
EDITORYAL

Rebolusyonaryong pangmasang pahayagang ilinalathala ng Partido Komunista ng Pilipinas-Bagong Hukbong Bayan sa Rehiyong Bikol

Hulyo-Disyembre 2016

Hulyo-Disyembre 2016
Taon XL Blg.3-4

1

Mga Paglabag sa Tigil-Putukan ng Armed Forces of the  
Philippines

P atuloy pa rin ang mga operasyong militar ng 9th IDPA sa Kabikulan sa kabila 
ng muling pagdedeklara ng Rehimeng Duterte nitong Agosto 28 ng indefinite 
ceasefire sa panahon ng usapang pangkapayapaan at ng pampublikong 
pahayag ng AFP na susuportahan nito ang anumang pagsisikap para sa 
pag-usad ng negosasyon.  Kinukundena ng masang Bikolnon ang tahasang 

paglabag ng pwersa ng militar sa sarili nitong deklarasyon ng tigil-putukan at ang patuloy na 
paghahasik nito ng terorismo sa mga lugar na sinasaklaw ng mga operasyon nito. 
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EDITORYAL

Sa halip na pabalikin ang kanilang pwersa sa 
mga baraks at ihinto ang lahat ng mga ope- 
rasyong militar, lalo pang nadagdagan ang 
pwersa ng AFP na naglunsad ng mga gawaing 
paniktik, pananakot at saywar sa tabing ng 
‘peace and development’ at mga sibil-militar 
na aktibidad sa buong 
rehiyon. Patuloy na sina-
saklot ng takot ang mama-
mayang Bikolano dahil sa 
hamletting, panonortyur, 
pwersahang pagpapa-
pirma sa mga sibilyan na 
sila ay may kaugnayan 
sa pulang hukbo at mga 
operasyong kombat ng 
9th IDPA. 

Pinatunayan ng mga 
paglabag ng AFP sa muling 
deklarasyon nito ng 
tigil-putukan ang pagiging 
traydor sa layuning wakasan 
ang ugat ng armadong 
sigalot at makamit ang 
makatarungan at pang-
matagalang kapayapaan. 
Ang saligang katangian 
ng AFP na reaksyunaryo 
at mersenaryo ang isa sa 
mga pinakamala laking 

hadlang sa pagkamit ng tunay at makatarungang 
kapa yapaan. Sa huli, mananatiling galamay ng 
lokal na naghaharing-uri ang pwersa ng militar 
at patuloy na magsisilbi sa layuning durugin at 
talunin ang rebolusyonaryong pwersa. Dapat 
na maging mapagbantay ang buong pambansa 
demokratikong kilusan at ang masang Bikolnon 
kahit sa panahon na nakasalang ang usapang 
pangkapayapaan laban sa anumang patraydor at 
probokatibong hakbang ng AFP-PNP-CAFGU at 
iba pang mga grupong paramilitar nito.
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Usapang Pangkapayapaan sa pagitan ng CPP-NPA-NDFP at 
Rehimeng Duterte, Sinimulan na

P ormal nang sinimulan noong Agosto 21-27 ang unang pasada ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng National 
Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ng Government Republic of the Philippines (GRP). Ito ay matapos 
maresolba ang bantang maudlot ang usapan nang padalus-dalos na bawiin ni Duterte ang deklarasyon ng 

unilateral ceasefire sa kanyang SONA noong Hulyo. 

Matapos ang 
pagsisikap ng 
mag kabilang panig 
na pagsalubungin 
ang mga kahilingan 
at kinakailangang 
hakbang upang 
maituloy ang usapan, 
ipinasya ng CPP-NPA-
NDFP nitong Agosto 
21-27 ang isang interim 
ceasefire at karugtong 
nitong pansaman-
tala at nagsasariling 
tigil-putukan o interim 
unilateral ceasefire 
(IUCF) nitong Agosto 
28 bilang pagpapakita 
ng sinseridad na ituloy 
ang usapang pangkapayapaan at positibong pagtugon 
sa mga hakbangin ng rehimeng Duterte kaugnay sa 
pagha handa para sa usapan. 

