya sa bansa. Sinundan ito
ng pagguho ng marami pang
malalaking kumpanya sa pinan-
sya sa Europe at Asia. 

Ang kinalulubugan nga-
yong krisis ng US ang siya
nang pinakamatindi sa loob
ng nakaraang 80 taon. Tina-
tayang tuluyan itong tutu-
ngo sa depresyon pagsapit

ng 2009. Sa paglala ng kasaluku-
yang krisis sa pinakasentro ng pan-
daigdigang kapitalismo ay tiyak na
hihilahin nito ang buong pandaig-
digang sistemang kapitalista.

Umaabot na sa trilyong dolyar
ang iniluluwal ng US at iba pang
kapitalistang bansa upang isalba

ang mga nagbabagsakang kumpanya sa
pinansya at pigilan ang paglala pa ng kri-
sis. Pero nagbunsod lamang ito ng pani-
bagong mga pagbagsak ng mga pamilihan
sa pinansya, lalupa’t pinatingkad lamang
nito ang inabot nang lala ng krisis. 

Habang papalala ang krisis, ibayo
pang mabibigat na dagok ang idudulot ni-
to sa ilang bilyong manggagawa at iba
pang masang anakpawis sa daigdig, lalu-
na sa nakararaming malakolonyal at mala-
pyudal na bansa. Mahigpit na nakasalalay
ang mga ekonomya ng mga ito sa US at
iba pang pangunahing kapitalistang ban-
sa. Ipinapapasan sa mga ito ang imperya-
listang krisis na nagbubunga ng ibayong
pagkawasak ng mga pwersa sa produk-
syon, malawakang pang-aapi at kahirapan
sa mamamayan. 

Bunga ng ibayong kahirapan at pag-
darahop na idinudulot ng krisis sa US at
buong pandaigdigang sistemang kapita-
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Rebolusyonaryong 
pakikibaka, tugon sa krisis 
sa kapitalismo

Ibayong kahirapan at pagdarahop ng mamamayan ang idinudulot ng kinasa-
sadlakang resesyon ng pandaigdigang sistemang kapitalista. Unang tinatama-
an ngayon ng mga dagok ng krisis ang mga manggagawa at iba pang mama-

mayang Amerikano—laluna ang milyun-milyon at dumaraming walang trabaho at
baon sa utang. Mas matitindi pang dagok ang idinudulot ng krisis sa mamama-

yan ng nakararaming naghihirap na bansa sa daigdig. 
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lista, natutulak ang nakararaming naghihirap
na bansa, ang daan-daang milyong manggaga-
wa at nagdarahop na mamamayan at ang kani-
lang mga rebolusyonaryong pwersa sa buong
daigdig na labanan ang paghahari, pang-aapi
at pagsasamantala sa kanila ng mga imperyalis-
ta at lokal na mga kasabwat nito at kamtin ang
kalayaan at pag-unlad. 

Habang lumalala at dumadalas ang krisis ng
kapitalismo na yumayanig sa mismong mga
sentro nito at naghahasik ng kapinsalaan sa
buong mundo, lalong nagiging malinaw sa ma-
mamayan ng daigdig ang tungkulin nilang wa-
kasan ang sistemang ito at ipundar ang siste-
mang magtataguyod sa kanilang interes.

Sa kasaysayan ng kapitalismo, ang bawat
pagsadsad nito sa krisis ay lalong nagtutulak sa
proletaryado at mamamayan na pag-ibayuhin
ang kanilang laban upang ipagtanggol ang ka-
nilang interes at kapakanan at isulong ang re-
bolusyon. 

Napakapaborable ng kasalukuyang sitwas-
yon para pukawin, organisahin at pakilusin ang
mga rebolusyonaryong pwersa sa hanay ng pro-
letaryado at malawak na mamamayan sa buong
mundo laban sa imperyalismo, mga kasabwat
nito at lahat ng reaksyon. Kasabay ng pagsusu-
long ng sosyalistang rebolusyon sa mga kapita-
listang bayan, sa Pilipinas at iba bang malako-
lonyal at malapyudal na bansa, dapat pag-iba-
yuhin ang pagsusulong at paglulubos ng pam-
bansa-demokratikong rebolusyon na may sosya-
listang perspektiba.                                ~
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Papatinding krisis 
ng kapitalismo 

Ang sumisidhing krisis pampinansya at lumalalim
na resesyon sa US at buong daigdig ay pinakahu-
li lamang sa mga katulad na krisis na yumanig sa

sistemang kapitalista sa kasaysayan. Natatangi ang tin-
di ng kasalukuyang krisis—pinakamalubha na ito mula
noong Great Depression ng dekada 1930 at tinatayang
lalala pa pagsapit ng 2009.

tunaya’y bina-
bagbag na ito ng kapitalismong
pampinansya hanggang sa ang bul-
to ng mga tubo ay kinakamkam na
ng mga ‘henyo’ ng  manipulasyon
sa pinansya.” 

Sa panahon ng pagkabulok ng
kapitalismo makaraan itong rumu-
rok, lumaki nang lumaki ang so-
brang kapital na hindi na ipinupu-
hunan sa produksyon. Ang papala-
ki nang papalaking sobrang kapital
ay umiikot na lamang sa mga pami-
lihang pampinansya. Lumilikha ito
ng “bula” o ilusyon ng pang-eko-
nomyang pag-unlad na walang ma-
kabuluhang produksyon. 

Ang di produktibong sobrang
kapital ay hinihigop ng mga mono-

Sunud-sunod ngayong bumabagsak ang malalaking
bangko at institusyong pampinansya, habang tuluy-tu-

loy na bumabagal ang produk-
syon, lumalawak ang disem-
pleyo, kumikitid ang pamilihan
at tumitindi ang kahirapan ng
mga manggagawa at ordina-

ryong mamamayan.

Ang monopolyong kapital 
sa pinansya 

Ayon sa akda ni Vladimir
Lenin na Imperyalismo, Pinaka-
mataas na Yugto ng Kapitalis-
mo, “umabot na ang pag-unlad
ng kapitalismo sa yugto na ka-
hit ‘namamayani’ pa ang pro-

duksyon ng kalakal at nananat-
ili pa itong batayan

ng buhay pang-
ekonomya, sa ka-
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$700 bilyong pansalba 
sa mga kapitalista sa pinansya

Matinding galit ng mamamayan ang inaani ng gubyernong
Bush matapos nitong pagtibayin ang Troubled Asset Relief

Program na naglalaan ng $700 bilyon upang isalba ang mga hi-
ganteng bangko at institusyong pampinansya sa pamamagitan
ng pagbili sa mga ari-arian nitong di na mabenta.

polyong kapitalista sa pinansya—
yaong mga nasa tuktok ng malala-
king bangko at institusyong pam-
pinansya na mayroon ding mapag-
pasyang kontrol sa industriya, agri-
kultura, komersyo at serbisyo. Na-
kapagkakamal sila ng napakalala-
king supertubo nang hindi lumilik-
ha ng tunay na halaga sa anyo ng
mga kalakal. Ginagawa nila ito sa
pamamagitan ng manipulasyon,
panlilinlang at pandaraya sa pag-
papautang, pamimili at pagbeben-
ta ng mga sapi, bono, seguro, san-
la at iba’t iba pang mga instrumen-
tong pampinansya. 

Nililinlang nila ang publiko at
minamanipula ang pamilihan sa
pamamagitan ng insider trading o
maramihang pagbili at pagbenta
ng sariling sapi, pagduduktor sa
kanilang mga libro ng kwenta
upang palabasing kumikita ng ma-
laking tubo ang mga ito o pagpa-
pakalat ng gawa-gawang mga bali-
ta. Sa ganitong mga paraan, maaa-
ri nilang itaas o ibagsak ang presyo
ng mga sapi depende sa kanilang
interes. 

Noong 2006, ang halaga ng
mga ari-ariang pampinansya ay

Galit na galit ang ordina-
ryong mga Amerikano dahil pa-
pasanin nila ang karagdagang
buwis na wala naman makabulu-
hang pakinabang para sa kanila.
Habang nagkakandarapa ang
milyun-milyong Amerikano sa
pagkakabaon sa utang, nakatu-
on ang programa ng gubyer-
nong Bush sa pagsasalba ng
mga bilyonaryong upisyal ng
mga bangko na silang nagsadlak
sa mamamayan sa krisis. 

Wala hahantungan ang pon-
dong ito kundi kabiguan. Wa-
lang anumang probisyon ang
mga hakbangin para iwasto ang
operasyon ng mga kapitalista sa
pinansya na labis-labis na naka-
pagpayaman sa pamamagitan

ng manipulasyon, panlilinlang
at pandaraya.Wala rin itong ini-
hahapag na solusyon sa nagpa-
patuloy na krisis sa pabahay sa
US. At lalong walang nagaga-
wang hakbangin para masupor-
tahan ang tunay na ekonomya,
pasiglahin ang produksyon, ka-
lakalan at empleyo at ibsan ang
kahirapan ng mamamayan. 

