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May Krisis nga ba sa Suplay ng Bigas?
Kung Bakit si Aling Maring ay
Wala nang Bigas na Maisaing

Si Aling Maring ay naghaha-got ng abaka upang may
pandagdag na pinagkakakitaan. Ang kanyang asawa ay
arawang nagpapatandan sa niyugan, o kung minsan ay dumadayo sa kalapit na

syudad upang umekstra sa konstruksyon. Apat ang kanilang anak. Ang pinakamatanda ay
nasa ika-anim na baitang sa elementarya, habang ang bunso ay dalawang taon pa
lamang.

Ramdam ngayon ni Aling Maring na mas hirap siya na mapagkasya ang kanilang
kinikita para sa kanilang kinukonsumo. Halos hindi na siya makabili ng dalawang kilong
bigas para sa isang araw. Nitong Pebrero, P25 ang kilo ng bigas na kanyang binibili.
Pagdating ng Marso, naging P27 na ang kilo. Ang mas matindi, nitong buwan ng Abril, P30
na ang kilo ng bigas.

Nababahala si Aling Maring dahil hindi pa nakakabawi ang kanilang kamotehan na
sinalanta ng bagyo, na kahit sana papaano ay pinagkukunan nila ng pangsustine kapag
walang bigas. sundan sa pahina 2
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Kung Bakit si Aling
Maring ay Wala
nang Bigas na
Maisaing

Ulat Koresponsal

May Krisis nga ba sa Suplay ng Bigas?
Lalo pa siyang nababahala dahil sa

tuwing binubuksan niya ang radyo,
nababalitaan niyang lalo pa raw
magkakaroon ng kakulangan sa suplay ng
bigas. Ang bigas nga raw na galing sa NFA
(National Food Authority) ay nirarasyon ang
pagbebenta!

Hindi tuloy maiwasan ni Aling Maring na
ikumpara ang kanilang kalagayan ngayon
sa panahong bata pa siya. Dati nang hirap
ang buhay. Ngunit noon, sapat ang inaani
ng kanilang ama upang pakainin ang buong
pamilya.

Ano na ang mangyayari sa kanila
ngayon kung ultimong bigas
ay hindi na nila maabot ang
presyo? Madalas na tanong ito
ni Aling Maring sa kanyang
sarili. Tanging buntong-
hininga ang kanyang sagot.
Sa panahong lumipas, ano
ang naging kalagayan ng
bigas?

Nakabahura ang produktibidad ng mga
sakahan sa bansa. Habang tuluy-tuloy na
lumalaki ang populasyon, nakapako sa
tatlong metriko tonelada (MT) lamang ang
ilinuluwal ng bawat ektaryang taniman ng
palay, mula pa dekada nobenta.
Kinakailangan ng 5.4 MT ng palay bawat
ektarya upang masustine ang seguridad sa

pagkain ng
bansa.

Nananatiling
makaluma ang
pamamaraan ng
pagsasaka dito
at nakaasa sa
klima at
k a l i k a s a n .

Mahigit sa kalahati ng buong sakahan sa
bansa ay walang irigasyon. Sa Bikol,
mayroong 239,660 ektaryang sakahan.
Ngunit 20,489 ektarya lamang ang may
patubig mula sa reaksyunarong gubyerno.
Ang ibang patubig ay mula sa komunal na
pagsisikap ng mga magsasaka. Sa kabuuan,
umaabot lamang sa halos 120,000 ektarya
ng mga sakahan ang may irigasyon.
Nananatiling napakapababa ng antas sa
mekanisasyon ng mga palayan habang

patuloy na tumataas ang
presyo ng abono at
pestisidyo.

Maliit din ang lupang
agrikultural ng Pilipinas na
nakatalaga para sa
pagtatanim ng palay.
Kumpara sa bansang
Byetnam, halimbawa, na
may mahigit sa pitong

milyong ektarya na nakalaan upang taniman
ng palay, apat na milyong ektarya lamang
ang nakalaan sa Pilipinas. Pinapaliit pa lalo
ito ng tuluy-tuloy na pagpapalit-gamit ng
mga lupang sakahan upang tayuan ng mga
subdibisyon, airport, golf course at iba pang
imprastruktura. Dagdag pa rito, pinapalitan
na rin ang palay ng mga pang-eksport na
pananim.