Tampok dito ang pagpapalaya sa 19 konsultant ng NDF, 
pagkilala at pagtitibay ng mga pirmadong kasunduan mula 
noong 1992 kabilang na ang The Hague Joint Declaration ng 
1992, Joint Agreement on Security and Immunity  Gua rantees 
ng 1995 (JASIG), Joint Agreement on the Formation, 
Sequence and Operationalization of the Reciprocal Working 
Committees (RWC) of the GRP and NDFP Negotiating Panels 
ng 1995 at Comprehensive Agreement on Respect for 
Human Rights and International Humanitarian Law ng 1998 
(CARHRIHL), ang planong palayain ang higit 520 bilanggong 
pulitikal at ang pagpapabilis sa proseso ng pag-uusap sa 
tatlong mahahalagang paksa ng usapang pangkapayaan: 
social and economic reforms, political and constitutional 
reforms at end of hostilities and disposition of forces. Saman-
tala, nagdeklara rin ang GRP ng isang indefinite ceasefire. 

Sinasaklaw ng IUCF ng CPP-NPA-NDF ang paghinto ng 
lahat ng mga aksyong militar laban sa lahat ng unipor-
madong armadong elemento ng AFP-PNP-CAFGU at iba 
pang paramilitar na grupo ng reaksyunaryong estado. 
Gayunpaman, liban sa paghinto ng mga opensibang aksyon 
laban sa pwersa ng kaaway, mananatili pa rin ang lahat ng 
pampu litika at pangmilitar na gawain ng Bagong Hukbong 
Bayan. Ilan na rito ang gawaing edukasyon, pampropagan-
da’t pangkultura, pamproduksyon, pagpapanatili ng

 kaayusan sa mga sonang 
gerilya at mga aksyong pama-
marusa laban sa mga mala laking 
negosyo at dayuhang korpo-
rasyong  hindi kumikilala sa 
mga patakaran ng Gubye rnong 
Bayan at mapaminsala sa 
kalikasan, despotikong 
pan ginoong may-lupa at mga 
galamay nito. Mayroon ding 
probisyon ang IUCF na maaaring 
iatras o bawiin sa panahong 
mapagpasyahan ng Partido 
na hindi na ito nagsisilbi sa 
pambansa demokratikong 
layunin o ilinalagay nito sa 
peligro kapwa ang masa at ang 
rebolusyonaryong pwersa.

Ang pagharap ng rebolusyonaryong kilusan sa usapang 
pangkapayapaan ay nasa balangkas ng pagsusulong ng 
pambansa demokratikong rebolusyong bayan. Sa daluyang 
ito sinisikap ng NDFP, bilang kinatawan ng mamamayan, na 
isulong ang mga sosyo-ekonomiko repormang hinihingi ng 
taumbayan tulad ng tunay na reporma sa lupa, pambansang 
industriyalisasyon at nagsasariling patakarang panlabas. 
Kalaunan, isusulong din ng NDFP ang mga pagbabago sa 
konstitusyon upang mabigyang daan ang pagpapatupad sa 
mga mapagkakasunduang reporma.

Gayunpaman, bagamat positibong sinasalubong ng 
rebolusyonaryong kilusan ang hakbanging makipag-usap 
ni Duterte, mulat itong malaking hadlang sa pag-usad ng 
usapang pangkapayapaan ang kontrol ng mga militarista 
at papet ng imperyalistang US sa gubyerno. Ang ultimong 
layunin ng reaksyunaryong estado ay itali sa matagalang 
tigil-putukan ang BHB at kung gayon ay pahupain ang 
kapasyahan ng mamamayang ipagtagumpay ang mata-
galang digmang bayan. 

Kasama ng mamamayan ang rebolusyonaryong kilusan 
sa pagtatakwil sa kahirapan at kawalan ng katarungang 
panlipunang ilinuluwal ng malapyudal at malakolonyal na 
lipunang kontrolado ng naghaharing-uri at imperyalistang 
US. Naninindigan ang CPP-NPA-NDFP na tanging sa landas 
ng armadong pakikibaka at sa lakas ng kilusang masa mapa-
palitan ang kasalukuyang sistemang panlipunan at maka-
kamit ang pambansang demokrasya. 
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Ulat Koresponsal

Sa Isla ng Ticao, mula pa noong huling bahagi 
ng 2014 hanggang sa ngayon ay mas lalo pang 
pinaigting ang atake-militar sa mga dating baryo 
at bayan na sinaklaw ng CPDT-OPB noong 
nakaraang taon at unang hati ng 2016. 
Mula Oktubre 12, 2016 hanggang sa 
kasalukuyan ay nananalasa  muli sa 
Isla ng Ticao partikular sa bayan 
ng Monreal sa mga barangay 
ng  Rizal, Real, Cantorna, 
Togoron, Maglambong, Mac 
Arthur at Sto. Niño ang 
tropa ng Charlie Coy, 9IBPA 
na pinamumunuan ni 1Lt. 
Flores.