Duda maging ang mga ma-
mumuhunan na may magagawa
ang pondong ito para pigilan
ang lalong paglalim at pagla-
wak ng resesyon sa US at buong
mundo. Katunayan, tuluy-tuloy
na bumabagsak ang mga pamili-
han ng sapi sa US, Europe at
Asia kahit matapos itong pagti-
bayin.                                ~

tatlo’t kalahating ulit na mas mala-
ki sa halaga ng pandaigdigang pro-
duksyon. Ang halaga ng samutsa-
ring instrumentong pampinansya
ay lumaki nang 16 na ulit mula $12
trilyon noong 1980 tungong $190
trilyon noong 2007. Trenta por-
syento nito ay nasa US. 

Noong 1980, ang mga ari-ari-
ang pampinansya sa US ay apat na
beses nang mas malaki sa halaga
ng produksyon. Lumaki pa ito nang
siyam na ulit pagsapit ng 2007.
Noong katapusan ng dekada 1990,
ang tubo sa pamumuhunang pam-
pinansya sa US ay umabot na sa
40% ng kabuuang tubo. Sa kabi-
lang banda, nag-ambag lamang ito
ng 5% sa nilikhang empleyo. Sa
ngayon, umaabot nang 14 na ulit
ng kabuuang halaga ng produksyon
ang kabuuang halaga ng umiikot

na mga papeles sa pautang sa US.
Nitong nagdaang mga taon,

ang ilusyon ng paglawak ng ekono-
mya ng US at iba pang kapitalis-
tang bansa ay nililikha sa pamama-
gitan ng ibayong paglalarga at
pagnenegosyo ng mga pampinan-
syang instrumento at malakihang
pamumuhunan ng sobrang kapital
sa mga pamilihang pampinansya.
Paulit-ulit na naglalaho ang ilu-
syong ito. Sa bawat pagkakataon,
nagdudulot ito ng mas malaking
pinsala kumpara sa nakaraan. 

Ganito ang nangyari sa US no-
ong dekada 1980 (matapos ang
malaking pamumuhunan sa real es-
tate o pagpapaunlad at pagbeben-
ta ng mga lupain at gusali), noong
katapusan ng dekada 1990 (ang ti-
natawag na internet technology o
“dot com boom”), noong pumutok

ang pampinansyang krisis sa Asia
noong 1997 at noong pumutok ang
bula ng high tech (o mataas na tek-
nolohiya) noong 2000-2001.

Ang kasalukuyang krisis sa pi-
nansya sa US ay nagsimula sa dam-
buhalang ispekulasyon at manipu-
lasyon na lumikha ng “bula sa pa-
bahay.”

Itinulak ito ng rehimeng Bush
sa US sa layong ibangon ang eko-
nomya ng US na nasa resesyon no-
ong 2000 sa pamamagitan ng pag-
eengganyo ng malawakang
konstruksyon ng mga pabahay. 

Todo-todong niluwagan ang
mga kundisyon at ibinaba ang inte-
res sa pautang para sa pabahay sa
antas na pinakamababa sa buong
kasaysayan ng US. Sinagpang ito
ng mga kapitalista sa pinansya na
nangutang nang lampas-lampas sa



Bagsak na produksyon 
at lumalalang disempleyo sa US 
Pinakamababa ngayon ang antas ng produksyon sa US sa loob ng

nakaraang pitong taon. Umaabot sa 43.5% na lamang ang an-
tas ng paggamit ng materyales—indikasyon na lumiliit ang pro-
duksyon. Mula pa noong Agosto, nang bumaba na ito sa 49.9% ay
itinuturing nang nasa resesyon ang produksyong industriyal sa US.
Tinatayang patuloy pa itong dadausdos pagsapit ng 2009.

Bunsod nito, pinakamataas na rin ang antas ng disempleyo sa
US sa loob ng nakaraang limang taon. Nito lamang Setyembre ay
umabot sa 159,000 ang natanggal sa trabaho, pinakamalaking bu-
wanang bilang na naitala nitong nakaraang anim na taon. Siyam
na buwan nang tuluy-tuloy na lumiliit ang empleyo. Umabot na sa
760,000 ang nasisante ngayong taon at 9.5 milyon (o 6.1% ng
pwersa sa paggawa) na ang kabuuang bilang ng mga  walang tra-
baho sa US. Umaabot na sa 11% ang kulang sa trabaho sa US, ang
pinakamataas nang antas nitong nakaraang 14 na taon.           ~
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kap pa ring pangibabawan ng mga
imperyalista sa pamamagitan ng
pag-eeksport ng kapital at pagta-
tambak ng mga sobrang produkto
sa mga neokolonya. 

Mula noong katapusan ng deka-
da 1980 ay ipinapataw na ng impe-
ryalismong US ang patakarang “glo-
balisasyon” sa layuning mapwersa
ang iba pang bansa laluna ang mga
neokolonya na tanggalin ang mga
proteksyon sa kanilang ekonomya
at ibayo pang magbukas sa pag-
pasok ng dayuhang kapital at
produkto. Nagbigay-daan ito
sa ibayong pagsasamantala
sa murang lakas-  paggawa,
pagdambong sa
likas na yaman
at pagta-
tambak

ng mga sobrang kalakal sa mga ne-
okolonya. Inudyok din ng mga im-
peryalistang kapangyarihan ang
mga digmaan sa hangaring mapa-
higpit ang kontrol nila sa mga pi-
nagkukunan ng langis, mapalawak
ang teritoryo nila sa pamumuhunan
at pamilihan at mapasikad ang pro-
duksyong militar. 

Gayunpaman, bigo ang lahat ng
mga ito para makabuluhang maia-

hon ang US at ang
pandaigdigang sis-

temang kapita-
lista mu-
la sa
pagka-
kabahu-

ra nito sa
krisis ng so-

brang produk-
syon at paulit-

ulit na mga siklo
ng resesyon. 

Proletaryong
rebolusyon
ang solusyon

Sa ilalim ng
kapitalismo, likas

na paulit-ulit na
sasambulat ang

kanilang kapital at kapasidad na
magbayad. Naglarga ang mga ito
ng malawakang konstruksyon ng
mga bahay at madaliang pagpa-
pautang para sa pabahay. Ibinen-
ta sa iba nang ilang ulit ang mga
papeles ng sanla hanggang sa lu-
mobo ang halaga nito nang lag-
pas-lagpas na sa tunay na halaga
ng mga bahay. 

Noong una, naitulak nito ang
malawakang konstruksyon sa pa-
bahay. Subalit pagsapit ng 2005,
nagsimulang bumagsak ang hala-
ga ng mga bahay, tumumal na ang
konstruksyon at dumami nang du-
mami ang kaso ng mga di maka-
pagbayad ng sanla. Nitong 2008,
umabot na sa 4.2 milyon ang nai-
lit na di mabayarang bahay at ma-
higit 10 milyon pa ang tiwang-
wang at di na maibenta. Umabot
sa mahigit $12 trilyon ang pinan-
syang nailaan sa “bula ng paba-
hay”. Dahil ang kalakhan ni-
to’y hirap o hindi na mabaya-
ran, pumutok ang bula at nagsi-
bagsakan ang namuhunan di-
tong malalaking kumpanya sa
pinansya sa US at iba pang impe-
ryalistang bansa.

Krisis ng sobrang 
produksyon 

Ang sobra-sobrang paglaki ng
pampinansyang kapital na malayo
na sa tunay na ekonomya ay sa-
lamin ng patuloy na lumalalang
krisis ng sobrang produksyon sa
panahon ng pangingibabaw na ng
malalaking kapitalista sa pinansya
sa kabuuan ng ekonomya. Nitong
nakaraang dalawang dekada, wa-
lang lumitaw na mga bagong lara-
ngan ng pamumuhunan at pamili-
han kung saan maaaring mailagak
at mapalago ang kapital. Kaya ka-
lakhan nito ay pinagugulong na
lamang sa mga instrumentong
pampinansya. 

Ang kakitiran na ng mga ba-
gong mapaglalagakan ng sobrang
kapital sa sariling bansa ay sinisi-
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matitinding krisis pang-ekonomya. At sa bawat pagsambulat ng
krisis, magdudulot ito ng papalaking pinsala sa bilyun-bilyong
mamamayan sa buong mundo. Para sa uring manggagawa at na-
kararaming mamamayan, walang ibang pangmatagalang solu-
syon sa paulit-ulit at pangkalahatang krisis ng kapitalismo kun-
di ang pagsusulong at pagtatagumpay ng proletaryong rebolu-
syon.