Sa bawat sampung magsasaka, pito sa
kanila ang walang sapat na  lupang sinasaka.
Nagkakasya na lamang sila sa atrasado at
maliitang pagsasaka.

Matagal nang walang subsidyong
natatanggap ang sektor sa agrikultura mula
sa reaksyunarong gubyerno. Kung meron
mang badyet para sa sektor na ito,
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kakarampot lamang at napupunta pa sa
korapsyon. Isang halimbawa nito ay ang fer-
tilizer scam, na kung saan ang perang
pangsubsidyo sana sa mga abono para sa
magsasaka ay ginamit na pondo ni Gloria
Macapagal-Arroyo sa eleksyon.

Wala ring makabuluhang proyekto ang
reaksyunaryong gubyerno upang paunlarin
ang agrikultura. Pilit pa nitong ipinapagamit
ang mga high-yielding variety (hyv) na palay
upang diumano ay tumaas ang produktibidad
ng mga sakahan.  Ang mga binhing ito ay
nakaasa sa maraming abono at malakas sa
gamit ng pestisidyo. Subalit ang napakataas
na presyo ng abono, pestisidyo at maging
ng nasabing butil, ang pinapasan ng mga
magsasaka. Ang mga dayuhang
k o r p o r a s y o n g
a g r o k e m i k a l
lamang ang
nakikinabang sa
iskemang ito ng
gubyerno.

May mandato
rin dapat ang NFA
na sa minimum ay
kailangan nitong
bilhin ang 12
porsyento ng lokal
na produksyon ng
palay. Layunin
nitong makatulong
ang NFA sa pagpapababa ng presyo ng bigas
at pagpapataas naman ng presyo ng palay
ng mga magsasaka. Ngayong taon, naglaan
lamang ang gubyerno ng P5 bilyon para rito.
Hindi aabot sa isang porsyento ng
inaasahang 7.2 milyong MT na produksyon
ng palay, ang kayang bilhin ng nasabing
pondo.

Habang walang subsidyo, ang hakbangin
ng gubyerno ay ano?

Dekada otsenta, ang Pilipinas ay isa
sa mga bansang may pinakamalaking
sinusuplay na bigas sa pandaigdigang
pamilihan. Hindi nito kailangang umangkat
ng bigas mula sa ibang bansa. Ngunit mula
1993, isa na itong net importer ng bigas
(mas malaki ang inaangkat kumapara sa
ilinuluwas).

Ayon sa NFA, hanggang 90 porsyento
lamang daw ng konsumo sa bigas ang
kayang iluwal ng lokal na produksyon. Ang
10 porsyento ay kailangan daw iangkat mula
sa ibang bansa.

Ngunit mahigit pa sa porsyentong ito ang
inaangkat ng gubyerno. Ngayong taon, 2.2

milyon MT ng bigas ang plano ng
Pilipinas na bilhin sa labas ng bansa
(halos 20 porsyento ng kabuuang
konsumo). Noong 2007, mahigit sa
17 porsyento ng suplay ng bigas ang
iniangkat ng bansa.

Kung tutuusin hindi kailangan ng
Pilipinas na umasa sa ibang bansa
para sa suplay nito ng bigas. May
kapasidad ito na maging sustenable
sa usapin ng pagkain. Ngunit sa halip
na pagtuunan ng reaksyunaryong
gubyerno ang pagpapaunlad sa
sektor ng agrikultura, pinailalim nito
ang bansa sa neoliberal na
patakarang globalisasyon. Ayon sa

Agreement on Agriculture (AoA) na
pinirmahan ng Pilipinas bilang myembro ng
General Agreement on Tariffs and Trade-
World Trade Organization (GATT-WTO),
obligadong mag-angkat ng bigas ang
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Pilipinas, kailangan man nito o hindi. Kung
kaya, tuluy-tuloy na lumalaki ang bolyum
ng inaangkat (imposrted) na bigas (na) ng
Pilipinas. Dito na lamang nagkakasya ang
reaksyunaryong gubyerno upang pataasin
ang suplay ng bigas.

Dagdag pa, ang pribatisasyon ng NFA
ang isa sa mga itinakdang kondisyon upang
patuloy na makapangutang ang
Pilipinas sa World Bank at Asian De-
velopment Bank. Dahil sa
pribatisasyon ng NFA, nawala ang
subsidyo sa presyo ng palay ng
mga magsasaka, at maging sa
presyo ng komersyal na bigas.
Wala  na ring distribusyon ng mga
binhi sa panahong kulang ang
binhing itatanim ng mga
magsasaka.

