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atanggal na ang maskara ni Duterte 
para linlangin ang mamamayan. Para 
sa mga umasa, natanggal na din ang 

ilusyon ng pagbabago sa ilalim ng kaniyang 
administrasyon. Lantad na ang pasistang 
sunud-sunuran sa mga dayuhang ganid at lokal 
na naghaharing uri. 

Sa ngalan daw ng pagsalba sa ating bansa, 
binasbasan niya ang mga kapulisan na pumatay 

N ng libu-libong maralita na pinaparatangan na 
gumagamit o nagbebenta ng droga. Habang 
paulit-ulit niyang sinasabi na ito ay para sa 
kinabukasan ng kabataan at proteksyon sa 
kinabukasan ng bawat Pilipino, kabilang sa 
mga inosenteng biktima ng kaniyang giyera 
laban sa droga ay mismong mga kabataan. 

Hindi na rin naging sapat ang pagbomba sa 
Marawi.  Lumipad [Sundan sa ikalawang pahina]
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Artista ng Bayan, Paano Lumalaban: A 
Discussion on the Role of Culture 
in Social Change
Palma Hall 118, University of the Philippines 
(UP), Diliman, Quezon City
1:00 PM-5:00 PM

Sinagbayan PUP Laboratory Auditions
Time and venue: To be announced
Go to fb.com/sinagpup for more information
Up to October 14, 2017

Lakbay Magsasaka Social Media Forum
Roots Katipunan, Unit 106, 307 Katipunan 
Avenue, Quezon City
4:00 PM-8:00 PM

Launching of Coalition for Land Against
Martial Law Oppression and Repression 
(CLAMOR)
University of Sto. Tomas, España, Manila
9:00 AM-12:00 NN

World Hunger Day and
International Rural Women’s Day
March from UST to Mendiola
1:00 PM-4:00 PM

#StopKillingFarmers Exhibit
Arts and Sciences (AS) Lobby,
UP Diliman, Quezon City
Up to October 20, 2017

Lakbay Magsasaka Cultural Night
Freedom Plaza, Polytechnic University 
of the Philippines,
Sta. Mesa, Manila
6:00 PM-9:00 PM

Forum on Rural Women
Diliman Gender Office, UP Diliman, 
Quezon City
1:00 PM-4:00 PM

Lakbay Magsasaka Cultural Night
AS Steps, UP Diliman, Quezon City
6:00 PM-9:00 PM

Lakbay Magsasaka 
Grand Solidarity Night
Kampuhang Magsasaka sa Department of 
Agrarian Reform (DAR), 
Elliptical Road, Quezon City
6:00 PM-9:00 PM

Lakbay Magsasaka
March from DAR to Welcome Rotonda, 
8:00 AM
Salubungan ng Manggagawa at 
Magsasaka, Welcome Rotonda, 9:00 AM 
Protest Program, Mendiola, 10:00 AM-
2:00 PM
Mass for Land, Life and Peace, Plaza 
Miranda, 2:00 PM-3:00 PM
Broad activity at Liwasang Bonifacio, 
4:00 PM-6:00 PMBUNGKALAN
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Sa kaniyang unang taon 
bilang Presidente ay 

umabot na sa walumpu’t
isang (81) magsasaka ang 

napapatay.

“

” 3ILANG PILING TULA MULA SA
M G A  D I K L A P  N G

T I E M P O S  M U E R T O S
PULANG LUPA
ni Dwight Bernardo
Gumigising sa bawat araw nang madaling araw
Upang gugulin ang araw sa ilalim 
ng araw
Upang aking mapagtamnan ang aking lupang 
sinasaka
Na sa aking pamilya’y hanapbuhay na 
nagbibigay ginhawa
Ang tanging sa amin ay nagtatawid sa hirap na 
nagbibigay pag-asa
Kaya paano na lang kung lupa sa amin ay inagaw 
at pilit na ninanakaw?
Paano na lang mga ginugugol ko na araw,
Masasayang na lang ba’ng nararanasan kong 
uhaw,
At maghihintay na lang ba ako ng aking 
pagpanaw?

Kaya ako ay tumindig upang kanilang marinig 
ang aking sigaw at tinig
Nawa’y sila’y makinig.