Sa pamamagitan nito, tuluyang mabibigyang-wakas ang ka-
pitalismo at maitatayo ng proletaryado at iba pang mamamayan
ang abanteng sistemang pang-ekonomya kung saan nasa kamay
ng mga prodyuser ang kapital upang planuhin at paunlarin ang
sosyalisadong produksyon at distribusyon ng mga produkto at
yaman.  Sa gayon, matitiyak ang patas, makatarungan at ba-
lansyadong pagtugon sa mga saligan at mahahalagang panga-
ngailangan ng lahat at ang lahatang-panig na pag-unlad ng ka-
nilang buhay. ~
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Patuloy ang pagbagsak 
ng mga bangko sa US 

Pagkalat ng krisis 
sa Europe at Asia

Mabilis na kumakalat ang krisis sa
mga pamilihang pampinansya sa

Europe at Asia. Matapos ianunsyo ng
France noong nakaraang linggo na na-
sa resesyon na ito, tinatayang sasad-
sad rin ang ekonomya ng mga pangu-
nahing kapitalistang bansa sa Europe. 

Magkakasunod na nalagay sa bi-
ngit  ng pagbagsak ang mga bangko,
bagay  na nagtulak sa mga gubyerno
ng Europe na kumilos para isalba ang
mga  iyon. Sinalba ng Germany ang
Hypo Real Estate, ang ikaapat na pina-
kamalaking bangko roon. Bago ito, ku-
milos ang European Central Bank at
ang Belgium, The Netherlands at
Luxembourg (Benelux) na isalba ang
bangkong Fortis at ang Dexia. Ang
bangkong Bradford & Bingley (B&B)
ng United Kingdom ay binili ng bang-
kong Santander ng Spain at ng gubyer-
nong UK. Isinailalim naman sa kontrol
ng gubyerno ng Iceland ang Glitnir,
ang ikatlong pinakamalaking bangko
roon.

Upang pakalmahin ang malawa-
kang pangamba ng mamamayan na
magsisibagsakan ang mga bangko,
nag-anunsyo ang Ireland, Greece, Ger-
many, Austria at Denmark na gagaran-
tiyahan nila ang lahat ng mga nakade-
posito sa mga bangko. Gumawa ng ka-
tulad na desisyon ang UK. Nakasalang
ngayon ang mungkahi na magbuo ang
mga gubyerno sa Europe ng pondo pa-
ra isalba ang mga bangko.

Sa harap nito, magkakasabay na
sumadsad ang mga pamilihan ng sapi
sa Europe at Asia nitong Oktubre 6.
Bumagsak nang 9.04% ang Cac-40 in-
dex ng France—pinakamalaking pag-
bagsak nito sa kasaysayan. Bumagsak
din ang FTSE 100 ng London (7.85%),
ang Nikkei index ng Japan (4.3%), ang
Hang Seng index ng Hong Kong (5%),
RTS Index ng Russia (19.1%) at mga
pamilihan sa Indonesia (10%), Brazil
(15%) at iba pang bansa.              ~

Patuloy na lumalala ang kri-
sis sa sistemang pampinan-

sya sa US. Matapos bumagsak
ang ilang higanteng bangko at
institusyon sa pinansya noong
nakaraang buwan, sumunod na
nagsibagsakan ang marami
pang malalaking kapitalista sa
pinansya sa US. Sa kabila ng
nailaan nang dambuhalang
pondong pansalba sa mga ito,
tinatayang aabot sa 100 pang
mga bangko sa US na may ha-
wak na mahigit $1 trilyong
mga deposito ang babagsak
hanggang sa susu-
nod na taon.

Bumagsak ni-
tong katapusan
ng Setyembre
ang Wash-
ington Mutu-
al (WaMu),
ang pinaka-
ma l a k i
n a n g
bangkong bumagsak sa
kasaysayan ng US. Binili ng
JP Morgan Chase sa barati-

lyong halagang $1.9 bilyon
ang operasyon at ari-arian ng
WaMu na nagkakahalagang
$301 bilyon. Nagsimula itong
malugi sa dami ng binili nitong
mga papeles ng sanla na hindi
nabayaran. Bumagsak nang
80% ang halaga ng mga sapi
nito ngayong taon. 

Nabalam naman ngayon
ang balak ng Wells-Fargo na
lamunin ang bangkong Wa-
chovia, isa sa pinakamalala-
king kumpanya sa pinansya sa
US. Nagsimulang bumagsak
ang Wachovia makaraan ang
paluging pagbili nito noong
Oktubre 2006 sa Golden West
Financial Corporation (GWFC).
Nalugi ang GWFC sa pagpapau-

tang nito sa pabahay sa
US. Nitong nakaraang
tatlong kwarto, higit

pang nalugi ang Wa-
c h o v i a
nang $17

bilyon at naobligang
magsisante ng mahigit

10,000 empleyado.             ~



syon sa US ay mangangahulugan
din ng pagtumal ng mga eksport
doon mula sa bansa. Pinakaapekta-
do ang sektor ng malamanupaktura
at reeksport, tulad ng elektroniks
at kasuotan, at ang sektor ng agri-
kultura. Sa gayon, inaasahang lala-
ki pa ang depisit sa balanse ng ka-
lakalan.

Lalo pang dadausdos ang eko-
nomya ng bansa bunsod ng paghina
ng pamumuhunan mula sa US at iba
pang pangunahing kapitalistang
bansa. Umaabot sa 54% ng pamu-
muhunan sa ekonomya ng Pilipinas
ang nagmumula sa mga dayuhan at
halos kalahati nito ay mula sa US. 

Nitong nakaraang taon, bumag-
sak nang 57.9% ang direktang da-
yuhang pamumuhunan (foreign di-
rect investments) sa bansa. Mula
naman noong 2005 ay papalaki na
rin ang paglabas ng portfolio invest-
ments—labas-masok na dayong pa-
mumuhunan sa lokal na stock mar-
ket. Nitong unang walong buwan ng
taon, mas malaki na nang $209 mi-
lyon ang lumabas kumpara sa pu-
masok na portfolio investments. Ti-
natayang lalo pang bibilis ang pag-
luwas ng dayong puhunan sa pagla-
la ng resesyon sa US. 

Malaking paghina ang idudulot
ng pag-atras ng dayuhang kapital
sa ekonomya ng Pilipinas. Pinalala-

la nito ang sitwasyon kung saan
halos walang saligan at estra-
tehikong industriya na nasa-
sandigan ang lokal na ekono-

mya. Patuloy pa ang pagliit ng
bahagi ng ekonomya na nakatuon

sa produksyon (17% na lamang
ngayon sa agrikultura at 20% sa
manupaktura).

Sa kalaunan, hindi ligtas ma-
ging ang mga remitans ng mga mi-
granteng manggagawa na siyang

panguhaning sumusuhay sa
bangkaroteng ekonomya. Ang

mahigit $4 bilyon na
kada kwarto na ipi-

napa-
dalang

6

Taliwas sa paulit-ulit na pagtanggi ng rehimeng Arroyo, hindi ligtas
ang Pilipinas sa krisis sa pinansya sa US at buong daigdig. Katuna-
yan, tiyak na malalakas na hambalos ang daranasin ng bansa ha-

bang papalala ang krisis sa US at buong mundo.

Hindi ligtas ang Pilipinas 

Sa ngayon, isa sa mga tampok
na kagyat na epekto  ay ang pagka-
lugi ng ilang lokal na bangko na
namuhunan sa malalaking institu-
syong pampinansya ng US. Pitong
lokal na bangko ang agad na direk-
tang naapektuhan nang gumuho
ang Lehman Brothers noong Se-
tyembre. Umaabot sa $386 milyon
(`17.37 bilyon sa palitang $1:`45)
ang ipinuhunan dito ng Banco de
Oro ($134 milyon), Development
Bank of the Philippines ($90 mi-
lyon), Metropolitan Bank and Trust
Co. ($17 milyon), Standard Char-
ters Bank-Manila ($26 milyon),
Bank of Commerce ($15 milyon) at
ang United Coconut Planters Bank
($10 milyon). 

Kasabay nito, inianunsyo na ng
American International Group
(AIG) na ibebenta nito ang Philam-
Life at iba pang kumpanyang pag-
aari nito sa Pilipinas. Nakatakdang
ibenta rin nito ang Philam As-
set Management Inc. (PA-
MI), ang lokal na institu-
syong pampinansya ng
Philamlife. Isa sa mga pi-
namamahalaan ng PAMI
ang Government Security
Insurance System (GSIS)
Mutual Fund na nagkakahala-
ga ng `3.2 bilyon. 

May ilan pang kumpanya at
institusyon na nananahimik sa
kanilang mga pagkalugi. Isa ri-
to ang  GSIS na tinatayang
may abot bilyong dolyar na
ipinuhunan sa US at iba
pang pamilihang pam-
pinansya sa ibayong
dagat. 