Ayon sa Kilusang
Magbubukid ng Pilipinas (KMP),
isang progresibong
organisasyon ng magsasaka,
kung makakamit ang 7.2 milyong MT ng
palay na target sa lokal na produksyon,
dagdagan pa ng natirang imbentaryo nitong
Marso, sapat ang suplay ng bigas sa bansa
hanggang Oktubre, kahit pa hindi umangkat
mula sa labas. Paliwanag pa ng KMP, ang
Pilipinas ay umaangkat ng bigas, hindi dahil
kailangan nito kundi dahil obligado itong
bumili ng bigas mula sa Byetnam at US.

Ayon mismo sa datos ng US Department
of Agriculture (US DA), ang total na
produksyon ng Pilipinas ay 10.3 milyon MT
sa taong 2007. Ang total na kinunsumo
naman sa parehong taon ay 11.3 milyon MT.
Kailangan lamang punan ang 1.3 milyon MT
ngunit 2.7 milyon MT ng bigas ang iniangkat
ng Pilipinas. Paglilinaw pa rin ng US

re

DA,pagkatapos ng taong 2007, may mahigit
sa limang milyong metriko toneladang naka-
istak pa na bigas ang Pilipinas.
Kung hindi kulang ang bigas, bakit
sumisirit ang presyo pataas?

Maagang bahagi ng taong ito,
nagpahayag ang mga bansang pangunahing
nag-eeksport ng bigas na liliit ang suplay

sa pandaigdigang pamilihan.
Naglabas ng babala ang Depart-
ment of Agriculture na maaaring
magkar,on ng kakulalangan ng
suplay kung kaya�t kailangan nang
tiyakin ang aangkatin na bigas.

Awtomatiko namang sumirit
ang presyo ng bigas matapos ang
babala.
Sinamantala ng kartel sa bigas
(iilang kapitalista na
kumukontrol sa suplay at
nagtatakda sa presyo ng
bigas), ang sitwasyon. Sa
pamamaraan ng pagtatago ng
suplay o hoarding, lumikha sila
ng artipisyal na kakulangan ng

suplay sa bigas, kahit wala pa man. Ang
dati na nilang naka-imbak na binili sa mas
mababang halaga ay ibinebenta na ngayon
sa mas mataas na presyo, gamit ang
dahilang may kakulangan na raw sa suplay.

Sinusugan naman ito ng Department
of Agriculture kung kaya naglaan ang rehimen
ni Gloria Macapagal-Arroyo ng halagang P62
bilyon upang ipambili ng imported na bigas.

Imbes na bigyan ng todong suporta
ang susunod na taniman ng palay, upang
mapaghandaan ang maaaring kakulangan sa
suplay ng bigas sa pandaigdigang pamilihan,
lalo namang itinali ng rehimen ni GMA sa
imported na bigas ang pangangailangan ng
bansa. Mas ibinubukas nito ang Pilipinas sa
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ang problema sa napakataas na presyo ng
bigas.

Plano ng rehimen na babaan ang taripa
sa imported na bigas upang mas maging
mura raw ang pag-angkat ng mga
negosyante. Mula sa 50 porsyentong taripa,
panukala ng reaksyunaryong gubyerno na
babaan ito hanggang 12 porsyento. Lalo
lamang itong sasamantalahin ng mga
pribadong komersyante upang makapag-
angkat ng mas maraming bigas na kaya
nilang itakda ang magiging presyo.
   At dahil hindi naabot ng NFA ang 12
porsyentong dapat bilhin nito sa lokal na
produksyon ng bigas, hindi sapat ang hawak
na suplay ng gubyerno upang
maimpluwensyahan ang presyo ng bigas sa
pamilihan.

Ang kontrol at manipulasyon sa presyo
ng bigas ay kalakhang nasa kamay ng
malalaking komersyante, laluna ang
itinuturing na Big Seven Cartel.