SILA ANG REBOLUSYON
ni Ipe Soco
 
Sila ang mga gutom na naghahain ng busog,
Mga uhaw na nag-iigib ng ginhawa.
Sila ang butas, tastas ang damit na humahabi
Ng alwan kontra init at yakap laban sa lamig
Sila ang palaboy ng estero at riles, ng sikip at 
dilim,
Nagpaaliwalas ng mga mansyon at hardin.
Sila ang marurungis na tagalinis
Ng konsensya ng poso negro.
Sila ang mababahong nagpapabango
Sa halimuyak ng pusalian at burak.
Sila ang mga inilibing at umahon sa hukay
Ng minahan ng ginto at kasakiman.
Sila ang mga turistang nangangamuhan,
Nandarayuhan sa mga bayang nang-aalipin.
Sila ang naghawan ng dadaanan ng hari
Na pagkatapos ay basta na lamang isinantabi.
Sila ang mahihirap na nagpapayaman
Sa lugmok na dangal ng bastardong lipunan.

Sila na hanggang sa himbing ng kamatayan
Ay sinisingil ng ligalig ng pautang.
 
Sa kanila ang rebolusyon.
 
Sa kanilang nagbigay-buto sa pananalig
Sa bawat pyesa ng maliliit at malalaking pag-
unlad;
Sa kanilang nagbahagi ng kalamnan sa pagkilos
Sa bawat pasulong na hakbang;
Sa kanilang nag-alay ng kaluluwa sa 
pananampalataya
Sa lakas at tatag ng pagkakaisa;
Sa kanilang naghandog ng buhay sa pag-aasam
Sa pantay na pagtatamasa ng kanilang nilikha;
Sa kanilang nagkaloob ng puso sa paghihimagsik
At matapang na pangangahas magtagumpay.
 
Sila ang rebolusyon.

Ngunit anong ingay itong aking biglang narinig,
Tapos aking dugo’y sa lupa nadilig
At ang aking puso’y unti-unting nawalan ng 
pintig.

Lumipas mga araw at pagbabago ay hindi pa rin 
matanaw
O bakit ganito, bakit ganoon?
Walang pagbabago, ganito ang tagpo
Lumipas na nga ang mga panahon
Marami na ang lumipas na taon.
Gumising ka na’t kumilos ngayon
Habang nandito ang pagkakataon

Dahil ang aking dugo’y sumisigaw, humihiyaw
Para sa katarungan at sagot doon ay ikaw.

Dahil ang aking dugo’y sumisigaw, humihiyaw
Para sa katarungan at sagot doon ay ikaw.

[Karugtong mula sa unang pahina] na rin ang 
mga bomba ng administrasyon sa mga bundok 
ng Batanggas, Quezon at Abra, kung saan 
libong inosenteng magsasaka ang apektado. 
Maliban dito, sa kalakhang bahagi ng bansa 
ay patuloy na pinaaalis ang mga magsasaka sa 
kanilang mga lupang sinasaka. Noon pa man 
ay hinayaan niyang manatili at mangamkam 
ng lupa ang mga asendero at komprador tulad 
nina Cojuanco-Aquino-Lorenzo at Florendo. 
Ang desisyon ng hindi pagkumpirma kay 

Rafael “Ka Paeng” Mariano ng Commission 
on Appointments (CA) ay tuluyang pagtalikod 
ng rehimeng Duterte sa mga pinalipad niyang 
pangako sa mga magsasaka. 

Sa kaniyang unang taon bilang Presidente ay 
umaabot na sa walumpu’t isang (81) magsasaka 
ang napapatay. Sa ganitong mga kalagayan 
ng pagpatay, pagbabanta ng deklarasyon ng 
batas militar sa buong bansa at mga maniobra 
para mapahigpit ang kaniyang kapit sa 
kapangyarihan, pinaiiral ng rehimen na ito ang 
culture of impunity o kawalang responsibilidad 
ng estado sa mga pagpatay at ang laya nilang 
pumatay kapag ginusto nila. 

Sa yabang at arogansya ng administrasyong 
ito, wala itong ibang pinatutunayan kung 
hindi ang katotohanang binigo niya ang 
sambayanang Pilipino sa lahat ng kaniyang 
ipinangako. Berdugo ang administrasyong 
ito at walang awa o pagmamalasakit sa mga 
maralita, at kasangga ito ng mga panginoong 
maylupa, mayayamang burukrata at tuta ng 
Estados Unidos. 

Ngayong Oktubre, buwan ng mga maralitang 
magsasaka, muling dadaluyong ang libong 
mamamayan mula sa kanayunan at kalunsuran 
sa buong bansa upang maningil at itambol 
ang kanilang pagtutol at paglaban. Hindi 
takot, kundi paglaban, ang mananaig sa 
mamamayan.//