Hi-
git pa
sa mga

ito ang buong saklaw ng krisis
pangkabuhayang nagbabadya sa
bansa. Ang kumakalat na pandaig-
digang krisis ay tiyak na lalo pang
maglulugmok sa bansa sa kinalulu-
bugan na nitong krisis. Ang Pilipi-
nas ay nasasadlak sa permanenteng
krisis bunsod ng pagiging malako-
lonya nito ng US at ng pagkaatra-
sado at pagiging malapyudal at
bangkarote ng lokal na ekonomya.
Higit pang tatampok ang mapang-
wasak na mga epekto ng imperya-
listang patakaran ng “globalisa-
syon” sa mga produktibong pwersa
at kakayahan ng bansa na makata-
yo sa sarili.

Ang paglala ng krisis sa US at
iba pang malalaking kapitalistang
bansa ay magdudulot ng paghina
ng mga eksport, pamumuhunan,
produksyon, empleyo at konsumo
sa bansa. Ang US ang huling han-
tungan ng kalakhan ng eksport ng

Pilipinas. Ang
pagtumal
ng produk-
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remitans ng mga migranteng mang-
gagawa ay tiyak na maaapektuhan
habang binabayo ng krisis ang US
at iba pang mga bansa. Daranas ng
pagbagsak ang mga sektor ng eko-
nomya na nakasandig sa paglaki ng
mga remitans mula sa ibayong da-
gat, tulad ng sektor sa telekomuni-
kasyon at serbisyong wholesale at
retail. Higit pa rito, tiyak na titindi
ang pagsasamantala sa mga mi-
granteng manggagawa at paglala
ng pang-aatake sa kanilang mga
karapatan at kagalingan. 

Ang “solusyon” ng papet na re-
himeng Arroyo para makaahon pa
umano ang ekonomya ng bansa sa
harap ng lumalalang krisis sa US at
daigdig ay ang pagpataw ng karag-
dagang buwis, karagdagang pangu-
ngutang, pagsasapribado ng natiti-
rang ari-arian ng estado (kabilang
ang mga sapi nito sa Petron) at
ibayong pagbukas ng ekonomya sa
mga dayuhan. Habang naghihirap
ang mamamayan, walang awat na-
man si Arroyo at mga alipures sa
pagnanakaw sa kabang-yaman. 

Asahan ang pagtutulak pa ng
US at ng papet na rehimen ng mga
patakaran at hakbanging nakatuon
sa pagtatanggal ng anumang nati-
tirang proteksyon sa pambansang
patrimonya at sa interes ng mga
magsasaka at manggagawa—kabi-
lang ang matagal nang itinutulak
na pagbabago sa konstitusyon ng
Pilipinas.

Ibayong bubuksan ng mga pa-
takaran at hakbanging ito ang eko-
nomya at likas na yaman ng bansa
sa pandarambong ng mga imperya-
lista at lokal na kasabwat nilang
malalaking kapitalistang kumprador
at burukrata ng gubyerno. Sa halip
na makalutas sa krisis, ibayo pang
pagdausdos ng ekonomya at dag-
dag-hirap sa mamamayan ang ibu-
bunga ng ireresulta nitong mas ma-
lalang pagdausdos ng produksyon,
paglaki ng disempleyo, pagtaas ng
implasyon at pagbawas ng mga
saligang konsumo.                    ~
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Dagdag na mga kaso 
ng korapsyon, nakalkal

Hindi mapigilan ng rehimeng Arroyo ang tuluy-tuloy na pagkaka-
bunyag ng mga kaso ng korapsyon ng mga pinakamalalapit na
alyado nito. Karamihan dito ay nakalkal ng Commission on Au-

dit (CoA) na dagdag na mga anomalya sa Department of Agriculture
(DA) at Road Board Secretariat (RBS) at ibinunyag ng partidong Bayan
Muna na korapsyon sa AFP.

Daan-daang milyong piso,
inilihis ng DA papunta sa mga
pekeng organisasyon. Di bababa
sa `444 milyong pondo ang inili-
his ng Department of Agriculture
(DA) noong 2007 tungong 16 na
pribadong organisasyon na kara-
mihan ay mga pekeng foundation.
Ang halagang ito ay bahagi ng
`600 milyong pondo sa agrikultu-
ra na hawak ni Sec. Arthur Yap ng
Department of Agriculture DA, ma-
sigasig na opereytor ng mga kura-
kot ni Gloria Arroyo. 

Mula sa `600 milyon, ipina-
mahagi ang `235 milyon bago
ang eleksyong lokal noong Mayo
2007. Ayon sa ulat ng Commission
on Audit, malaking bahagi ng
pondo ay mula sa Pri-
ority Development
Assistance Fund
(PDAF) ng mga
kongresista. Ibini-
gay ang pondo sa DA
para sa mga maa-

nomalyang programa ng departa-
mento. Pangunahin na rito ang Gi-
nintuang Masaganang Ani ni Arro-
yo. 

Ayon sa CoA, pinakamalaki
ang natanggap ng Antipolo Phi-
lanthropy Foundation, Inc. (APFI)
at ng tagapangulo nitong nagnga-
ngalan umanong Johnny Tan. Tu-
manggap ito ng `146 milyon no-
ong 2007 at karagdagang `30
ngayong taon. Sa pagsisiyasat ng
CoA, eskwelahan ang nakatayo sa
address ng foundation sa Antipolo
City na nakasaad sa mga doku-
mento nito.  

Pinaghahatian naman ng iba
pang di kilala at kaduda-dudang
organisasyon ang natira pang
`289 milyon. Marami sa mga or-
ganisasyong ito ay hindi man la-
mang rehistrado at walang matag-

puang mga upisina.
Bilyun-bilyong piso

mula sa Road User's Tax,
nawawala. Hindi natang-

gap ng mga
rehiyon
ang `10
bilyong pi-
song pon-

do mula
sa Road
User's

Tax na
ipinama-

hagi uma-
no sa kani-
la noong
2004 para

sa pag-
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MGA ULAT KORESPONSAL

(Ang sumusunod ay ulat koresponsal na ipinadala ni Kasamang Greg
Bañares, tagapagsalita ng National Democratic Front-Bicol.)

Matagumpay na inilunsad ng mga medik ng Bagong Hukbong
Bayan (BHB) sa 13 barangay sa lalawigan ng Albay ang kam-
panyang pangkalusugan nitong buwan ng Hulyo at Agosto.

Mahigit 1,000 mahihirap na mamamayan ang nabiyayaan ng rebolu-
syonaryong klinikang bayan na inorganisa ng BHB at mga rebolusyo-
naryong organisasyong masa.

Rebolusyonaryong 
klinikang bayan sa Albay
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mamantine ng mga kalsada. Ilan sa
mga nagbunyag nito ang mga dis-
trict office ng Department of Public
Works and Highways (DPWH) sa Ca-
gayan, Isabela at Nueva Vizcaya na
tumanggap umano ng mahigit `1
bilyon noong taong iyon. 

Ipinatayo rin umano ang isang
gusali ng Land Transportation Of-
fice (LTO) sa Region 3 at isa pa sa
Region 11 na nagkakahalaga ng ha-
los `30 milyon, gamit ang pondo
mula sa Road User's Tax. Subalit
nang siyasatin ito ng CoA ay na-
pag-alamang hindi man lamang na-
simulan ang konstruksyon ng gusa-
li sa Region 11 at yaong sa Region
3 ay hindi pa natatapos. 

Samantala, 70 tauhan ng Road
Board Secretariat ang nagregalo sa
sarili ng bonus noong 2005 na nag-
kakahalaga ng `146.9 milyon. Ba-
wat isa sa kanila ay tumanggap ng
`2 milyon bilang benepisyo at
incentive bonus. Mula sa Road
User's Tax ang pondong pinaghati-
hatian ng mga tauhan ng RBS. 

Ang RBS ay isang ahensya sa
ilalim ng DPWH. Sa panahon ng
tig-`2 milyong bonus, pinamumu-
nuan ang RBS ni Dodie Puno, ka-
patid ni Sec. Ronaldo Puno ng De-
partment of Interior and Local
Government. Nitong Hulyo lamang
pinalitan ni Arroyo ang pamunuan
ng RBS. Kabilang sa pamunuan ng
RBS ang mga kalihim ng De-
partment of Finance, Department
of Public Works and Highways, De-
partment of Budget at Department
of Transportation and Communica-
tions. 

Limang hepe ng PA, may `1.6
bilyong walang ulat na cash ad-
vances. Inilantad ni Bayan Muna
Rep. Satur Ocampo na umaabot sa
`1.6 bilyon ang pinagsama-sa-
mang walang ulat na cash advances
ng limang hepe ng Philippine Army
sa loob ng limang taon (2003-
2007). Ibinatay ni Ocampo ang im-
pormasyon na ito sa ulat ng Com-
mission on Audit. Nakasaad rito

ang `997.4 milyong unliquidated
cash advances noong 2003 sa ter-
mino ni Abu; `103.5 milyon noong
2004 sa termino Gen. Generoso Se-
nga; `69.8 milyon noong 2005 sa
termino ni Gen. Hermogenes Espe-
ron; `90 milyon noong 2006 sa
termino ni Lt. Gen. Romeo Tolenti-
no; at `335.6 milyon noong 2007
sa termino ni Yano.