Maging ang pagrarasyon ng mas murang
bigas mula sa NFA ay hindi epektibo upang
tugunan ang pangangailangan ng
nakararaming hikahos. Ang mga sindikato
sa bigas ang nakikinabang sa pagkopong sa
suplay ng NFA at pagbenta nito sa mas
mataas na halaga. Talamak ang mga
insidente na ang P18 bawat kilo na bigas ng
NFA ay ibinebenta sa halagang P25 hanggang
P28 bawat kilo.
Ano ang dapat gawin ni Aling Maring at
ng mga tulad niyang wala nang maisaing?
Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng
bigas, karaniwan nang makikita ang
mahahabang pila para sa rasyon ng
relatibong murang bigas. Ngunit kapag
nagpatuloy ang mga palpak na plano ng
rehimen ni GMA upang tugunan ang

kasalukuyang krisis, walang pag-asang ito
ay maiibsan.
     Sa kagyat, dapat magmartsa sina Aling
Maring upang ipagsigawan na ang
reaksyunaryong gubyerno ay kailangang
maglaan ng mas malaking pondo upang
ipangsuporta sa produksyon ng mga
magsasaka para sa susunod na taniman ng
palay. Nang sa gayon, magkaroon man ng
kakulangan ng suplay sa bigas sa
pandaigdigang pamilihan, may tiyak na
isasaing ang mga tulad ni Aling Maring.
      Maliban dito, kailangan ang sustenidong
militanteng pagkilos ng mamamayan upang
mariing irehistro sa reaksyunaryong
gubyerno na dapat pagtuunan ang
pagpapaunlad at pagbibigay ng subsidyo sa
lokal na agrikultura, lalo na sa pagtatanim
ng palay. Kailangan ding kumalas ang bansa
sa anumang hindi patas na kasunduan na
nagpapailalim sa sektor ng agrikultura sa
dikta ng imperyalismong US, tulad ng AoA
ng GATT-WTO.
    Kailangan ding igiit ang pagbuwag sa
kartel sa bigas, o ang iilang malalaking
negosyante na kumukontrol sa suplay,
presyo at distribusyon nito.

At higit sa lahat, kailangang kumilos ang
mga tulad nina Aling Maring upang masipa
sa pwesto ang rehimen ni Gloria Macapagal-
Arroyo. Dahil sa ilalim ng rehimeng ito, hindi
lamang bigas, kundi lahat ng batayang
pangangailangan, ang ipinanggigipit sa
mamamayan para sa interes ng dayuhan at
lokal na malalaking puhunan.
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Binhi ng Demokratikong Pamahalaang Bayan
sa Kanayunan, Umaani ng Tagumpay

Ulat Koresposal

Umaga pa lamang ay nagsimula nang magtipon ang masa sa
paligid ng napagkaisahang lugar. Bago pa nga ang itinakdang

oras ay nandoon na ang lahat ng dapat dumalo � 56 katao na 18
taong-gulang pataas at mga kagawad ng mga samahang masa
sa lugar na magsasagawa ng asembleya para sa pagpapasya sa
nakahapag na mga usapin kaugnay ng pagpusisyon at
pagproduksyon sa kalupaang kanilang pinangangasiwaan.
     Nagpasya ang kinauukulang mga kinatawan ng mga samahang
masa na magpatipon ang mga kasapian nito sa lugar para harapin
ang mga kaso ng pagpusisyon at pagpasok para magproduksyon
ng ilang mga taong di dumaan sa prosesong itinatakda ng
dokumentong �Balaod sa Ladyaw�.
     Ang nasabing �balaod�  ay ang implementasyon ng Rebolusyonaryong Gabay sa Reporma
sa Lupa (RGRL) at ng mga probisyon ng Gabay sa Pagtatayo ng Demokratikong Pamahalaang
Bayan.  Ito ang isa sa mga dokumentong gumagabay sa mga samahang masa sa araw-
araw nitong pamamahala sa lugar habang pinananatili ang ubos-kayang pagsuporta at
paglahok sa armadong pakikibaka. Kabilang sa itinatakda ng dokumentong ito ang tamang
proseso at pamantayan ng pagpasok at pananatili sa loob ng mga lupaing ipinamahagi sa
mga magsasaka at pinangangasiwaan ng kilusan.

Usaping lulutasin
     Ang lupaing pinamamahalaan ng
samahang magsasaka ay isang malawak na
bahagi ng isang dating kinamkam na lupain
at ipinananalo ng kilusan ang karapatan ng
masang manatili sa lugar sa pamamagitan
ng  kumbinasyon ng armadong mga aksyon
at taktikal na alyansa na isinagawa ng
Bagong Hukbong Bayan at ng ligal na
pakikibakang masa ng mga magsasaka sa
prubinsya.
    Ang lugar na ito ay nasa isang bahagi ng
larangang gerilya sa prubinsya ng Masbate,
at  kabilang sa isang kulumpon ng mga
magkakatabing baranggay na nakatayo na
ang Ganap na mga Samahang Masa (GSM).
   Pagkatapos maipanalo ang karapatan ng
masang manatili at maka-produksyon sa
lugar, ipinamahagi ang mga naipanalong
lupain sa mga kwalipikadong benepisyaryo
sa pamamagitan ng sistema ng bunutan o
rapol.