Ayon kay Ocampo, kabilang sa
pinagkagastusan umano ng mga
unliquidated cash advances ang
hindi angkop na paggamit ng pon-
do at ang mga hindi ipinamahaging

uniporme at mga kagamitan sa
ilang pinakamalalaking dibisyon ng
Army. Ayon sa kongresista, naiulat
ang hindi pamamahagi noong 2007
ng mga uniporme at kagamitang
nagkakahalaga ng `5.7 milyon sa
5th at 7th ID. Napaulat din ang pi-
nalobong bayad sa mga elemento
ng Citizens Armed Forces Geo-
graphical Unit (`1.9 milyon sa 5th,
7th at 8th ID) at ang dobleng ulat
ng pangalan ng mga sundalo o se-
rial number sa mga gastusin na
nagresulta sa dagdag na `2.5 mi-
lyong gastos ng 6th ID.             ~

Umabot sa 302 ang nakina-
bang sa libreng tsek-ap sa kalu-
sugan, 273 ang nabunutan ng
ngipin, mahigit isandaan ang gi-
namot sa pamamagitan ng acu-
puncture at 338
ang nabigyan ng
gamot at bita-
mina. Nagtapos
din ng pagsa-
sanay-medi-
kal ang 18
bagong me-
dik na nag-
mula sa
BHB at
ilang ka-
sapi ng

mga komite
sa kalusu-
gan ng mga
rebolusyo-
naryong or-
ganisasyong
masa sa ba-
ryo.

Ang progra-
mang pangkalu-
sugan ng rebo-
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lusyonaryong kilusan ay bahagi
ng komprehensibo at progresi-
bong programang panlipunan na
nakasaad sa 12-Puntong Progra-
ma ng NDF. 

Bukod sa klinikang bayan,
bahagi ng araw-araw na gawain
ng BHB at mga rebolusyonaryong
organisasyong masa ang pa-
ngangalaga sa kalusugan ng ma-
mamayan gamit ang tradisyunal
at modernong medisina at pama-
maraan ng panggagamot.

Kahit limitado ang rekurso
ng Demokratikong Gubyernong
Bayan sa kalagayang nakikidig-
ma ito sa reaksyunaryong gu-
byerno, sinisikap nito sa abot ng
makakaya na organisahin at sa-
nayin ang mamamayan na suma-
lig pangunahin sa sariling lakas
upang tugunan ang mga panga-
ngailangang pangkalusugan sa
halip na umasa sa bulok na pro-
grama sa kalusugan ng rehimeng
US-Arroyo.

Kriminal na pananagutan ng
rehimeng US-Arroyo ang pagpa-
pabaya sa kalusugan at labis-la-
bis na pagpapahirap sa mamama-
yan. Upang pagtakpan ang pana-
nagutan nito sa mamamayang
Pilipino, nagpapakulo ito ng ma-
panlinlang na mga “medical mis-
sion” at “humanitarian mission”
na ginagamit ng AFP-PNP at da-
yuhang tropang Amerikano sa
saywar at paniniktik laban sa ar-
madong kilusan.

Sa kabilang banda, niluluna-
san ng rebolusyonaryong kilusan
hindi lamang ang karaniwang sa-
kit ng mamamayan kundi ang ta-
lamak na sakit ng buong lipunan.
Dahil dito, mahigpit na nabibig-
kis ang mamamayan at rebolu-
syonaryong kilusan sa iisang la-
yuning wakasan ang kanser ng li-
punan at magtayo ng isang lipu-
nang tunay na malaya, demokra-
tiko, maunlad at nakapagbibigay
sa mamamayan ng tunay na ser-
bisyong panlipunan.              ~

Valerio Mante Jr. (“Ka Richard”)

Ang masayahing 
rebolusyonaryo

Ang sumusunod ay hinalaw mula sa mga parangal ng National Democra-
tic Front at Komiteng Rehiyon ng PKP sa Southern Mindanao.

Iginagawad ng masa, mga kasama at alyado ng Southern Mindanao
ang pinakamataas na pagpupugay sa isa sa pinakamamahal at itina-
tanging kasama—si Valerio "Val" Mante Jr. (“Ka Richard”), na nama-

tay sa isang karamdaman sa Davao City nitong Setyembre 22. 

Limampu't walong taong gu-
lang siya nang siya'y pumanaw. Isa
siyang matapat na myembro ng
Partido Komunista ng Pilipinas na
naglaan ng pinakamalaking bahagi
ng kanyang buhay sa walang pag-
iimbot na paglilingkod sa sambaya-
nan. Nagpupugay tayo sa isang re-
bolusyonaryong lider na sadyang
tumalikod sa kaginhawaan ng pa-
mumuhay sa piling ng kanyang pa-
milya para manirahan sa kabundu-
kan sa piling ng mga kasama at
masang magsasaka.

Ang buhay ni Val Mante bilang
rebolusyonaryo ay nagsimula sa
simbahang Katoliko bago pa man
ipataw ang batas militar. Una, bi-
lang seminarista at kalaunan bi-
lang aktibistang nagtataguyod sa

karapatang-tao sa Tagum, nasaksi-
han ni Val ang labis na ligalig ng
masang magsasakang lumalaban sa
mga multinasyunal na kumpanyang
agribisnes na nangangamkam sa
kanilang lupain. Noong Sigwa ng
Unang Kwarto, sumapi siya sa Khi
Rho, isang organisasyong masang
seryosong humarap sa mga sulira-
nin ng mga magbubukid. Dahil sa
kanyang mainit na pagtangkilik sa
interes ng masang magsasaka, ku-
milos siya nang buong panahon sa
kanayunan bilang Pulang mandirig-
ma. Pero noo'y napagtanto niyang
hindi pa siya handang manirahan
sa kabundukan kaya bumalik siya
sa lunsod. Nadakip siya sa syudad
at naging detenidong pulitikal sa
PC barracks sa Tagum nang isa't ka-
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lahating taon. Pagkalaya niya mula
sa detensyon ay bumalik siya sa
Davao at muling nanguna sa hayag
na demokratikong kilusang masa,
sa pag-oorganisa ng mga rali at de-
monstrasyon. Kasama ang iba pang
kabataang aktibista, pinamunuan
niya ang isang martsa mula Tagum
hanggang Davao para tutulan ang
pang-aagaw sa lupain ng mga mag-
sasaka. 

Sa ilalim ng malagim na dikta-
durang US-Marcos, walang takot na
kumilos si Val bilang tagapagta-
guyod ng karapatang-tao. Naging
tagapangulo siya ng Citizens
Council for Justice and Peace
(CCJP) sa Davao City, isa sa pina-
kamasisiglang organisasyon noon
na nagtataguyod ng mga karapa-
tang sibil. Kalaunan ay sumapi siya
sa Nationalist Alliance for Justice,
Freedom and Democracy kung saan
kasama ng mga madre at iba pang
taong simbahan, mga abugado at
iba pang indibidwal ay sinuong ni
Ka Val ang gawaing pag-oorganisa.
Noong maagang bahagi ng dekada
1990 ay naging myembro siya ng
Freedom from Debt Coalition. Na-
ging pangkalahatang kalihim siya
ng Bagong Alyansang Makabayan
sa Southern Mindanao mula 1996-
1998 at pagkatapos nito'y kumilos
din siya sandali bilang organisador
ng mga manggagawa. Halos 30 ta-
on siyang nagsilbi nang tapat at
buong puso sa ligal na demokrati-
kong kilusang masa.

Subalit ninais ni Ka Val na mas
higit pang makapaglingkod sa sam-
bayanan. Pakiramdam niya'y limita-
do lamang ang kanyang nagagawa
bilang ligal na aktibista sa kalun-
suran. Aniya noong 1998: "Sa ka-
sagsagan ng aking aktibismo ay
nagpasya akong sumapi sa BHB.
Iba't iba ang naging reaksyon ng
mga taong malapit sa akin. Ang
ilan ay masaya, at ang ilan ay may
pagdududa. Hindi ito nakaapekto
sa aking desisyong tuluyan nang
lumahok sa armadong rebolusyon.