   Kasabay ng ganitong pag-abante sa
pakikibaka ay isinulong din ang pag-aangat
ng antas ng organisasyong masa mula sa
mga  Komiteng Pang-organisa tungo sa mga
Ganap na Samahang Masa, kung saan
ihinalal ng masang kasapian ang pamunuan
sa pamamagitan ng sekretong botohan.
Idinaos din ang halalan para sa pamunuan
ng Sangay ng Partido sa Lokalidad. Dagdag
na binuo pa rin ang istruktura ng Milisyang
Bayan  at mga yunit pananggol sa baryo, at
mulat na isina-programa ang pagmobilisa
sa kanila sa mga taktikal na opensiba ng
Hukbo. Binuo at kinumpleto rin ang Komite
sa ilalim ng samahang masa na
nangangasiwa sa mga mobilisasyon sa
kalunsuran at umaasikaso sa mga
proyektong pangkaunlaran sa lugar.  Ang
Komiteng ito ay dagdag sa mga dati nang
komite sa edukasyon, organisasyon,
kalusugan, depensa at pinansya-lohistika.
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   Ikinampanya rin ang pag-aaral sa RGRL,
Balaod  sa Ladyaw at sa iba pang mga
dokumento ng Partido, at ang ilang  artikulo
ng Ang Bayan sa hanay ng masa at sa mga
kasapi ng Partido sa lokalidad.
 Ang usapin ng pagpusisyon at
pagproduksyon sa loob ng saklaw na lugar
ay isang sensitibong usapin na naharap sa
pamunuan ng larangang sumasaklaw sa
lugar at sa mga samahang masa sa mismong
napusisyunan. Nakaabot sa sangay at sa
platung kumikilos sa lugar ang ulat na may
mga pumasok na ilang tao na nagpu-
produksyon na sa ilang bakanteng
pusisyon habang ang iba naman ay
mistulang naghati ng sariling
pusisyon sa ibang kapamilya.
Proseso ng Pagharap
 Upang maharap ang
usapin, binuo ang isang task
force para magsagawa ng
pangangalap ng
kinakailangang mga datos
at kunin ang mga kinakailangang
mga panig at testimonya ng mga pwedeng
testigo.
   Matapos ang pagsinop ng mga datos ay
itinakda ang asembleya ng mga samahang
masa upang pagpasyahan ang mga usapin.
Para maisagawa ito ay binuo din ang isang
panel na kinapalooban ng ilang kagawad ng
larangan at ng platung sumasaklaw sa lugar
na siyang aktwal na mangunguna sa
pangangasiwa sa aktibidad. Isinagawa ang
pulong ng task force na direktang
pinamunuan ng larangan upang tasahin ang
kakumpletuhan ng mga datos at itakda ang
detalye ng plano sa asembleya.
   Pinagkaisahang lahat ng mga 18 anyos
na nakatira sa saklaw na lugar ay siyang
magpapasya sa kada kaso o usapin sa
pamamagitan ng sekretong pagboto.
Itinakda rin ang komiteng seksyon sa platun
upang maging organo na direktang
mamumuno sa gagawing proseso.

Aktwal na proseso
   Nang matipon na ang mga tao ay sinimulan
na ang aktibidad  sa pamamagitan ng
pagkanta ng Internationale na sinundan ng
paglilinaw ng layunn sa pagtipon at
paglalahad ng mga magaganap na proseso.
  Ang unang bahagi ng proseso ay sumaklaw
halos ng buong umaga. Kinapalooban ito ng
pagbalik-tanaw sa naging kasaysayan ng
lugar at ng naging pakikibaka dito, ng
sinumadang pag-aaral sa �balaod�  at
pagtukoy sa mga probisyon dito na maaring

nalalabag. Bandang huli ay iniharap ang
sumada ng kada kaso o usaping pag-
uusapan at ang pagkuha ng mga dagdag
pang testimonya at katanungan mula
sa mga imbwelto at mula sa asembleya.
 Naging isang masiglang pag-aaral sa