Produkto ito ng mahaba at mahirap
na pakikibaka sa pagiging makasa-
rili, sa indibidwalismo at pagma-
mataas. Iniwan ko ang komportab-
le kong buhay, ang aking pamilya
at mga kamag-anak at iniwasan ko
ang malalapit kong kaibigan. Ito
ang pinakamatindi subalit pinaka-
mahusay na desisyong nagawa ko
sa aking buhay." Sa kanyang mga
kaibigan, sinasabi niya lamang na,
"Dinhi man gyud ta paingon. Di ba
giingon ni Mao nga 'go to the mas-
ses and live with them?'" (Dito na-
man talaga tayo patutungo. Di ba't
sinabi ni Mao na ‘humayo kayo sa
masa at makipamuhay sa kanila?’)

Habang nahirapan siya sa si-
mula sa simpleng pamumuhay at
puspusang pakikibaka ng isang ge-
rilya, ang lahat ng ito'y napangi-
babawan ni Ka Richard nang mag-
aan ang loob. Kinagiliwan siya ng
masa na hanap-hanap ang kanyang
presensya at mga payo. Madalas

din siyang lapitan ng mga sangay
ng Partido sa lokalidad para hingin
ang kanyang pananaw hinggil sa
samutsaring usapin. Respetado rin
siya ng mga Pulang mandirigma sa
kanyang kabaitan, katalinuhan sa
pagbibigay ng payo at kababaan
ng loob.

Sa kanayunan din natagpuan ni
Ka Richard, isang bakla, ang maka-
katuwang niya sa buhay at pakiki-
baka. Ang kanyang kasal noong
2003 na nasaksihan ng ilang ligal
na mamamahayag at nalathala sa
mga pahayagan ay nagpatingkad sa
pagkilala ng Partido Komunista ng

Pilipinas sa pantay na karapatan ng
lahat ng kasarian.    

Ngunit kinaharap din ni Ka
Richard ang ilang malalalim na ta-
nong hinggil sa kanyang rebolusyo-
naryong komitment. Aniya: "Ano
ba talaga ang ginagawa ng isang
malumanay na aktibistang petibur-
gis sa isang sonang gerilya, sa pi-
ling ng mga Pulang mandirigma at
maralitang magsasaka? Kaya ko
bang paputukin ang aking baril sa
harap ng kalaban? May lakas ng lo-
ob ba talaga akong hagisan ng gra-
nada ang kaaway tulad ng paghagis
ko dati ng bato at mga plastik na
may lamang dumi at dinurog na si-
li sa militar at pulis sa mga rali at
demonstrasyon? Ang totoo'y hindi
ko alam kung papaano ko tutugu-
nan ang gayong mga tanong. Ang
alam ko lamang ay narito ako, sa
hanay ng mamamayang gusto kong
makasama sa nalalabing panahon
ng aking buhay."

Maraming naituro sa atin ni Ka
Richard, ang rebolusyonaryong gu-
ro. Malalim ang kanyang gagap sa
mga batayang rebolusyonaryong
prinsipyo; di matatawaran ang ka-
nyang teoretikong kaalaman sa
Marxismo-Leninismo. Ito'y di la-
mang dahil siya ang pinuno ng ka-
wanihan sa instruksyon ng subrehi-
yon kundi dahil bilang Pulang man-
dirigma, nakipamuhay siya sa mga
kasama at masa sa napakatagal na
panahon at naisapuso niya ang ka-
nilang rebolusyonaryong diwa. Pi-
nakamahalaga rito, palagiang pi-
nagsikapan ni Ka Richard na isabu-
hay ang kanyang mga itinuturo.

Sa kabila nito ay palagi ring
masayahin at madaling makasama
si Ka Richard. Napakagaan at naka-
tutuwa ang pagrerebolusyon kapag
kapiling siya. Ang kanyang buhay
ay nagsisilbing patuloy na inspira-
syon sa lahat ng mga kasama at ka-
ibigan na palagiang maging mata-
tag at magpursige sa mahirap su-
balit dakilang mundo ng pamban-
sa-demokratikong rebolusyon.    ~
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PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO
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Patuloy ang pagdukot sa mga aktibista

Pagdukot sa mga ligal na aktibista ang pinakamatitingkad na kaso
ng paglabag sa karapatang-tao na nakalap ng Ang Bayan nitong
buwan ng Setyembre.

Setyembre 25. Iligal
na inaresto ng mga ele-
mento ng Negros Occi-
dental Provincial Police
Office (NOPPO) at ng in-
telligence unit ng 303rd
IB ng Philippine Army si
Mary Grace Delicano, ka-
sapi ng GABRIELA. Si De-
licano, 34, ay naghihin-
tay ng sasakyan sa Ga-
tuslao Street sa Bacolod
Public Plaza nang siya ay dampu-
tin.

Ayon sa GABRIELA, inaresto si
Delicano batay sa mandamyento de
aresto na inilabas laban sa isang

"alyas Kim" na sangkot sa isang
nakawan sa Escalante
City noong 2006. Ina-
kusahan din siyang
upisyal pampinansya
ng Komiteng Lara-
ngan ng PKP sa

Northern Negros. Iti-
nanggi ni Delicano ang

mga paratang sa kanya
ng militar at pulisya.

Setyembre 21-22. Magkasu-
nod na dinukot sa Dinalupihan,
Bataan sina Nelson Balmania at
Florencia Espiritu, mga organisa-
dor ng Kilusang Magbubukid ng Pi-
lipinas (KMP). 

Ayon sa Karapatan, dumating
si Balmania sa Barangay Daang
Bago, Dinalupihan bandang alas-5
ng hapon ng Setyembre 21 upang
makipagkita kay Espiritu. Sapilitan
siyang pinasakay ng mga arma-
dong lalaki sa isang puting Mitsu-
bishi L-300 FB van na tumungo sa
direksyon ng Pampanga.

Sa araw ding iyon, dumating si
Espiritu sa Daang Bago bandang
alas-7 ng gabi nang walang kama-
lay-malay sa kinahinatnan ni Bal-
mania. Nag-text siya kay Balmania
at sumagot ito na kinabukasan na
lang sila magkita. Kinaumagahan,
naghintay si Espiritu sa napagkai-
sahan nilang pagkikitaang lugar
ngunit hindi sumipot si Balmania.
Sa halip ay isang puting van na

Ilitaw si James Balao

Dinukot ng mga pinaniniwalaang elemento ng militar si James Balao,
47, myembro ng Cordillera Peoples Alliance (CPA) noong Setyembre

17. Huli siyang nakita nang umalis siya sa kanyang bahay sa Fairview,
Baguio City bandang alas-7 ng umaga noong Setyembre 17 para pumun-
ta sa bahay ng kanyang mga magulang sa La Trinidad, Benguet. Ayon sa
kanyang pamilya, noon pa mang Hunyo ay sinabi na ni James sa kanila
na may napapansin siyang mga kahina-hinalang sasakyang bumubuntot
sa kanya. Ayon sa Cordillera Human Rights Alliance, ito ang unang kaso
ng enforced dissapearance sa Cordillera sa ilalim ng kasalukuyang admi-
nistrasyon. 

Nagtapos si Balao ng Psycho-
logy at Economics sa University of
the Philippines-Baguio. Naging
punong patnugot siya ng Outcrop,
pahayagang mag-aaral ng unibersi-
dad. Pagkatapos ng kanyang pag-
aaral, nagtrabaho siya bilang ma-
nanaliksik ng Cordillera Studies
Program at naging kasapi ng Cor-
dillera Consultative Committee na
noo'y pinamumunuan ni dating
Rep. William Claver. 

Isa si Balao sa mga tagapagta-
tag ng CPA. Signipikante ang mga
naiambag niya sa pananaliksik ng
CPA hinggil sa pagsusulong ng ka-
rapatan ng pambansang minorya at
pagtatanggol sa lupang ninuno. Bi-
lang istap naman ni Ponciano Ben-
nagen, delegado sa 1986 Constitu-
tional Commission, malaki ang nai-
tulong niya lalung-lalo na sa pag-
hahanda ng borador hinggil sa mga
probisyon ng karapatan ng pam-

bansang minorya sa konstitusyon
ng 1986. 

Kasalukuyan siyang pangulo ng
Oclupan Clan Association. 

Matibay ang paniniwala ng ka-
nyang pamilya na ang paglahok ni
Balao sa progresibong kilusan ng
mamamayan ang naging sanhi ng
pagdukot sa kanya ng mga ahente
ng teroristang estado.              ~ 
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Saudi Ampatuan. Noong ha-
pon ng Setyembre 29, dalawampu’t
limang tropa ng 54th IB ang na-
patay nang masabugan ng bomba
ang kanilang komboy sa pagitan ng
mga barangay ng Pagatin at Madia
sa bayan ng Datu Saudi Ampatuan.
Kabilang sa mga napatay sa ambus
na ito ang isang upisyal ng AFP. 

Datu Piang. Bandang alas-10
ng umaga ng araw na iyon, tinam-
bangan ng BIAF ang komposit na
pwersa ng 54th IB at 61st Division
Reconnaissance Company ng Phil-
ippine Army sa Barangay Andavit
sa kanugnog na bayan ng Datu Pi-
ang. Labing-anim na sundalo ang
napatay habang sampung iba pa
ang nasugatan. Kabilang sa mga
nasugatan ay isang upisyal na hin-
di rin pinangalanan ng AFP.  Sa pa-

nig ng mga gerilyang Moro, nala-
gasan ito ng lima at nasugatan ng
lima pang mandirigma nang mata-
maan ng mortar ang kanilang
pwesto.

Noong Setyembre 27, pitong
tropa ng AFP ang napatay sa pare-
hong barangay nang tangkain ni-
lang lusubin ang pinagkukutaan ng
mga gerilyang Moro. Halos buong
araw ang naging labanan. Habang
pahupa ang labanan dito, sinalakay
naman ng iba pang pwersa ng
MILF-BIAF ang AFP Command Post
sa kalapit na Barangay Balanakan.

Bago ito, dalawampu’t walong
sundalo ang napatay nang tamba-
ngan ng BIAF ang dumadaang kom-
posit na pwersa ng AFP noong Se-
tyembre 25. Pitong sundalo ang
agarang napatay nang tamaan ang

kanilang
sasakyan ng mga
rocket-propelled gre-
nade (RPG). Tumagal ang labanan
hanggang  alas-7:30 ng gabi. 

Guindolongan. Nagkaroon din
ng labanan bandang hapon sa Ba-
rangay Muslim, Guindulongan,
Maguindanao. Isang tangke ng AFP
ang nawasak at isa pa ang bahag-
yang nasira, nabahura sa putikan
at hindi na nakuha ng mga sunda-
lo. Dalawang mandirigmang Moro
ang naiulat na napatay. 

Sa mga labanan noong Setyem-
bre 23 at 24, umabot sa 29 na ele-
mento ng AFP ang napatay at ma-
raming iba pa ang nasugatan.
Isang tangkeng Patton naman ang
tinamaan ng RPG noong
Setyembre 23.                        ~

Mga armadong sagupaan 
sa Maguindanao

Mahigit 80 sundalo ng AFP ang napatay at nasugatan sa pinakahu-
ling sagupaan sa pagitan nito at ng mga mandirigma ng Moro Is-
lamic Liberation Front-Bangsamoro Islamic Armed Forces (MILF-

BIAF). Ang mga sagupaang ito ay bunsod ng pagtutulak ng AFP na mu-
ling sakupin ang mga latiang baryo sa mga bayan ng Datu Piang, Datu
Saudi Ampatuan at Guindulongan sa Maguindanao noong Setyembre 23
hanggang 29. Nawasak din ang dalawang tangke, dalawang trak at ba-
hagyang nasira ang isang tangkeng Simba ng AFP. Bilang ganti, sinunog
ng mga sundalo ng 64th IB ang mga kabahayan sa tatlong barangay sa
Saudi Ampatuan. (Tingnan ang kaugnay na artikulo)   

PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO

may lulang mga armadong lalaki
ang dumating. Sapilitan siyang hi-
nablot sa sinasakyan niyang traysi-
kel at isinakay sa van.

Ayon sa Karapatan, aktibong
sumusuporta ang dalawa sa organi-
sasyon ng mga magsasaka sa Prado
Siongco Village, Lubao, Pampanga
na pinatatalsik sa kanilang lupain.
Hanggang sa kasalukuyan ay hindi
pa rin natatagpuan sina Balmania
at Espiritu.

Setyembre. Bigong pagpatay,
pambubugbog, pagwasak sa ari-ari-
an, pamamaril, sapilitang pang-
aalila, iligal na pag-aresto at pag-
dedetine, tortyur, iligal na pangha-
halughog, pananakot, pagbabanta
sa buhay at harasment ang ilan la-
mang sa matitinding paglabag ng
AFP sa karapatang-tao ng mga resi-
dente ng Sityo Payaw-Payawan, Ba-
rangay Nagbinlod, Sta. Catalina. Li-
mampu't limang pamilya ang lumi-

kas dahil sa pambomomba ng AFP
noong unang hati ng Setyembre sa
nasabing lugar. Maging ang mga
kasapi ng KARAPATAN-Central Visa-
yas, Kahugpungan Alang sa Ugma
sa Mag-uuma sa Oriental Negros
(KAUGMAON-KMP) at Promotion of
Church People's Response na nag-
lunsad ng fact-finding mission
hinggil sa mga paglabag ay hinaha-
ras at idinetine ng mga tropa ng
AFP sa loob ng dalawang oras.    ~

ANG BAYAN  Oktubre 7, 2008
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Pinakahuli sa mga kaso ng mga paglabag ng mga sundalo sa karapa-
tang-tao sa North Cotabato at Maguindanao mula Agosto 15 ang
pagsunog ng mga elemento ng 64th IB sa 43 bahay sa tatlong ba-

rangay sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao. Naisadokumento ito ng
Kawagib, isang organisasyong nagtataguyod sa karapatang-tao.

Kabilang din sa mga naitalang
kaso ang walang pakundangang
pambobomba ng Philippine Air
Force na nakamatay sa isang sibi-
lyan at naghasik ng takot sa mga
nakikisilong sa isang evacuation
center. Sumusunod ang pinakahu-
ling mga ulat na nakalap ng Ang
Bayan: 

Setyembre 29-30. Sinunog ng
mga elemento ng 64th IB ang 43
bahay ng mga sibilyang Moro sa
mga barangay ng Pagatin, Sambu-
lawan at Madia sa Datu Saudi Am-
patuan, Maguindanao. Pinagbuntu-
nan ng galit ng mga sundalo ang
mga sibilyan matapos ang serye ng
mga pagkatalo sa pakikipaglaban
sa MILF. 

Setyembre 27. Apat na sibi-
lyang Moro ang pinagbabaril ng
mga sundalo ng 602nd Infantry
Brigade sa Carmen, North
Cotabato. Galing sa tra-
baho ang mga Morong
sibilyan nang paputu-
kan sila sa tapat
ng hedkwarters
ng militar sa Ba-
rangay Pobla-
cion, Carmen. 

Agad na na-
patay si Larry
Tontongan,
isang residente
ng Barangay Ki-
bayao ng natu-
rang
bayan. Nawawala hanggang sa nga-
yon ang tatlo pa niyang kasamang
manggagawa.

Setyembre 26. Nasugatan ang

pitong sibilyan, kabilang ang apat
na bata, nang magsagupaan ang
mga pwersa ng Philippine Army at
mga gerilyang Moro sa Barangay
Balanaken, Datu Piang, Maguinda-
nao. 

Kinilala ng Mindanao Tulong
Bakwit, isang non-government or-
ganization (NGO) ang mga biktima
na sina Merpat Mohammad, 9; Ab-
dullah Mohammad, 6; Datumanong
Taculanga, 3; Mohaquira Montano,
8; Waras, 25; Norex Taculanga, 32;
at Mustapha Kalusiang, 36. Nasa
loob sila ng silid-aralan ng Datu
Gumbay Elementary School sa Ba-
rangay Balanaken nang tamaan ng
mga balang galing sa pusisyon ng
mga sundalo. Ang paaralang pam-

publikong ito ay
ginawang pansa-

mantalang sen-
tro ng ebakwas-
yon.

Setyembre
23. Pinagna-
kawan ng mga
sundalo ng AFP
ang ilang mos-
ke sa Piagapo,
Lanao del Sur
at sa mga ba-

yan ng Poo-
na Piagapo
at Munai sa

Lanao del
Norte. Kabi-

lang sa mga ba-
gay na tinangay ng mga sundalo
ang mga carpet, prayer mat at
sound system. 

Anim na moske rin sa prubinsya

ng Maguindanao ang nawasak ma-
tapos ang tuluy-tuloy na panga-
nganyon at pambobomba ng AFP
noong huling linggo ng Agosto.

Setyembre 21. Buong magha-
pong kinanyon ng 105 mm howitzer
ang Barangay Tanglaw at Nunu-
ngan sa Poona Piagapo, Lanao del
Norte. Di bababa sa 200 bala ng
howitzer ang bumagsak sa dala-
wang barangay. Mariing binatikos
ng mga residente rito ang AFP da-
hil sinimulan ang panganganyon
matapos silang sabihan ng mga
sundalo na ligtas na silang maka-
kauwi sa kani-kanilang mga taha-
nan.

Setyembre 20. Ilang magsasa-
ka na nakatira sa hangganan ng
Barangay Matungao at Linamon sa
Lanao del Norte ang pinagpapatay
ng mga elemento ng AFP at ng ar-
madong grupong “Shepherd,” ayon
sa Luwaran, ang website ng MILF.

Setyembre 19. Isang magsasa-
kang Moro ang pinaslang at isa pa
ang nawawala at pinangangamba-
hang pinatay na rin ng mga sunda-
lo. Ang namatay na magsasaka ay
si Yaser Markakim habang ang na-
wawala ay si Abdullah Gindo, pare-
hong mga residente ng Talao, Pia-
gapo, Lanao del Sur. 