RGRL, sa �balaod� at sa  rebolusyon
mismo ang sumunod na mga talakayan
habang parang bagyong bumuhos ang
maraming mga katanungan, opinyon at
mga punto kasabay pa ang sumasalit-
salit na ilang pilyo at nakakapangising

mga komentaryo at katanungan.
   Partikular na nagpasigla ng talakayan at
di naiwasang sabay-sabay na magkagulo ay
nang may isang magsasaka na nagtanong
kung pwede ba niyang bawasan  ang lupang
kanyang pinu-produksyonan. Dahil natamaan
ang isa sa pinakasaligang pangangailangan
ng isang magsasaka sa lupa ay sabay sabay
at di magkamayaw na nagsalita ang buong
asembleya.  May naiinis na bakit mag-iisip
ang isang magsasaka na bawasan ang
kanyang poproduksyonan; mayroon naman
na parang pinatulan ang nagtanong at
kaagad inaplayan ang ibabawas nito sa
pusisyon; at ang iba naman ay nakuntento
sa ilang kantyaw at biro na nagdulot ng
matinding tawanan. Bandang huli, dahil
naisip na siguro ang implikasyon ng kanyang
katanungan ay inatras na lang ng kasapi
ang kanyang punto at pag-iisipan daw muna
niyang mabuti.
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Matapos ang iba pang mga katanungan
ay pansamantalang itinigil ang proseso para
kumain ng tanghalian. Ang mga dumalo ay
may kanya-kanyang dalang mga baon na
pinagsama sama sa isang mahabang mesa
kung saan kumain ang lahat kasabay ang
mga kagawad ng platun.
       Pagkatapos kumain ay sinumada ng
tumatayong pangulo ng panel ang mga
natapos nang mga usapin at muling binuksan
ang talakayan para sa dagdag pang mga
punto at ideya.
   Kasunod ay sinimulan
nang ilinaw ng kasamang
itinoka sa eleksyon ang
magiging proseso sa
pagpapasya sa
pamamagitan ng lihim na
botohan.  Pitong kaso ang
nakasalang na may
kaugnayan sa usapin kung
papayagan bang patuloy na
makapusisyon at
makapagproduksyon o hindi.
Ang isa dito ay nakitang di
na isalang sa 3333botohan
dahil ilang panahon nang
umalis sa lugar ang nasabing
tao.
   Ilininaw din na kung ang maging
kapasyahan ay hindi na magpatuloy sa
produksyon ang isang pamilya dahilan sa
malalang paglabag ay gagawin lamang ang
aktwal na pag-iwan sa pusisyon matapos
maani ang kanilang produkto at ang mga
itinanim nilang mga halaman ay pag-
uusapan ang sistema ng kumpensasyon
sakaling may kwalipikado nang makabunot
na ng pusisyon.
   Kaya anim na kaso ang pagpapasyahan
kung papayagan bang manatili o bibigyan
lang ng tamang panahong makaani at
papayuhang sumunod sa proseso ng pag-
aaplay sa pusisyon, hanggang kung
kwalipikado ay maging bahagi ng bunutan o
rapol sa pwesto.

Ang botohan
Ang 56 na kataong nasa asembleya

ay pinagbibigyan ng mga balota para sa
bawat kasong pagpapasyahan.  Para
mapasimple ay tinapatan na lang ng numero
ang kada opsyon na pagpipilian at ang
katapat na numero ay sapat nang magsilbing
boto ng mga tao. Ipinaliwanag din na ang
bilang ng boto na lampas  ng isa sa kalahati
ng bilang ng mga dumalo ay sapat nang
mapagtibay ang isang desisyon. Nauna dito
ay naglinaw ang Komiteng Larangan na dapat

mayorya ng naninirahan sa
lugar na 18 anyos pataas
ay nakadalo.
Natahimik ang asembleya

nang ipamahagi na ang
mga balota. Narehistro sa
mukha ng bawat isa ang
malaking responsabilidad
na magpasya at
magdesisyon sa isa sa
pinakamahalagang usaping
may kinalaman sila. Pero
mababanaagan ang
aliwalas sa kanilang mga

mukha, na ngayon ay di na sila pinipigilang
magsalita ni tumingin ng mata sa mata sa
dating PML, noong mga panahong di pa ang
kilusan ang may kontrol sa lugar.  Hindi na
umiiral ang dat3ing sistemang lagi lang
dapat na nakayuko at naghihintay  ng iuutos
ng PML ang mga magsasaka.
  Ngayon, sila na ang nagpapasya at sa
pamamagitan ng isang  napaka-
demokratikong proseso ng sekretong
botohan matapos ang malayang pag-aaral,
talakayan at pagtatanong kaugnay ng
usapin.
    Pagkaraan ng ilang panahon ng pagsulat
at paglalagay ng boto sa kanya-kanyang
kahon para sa kada kaso ay muling naglinaw
ang mga kasama sa panel na sisimulan na
ang pagbibilang. Inilinaw rin na ang sinuman
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� lalo na ang mga nakasalang na tao � ay
may karapatang magsampa ng paghahabol
o apela sa nakatataas na organo ng
kapangyarihang pampulitika at ang
mapapagkaisahang mga desisyon ay
awtomatiko ring papasadahan ng
tumatayong nakatatas na organo ng
rebolusyonaryong pamahalaang bayan.
    Parang nakahinga ng maluwag ang masa
nang simulan na ang bilangan.  Paminsan
minsan ay may mga di mapigil na tawa o
kantyaw kapag may biglang lilitaw na ibang
boto o di kaya ay may dagdag pang mga
maiiksing komentaryo ang nagboto.
Resulta ng botohan
     Sa anim na mga kasong pinagbotohan
ay lumitaw ang sumusunod na kapasyahan:
    Sa kaso bilang 1 kung saan ang isang
bagong kasal ay binigyan ng pwesto sa loob
ng dati nang pusisyon ng isa sa kanilang
magulang na pareho namang mga
benepisyaryo ay solidong nagboto ang
asembleya 56-0 pabor sa pagkilala sa
patuloy na pagproduksyon ng bagong kasal.
       Sa kaso bilang 2 na ang ama ng mga
imbwelto ang benepisyaryo pero di na kayang
magproduksyon ay ibinigay ang karapatan
sa anak ay solido rin at 56-0 na inaprubahan

ang pananatili sa pusisyon at pagpapatuloy
sa produksyon ng nasabing anak.
    Sa kaso bilang 3 naman ay sa ama ang
pwesto at ang nagtatrabaho pangunahin ay
ang anak niyang binata. Ngayon ay nag-
asawa na ito at ibinibigay naman ng ama
ang karapatan na siya na ang magpatuloy
sa produksyon sa pwesto.  Naging 55 lamang
ang boto dito dahilan sa di nakaboto ang
isang ina na kinailangang dalahin sa malapit
na bahay ang anak para magpasuso at
nagpahayag na sa sunod na kaso na lang
siya boboto.
     Ang kaso bilang 4 naman ay ang isang
bago ring kasal na binigyan ng ama ng babae
ng pusisyon sa loob ng kanyang lote, pero
sa halip ay sa loob ng lote ng ama ng lalaki
pumuwesto.  Sa kasong ito naman ay
nagkataon na ang isa sa mga imbweltong
lote ay di saklaw ng mga nasa asembleya
kaya nakita na may parteng aayusin at
pagdedesisyunan pa at ang pagbobotohan
lang ay kung magpatuloy ba o hindi sa
kasalukuyang pagpuproduksyon.  Sa
panahong ito ay nagpaalam ang iba na  saglit
na uuwi para asikasuhin ang kanilang mga
alagang hayop o anak kung kaya 46 na lang
ang nakaboto at 40 ang sumang-ayon na
patuloy lang ang produksyon at 6 ang
nagboto na di na magpatuloy.
    Ang kaso bilang 5 ay usapin naman ng di
tuluy-tuloy na pagpwesto sa lugar na
tinakda at minsan ginagawa lang pakainan
ng hayop ang kanilang pusisyon.
Nagboluntad na ang mga imbwelto dito na
bigyan sila ng tsansa na sumunod sa
�balaod�  at pag di nila kinaya ay kusa silang
lalabas ng lugar. Sampu sa mga botante ang
tumutol na magpatuloy pa sila habang 40
naman ang nagboto na pwede pa silang
magpatuloy pero sa kundisyon na tinakda
mismo na aalis silang kusa kung di
makasunod sa �balaod� .
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    Ang kaso bilang 6 naman ay usapin ng
pamilyang matagal nang di sumusunod sa
�balaod� lalo na ng pagbabahay sa lugar at
may iba pang mga bisyo at di magandang
kilos sa lugar. Sampu ang nagpusisyon na
pwede pa silang magpatuloy pero higit na
marami na umabot ng 40 ang nagpusisyon
na dapat na silang lumabas sa lugar.
Itinakda ang 10 araw para sa apilasyon ng
imbweltong pamilya.
    Pagkatapos ng botohan ay sinumada ng
isa sa panel ang kabuuang nakamit sa araw
na iyon.  Naglinaw ng kahalagahan na dapat
ang maging resulta ng ganoong mga proseso
ay ang higit pang pagkakaisa at lalong
pagtatag sa rebolusyon.  Nagpaalala na rin
ang yunit ng platun ng mga aktibidad at
iskedyul ng mga gawain ng mga samahang
masa. Pagkatapos  nito ay masiglang nagsi-
uwi ang masang kasapian.
Makasaysayan
   Ang ganitong pangyayari ay isang
makasaysayang igpaw na sa kakayanan at
kahandaan ng masang maging aktibong
bahagi ng itinatayong rebolusyonaryo at
demokratikong  pamahalaang bayan sa
kanayunan. Dito na makikitang nakatayo at
umaandar ang rebolusyonaryong gubyerno
ng mamamayan sa loob ng mga sonang
gerilya na ibayong higit na superyor kumpara
sa reaksyonaryong pamahalaan  na ngayon
ay dominado ng malupit, pasista at  punung-
puno ng korapsyong rehimeng US-GMA.