Ayon sa mga tagabaryo, basta
na lamang namamaril ang mga nag-
ooperasyong sundalo ng AFP ng
mga natityempuhan nilang sibi-
lyan, kabilang ang mga magsasa-
kang umaasikaso sa kanilang mga
maisan.

Setyembre 9. Isang sibilyan
ang napatay nang maghulog ng
anim na bomba ang isang OV-10
bomber ng Philippine Air Force sa
Pagatin, Saudi Ampatuan, Maguin-
danao. Isa rin sa mga bomba ang
bumagsak malapit sa evacuation
center. ~

43 bahay, sinunog ng militar
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Isang marker ang pinasinayaan
noong Setyembre 21 sa mismong
lugar sa Cabanbanan, Oton, Iloilo
kung saan dinukot ng mga pinag-
hihinalaang sundalo sina Ma. Luisa
Posa-Dominado, tagapagsalita ng
SELDA-Panay, at Nilo Arado, taga-
pangulo ng BAYAN-Panay noong
nakaraang taon. Kinahapunan ay
nagdaos ng martsa-rali sa Iloilo
City ang iba’t ibang progresibong
organisasyon. 

Dalawang magkasunod na araw
namang ginunita sa Negros ang
batas militar at ang Escalante Mas-
sacre sa mga syudad ng Bacolod,
Escalante at Guihulngan. Maaala-
lang 20 ang napatay at maraming
iba pa ang nasugatan nang pagba-
barilin ng mga pulis ang mga rali-
yista sa harap ng munisipyo ng
Escalante, Negros Occidental no-
ong Setyembre 22, 1985. 

Sa Tacloban City, nagtipon sa
isang rali sa harapan ng Santo Ni-
ño Shrine ang mga kasapi ng BA-
YAN, Gabriela at KMP mula sa Sa-
mar, Northern Samar, Biliran at
Leyte. Ang Santo Niño Shrine ay

isa sa mga malapalasyong ba-
hay ni Imelda Romual-
dez Marcos, byuda ni
Ferdinand Marcos.

Halos 40 sundalo, napatay sa pakikipagsagupaan sa BHB sa Mindanao

BALITA

Bilang bahagi ng paggunita,
isinagawa ang isang isang art exhi-
bit sa Bantayog ng mga Bayani
Foundation sa Quezon City kung
saan itinampok ang mga obra ng
mga martir at nabubuhay pang ak-
tibista. Nag-alay din ng mga tula,
awitin at ritwal na mga sayaw para
sa mga biktima ng batas militar na
itinuturing na bayani ng mamama-
yang Pilipino. 

Ginunita rin sa
iba’t ibang syudad
ang isa sa pinaka-
madidilim na
bahagi ng ka-
saysayan ng
bansa.
Isang po-

rum ang idinaos sa Baguio City. Sa
Laguna, isinalaysay ng “Tagaytay
5” at ni Pastor Berlin Guerrero ang
kanilang naranasang pagpapahirap
sa kamay ng kaaway. Sina Guerrero
at ang “Tagaytay 5” (Aris Sarmien-
to, Axel Pinpin, Riel Custodio, En-
rico Ybañez at Michael Masayes) ay
mga bilanggong pulitikal na pina-

kawalan kamakailan ma-
tapos ibasura ng korte
ang mga kasong isinam-
pa laban sa kanila dahil
sa kawalan ng batayan. 

Nagkaroon din ng
pagtitipon sa Lucena
City at Angeles City.   

Ika-36 anibersaryo ng batas militar, ginunita

ISANG programa ang inilunsad ng BAYAN, Karapatan at iba pang progre-
sibong organisasyon noong umaga ng Setyembre 20 bilang paggunita sa
ika-36 na anibersaryo ng pagpataw ng batas militar ng diktador na si Fer-
dinand Marcos. Binatikos nila ang nagpapatuloy na mga paglabag sa ka-
rapatang-tao, korapsyon at maling pamamalakad ng gubyerno. Ipinana-
wagan din ng mga raliyista ang pagpapalaya sa mga detenidong puliti-
kal.  Sa 218 detenidong pulitikal na nakakulong ngayon sa iba’t ibang pi-
itan sa bansa, 198 dito o mahigit 90% ay nabilanggo mula nang umupo
sa poder si Arroyo noong 2001. 

DI bababa sa 39 na sundalo ang
napatay sa mga sagupaan ng AFP
at Bagong Hukbong Bayan (BHB)
sa mga prubinsya ng Surigao del
Sur at Davao Oriental mula Se-
tyembre hanggang unang linggo
ng Oktubre. 

Ayon kay Roel Agustin II, ta-
gapagsalita ng BHB sa Southern
Mindanao, sinalakay ng laking-
brigadang pwersa ng AFP at PNP
na kinabibilangan ng 36th IB,
Division Reconnaissance Com-

pany, 67th IB, Scout Rangers
Company at PNP 1105th Provin-
cial Mobile Force ang saklaw ng
Front 20 Operations Command ng
BHB sa naturang mga prubinsya.
Naging target ang mga elemento
ng kaaway ng sunud-sunod na
mga taktikal na opensiba ng mga
Pulang mandirigma sa ilalim ng
Conrado Heredia Command.

Pinabulaanan ni Agustin ang
ipinangangalandakan ni Maj. Ar-
mand Rico, tagapagsalita ng AFP

Eastern Mindanao Command, na
nagtamo ng maraming kaswalti
ang BHB. Aniya, isang mandirig-
ma lamang ng BHB ang namartir
sa naganap na mga labanan.

Samantala, isang elemento ng
CAFGU at dalawang sundalo ng
Philippine Army ang namatay
nang makipagsagupaan ang isang
yunit ng 79th IB sa mga Pulang
mandirigma sa Barangay Buena-
vista, Sta. Catalina, Negros Orien-
ral nitong Oktubre 5.

ANG BAYAN  Oktubre 7, 2008
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Niyanig nitong nakaraang
buwan ang sistemang pampinan-
sya sa US ng pagbagsak ng pina-
kamalalaking kumpanya sa pi-
nansya sa bansa. Sinundan ito
ng pagguho ng marami pang
malalaking kumpanya sa pinan-
sya sa Europe at Asia. 

Ang kinalulubugan nga-
yong krisis ng US ang siya
nang pinakamatindi sa loob
ng nakaraang 80 taon. Tina-
tayang tuluyan itong tutu-
ngo sa depresyon pagsapit

ng 2009. Sa paglala ng kasaluku-
yang krisis sa pinakasentro ng pan-
daigdigang kapitalismo ay tiyak na
hihilahin nito ang buong pandaig-
digang sistemang kapitalista.

Umaabot na sa trilyong dolyar
ang iniluluwal ng US at iba pang
kapitalistang bansa upang isalba

ang mga nagbabagsakang kumpanya sa
pinansya at pigilan ang paglala pa ng kri-
sis. Pero nagbunsod lamang ito ng pani-
bagong mga pagbagsak ng mga pamilihan
sa pinansya, lalupa’t pinatingkad lamang
nito ang inabot nang lala ng krisis. 

Habang papalala ang krisis, ibayo
pang mabibigat na dagok ang idudulot ni-
to sa ilang bilyong manggagawa at iba
pang masang anakpawis sa daigdig, lalu-
na sa nakararaming malakolonyal at mala-
pyudal na bansa. Mahigpit na nakasalalay
ang mga ekonomya ng mga ito sa US at
iba pang pangunahing kapitalistang ban-
sa. Ipinapapasan sa mga ito ang imperya-
listang krisis na nagbubunga ng ibayong
pagkawasak ng mga pwersa sa produk-
syon, malawakang pang-aapi at kahirapan
sa mamamayan. 

Bunga ng ibayong kahirapan at pag-
darahop na idinudulot ng krisis sa US at
buong pandaigdigang sistemang kapita-

Mga tampok sa
isyung ito...

Papatinding krisis ng
kapitalismo

PAHINA 2

Rebolusyonaryong 
klinikang bayan 
sa Albay PAHINA 8

43 bahay ng mga Moro,
sinunog ng militar 

PAHINA 13

Editoryal

Rebolusyonaryong 
pakikibaka, tugon sa krisis 
sa kapitalismo

Ibayong kahirapan at pagdarahop ng mamamayan ang idinudulot ng kinasa-
sadlakang resesyon ng pandaigdigang sistemang kapitalista. Unang tinatama-
an ngayon ng mga dagok ng krisis ang mga manggagawa at iba pang mama-

mayang Amerikano—laluna ang milyun-milyon at dumaraming walang trabaho at
baon sa utang. Mas matitindi pang dagok ang idinudulot ng krisis sa mamama-

yan ng nakararaming naghihirap na bansa sa daigdig. 
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