Noong unang inaagaw pa ang kanilang
lupa ay nagpasya na ang masa sa antas at
anyo ng laban na nakikita nilang handa na
nilang lahukan. Isinagawa ito sa
pamamagitan ng bawat sityong
konsultasyon ng yunit ng Hukbo at taasan
ng kamay na pagboto ng masa sa mga
opsyon na nakikita nila. Ito ay ang proseso
ng gawaing masa sa giya ng linyang masa
at sa diwa ng rebolusyonaryong kilusang
masa.

Sinundan naman ito nang magpasya  sila
sa kanilang mga magiging lider sa Ganap
na Samahang Masa sa pamamagitan ng lihim

na halalan. Kumpara sa dating  balangkas
pa ng Hukbo at gawaing masa sa
pagdedesisyon, ay isa na itong anyo ng
sariling pagpapasya ng masa. Pagkatapos
nito ay ang patuloy nang paglahok nila sa
pang-araw-araw na mga desisyon kasabay
na ng pag-asikaso sa pagpapaunlad ng
kanilang kabuhayan at produksyon.

At ngayon nga, ang isa sa
pinakamalaking igpaw na nakamit  ay nang
magtipon sila para pagpasyahan ang mga
usaping may kinalaman mismo sa lupa at
pagpu-produksyon dito.
  Ang ganitong mga karanasan ay
nagpapatunay na higit na nagiging matatag
ang pagkakaisa at mas may determinasyon
ang masa kapag epektibong nagagamit ang
linyang masa at nailulugar sa balangkas ng
rebolusyonaryong kilusang masa ang
mahahalagang mga desisyon at kapasyahan
sa mga lugar na nakatayo na ang mga GSM.
     Subalit nakakamit lamang ang positibong
resulta ng ganitong mga proseso kung sapat
na ring nakukonsolida ang baseng masa sa
pamamagitan ng  kumbinasyon ng mga pag-
aaral, pagtatasa at paglalagom  at sa aktwal
na  pagpapakilos sa kanila sa balangkas ng
rebolusyonaryong pakikibaka. Kapag hindi
ito sapat na naisagawa ay lumilitaw ang
mga kahinaang dulot ng tukso ng
oportunismo, ekonomismo, legalismo, NGO-
ismo, at repormismo na hahantong sa
pagkawasak ng samahan at maglalayo sa
masa sa rebolusyonaryong landas.

Kinakailangan pa rin nilang epektibong
kumbinahin ang pleksibilidad ng ligal na
pagkilos upang magkamit pa ng dagdag na
suporta at lakas habang di naman binibitiwan
ang pinakasaligang usapin ng pagsuporta
at paglahok sa armadong pakikibaka at lihim
na rebolusyonaryong kilusan, kung saan ang
ligal na pagkilos ay  pinagsisilbi.

*balaod � batas, patakaran
ladyaw � lupa na pinangangasiwaan ng
Demokratikong Pamahalaang Bayan