 Sa ika-3 Distrito 
naman, nagdeploy ng 
tropa ang Phil. Army 
sa mga baryong 
saklaw ng bayan 
ng Dimasalang at 
Cawayan. Ipinakat 
ang pinagsanib 
na tropa ng Alpha 
Coy-31st IBPA, 9th 
IBPA at tropang 
mula sa CMO Bn ng 9th IDPA na nakabase sa Pili, 
Camarines Sur. Nagsimula ang operasyong militar 
nila sa mga lugar na ito noong Oktubre 6, 2015 at 
nagpapatuloy hanggang sa ngayon.

Sa bayan ng Dimasalang, pinupokusan ng 
operasyong militar ang mga baryo ng Mambog, 
Buenaflor at Cabanoyoan. Sa Cawayan, nakapokus 
ang kanilang operasyon sa mga barangay ng 
Libertad, Cabungahan, Calapayan, Villa Hermosa, 
Tuburan at Madbad. Ang mga operasyong ito 
ay tinatabingan ng Community Peace And 
Development Team (CPDT) sa ilalim ng Oplan 
Bayanihan (OPB). Sa pamamagitan nito, ang 
Bayanihan Team Activities (BTA) ng mga militar ay 

nakasentro sa gawaing paniniktik, pandarahas at 
pananakot sa mga taumbaryo. 

Sa loob ng halos dalawang linggong operasyon 
at pananatilili ng mga militar sa mga baryo, 

lumikha ito ng matinding ta kot at ligalig 
sa mga mamamayan. Mistulang 

umiiral ang Batas Militar sa 
mga baryong ito dahil 
inalisan ng kapangyarihan 
ang mga lokal na upisyal 
at pinutol ang karapatang-
sibil at kapasyahang 
mamuhay ng marangal 
ng mga mamamayang  
karamiha’y magsasaka. 
Noong Oktubre 22, 
2016, isang sibilyan 
ang iligal na inaresto, 
hinalughog ang bahay 
at  nilagyan ng kopya 
ng  rebolusyonaryong 
mga babasahin at 7 bala 
ng M16 sa loob bahay 
nito para palabasing 
kasapi ng BHB. Sapilitan 
din siyang pinapagiya ng 

mga militar sa mga operasyong kombat at tuluy-
tuloy na iniimbestigahan.

Noong umaga ng Oktubre 24, ang mga militar 
ay nagsagawa ng pagbabahay-bahay  at iligal na 
nanghalughog  sa Sityo CTN, Brgy. Cabungahan at 
iligal na inaresto ang isang kabataang magsasaka. 

Ang mga gawing ito ay labag sa Comprehensive 
Agreement on Respect for Human Rights and 
International Humanitarian Law o CARHRIHL  na 
nauna nang pinirmahan ng GRP at NDFP noong 
1998 at muling pinagtibay sa kasalukuyang 
nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan ng 
dalawang panig sa ilalim ng pamahalaang Duterte.

Pinaigting na Militarisasyon sa Masbate, Lansakang Paglabag sa 
Tigil-putukan

M ariing kinukondena ng Jose Rapsing Command (JRC), Bagong Hukbong Bayan-Masbate ang  
kasalukuyang pinaigting na militarisasyon sa buong prubinsya.  Ang nagpapatuloy na mga 
operasyong militar na ito ng AFP ay nagaganap sa kabila ng deklarasyon ng GRP ng unilateral 

na tigil-putukan.
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Nananawagan ang Jose Rapsing Command 
(JRC), Bagong Hukbong Bayan-Masbate 
sa  mamamayang Masbateño at mga 
rebolusyonaryong pwersa na ilantad at labanan 
ang mapanlinlang na CPDT-OpB. Dapat na ilantad  
ang hayagang  paglabag sa karapatang pantao 
na dulot nito. Magrehistro ng protesta laban sa 
mga marahas na pakanang ito at sa lansakang 
paglabag 
sa kanilang 
sariling 
deklarasyon ng 
unilateral na 
tigil-putukan. 
Igiit ang mga 
karapatan sa 
kalayaang 
sibil at sa 
pagkakaroon 
ng pambansang 
kalayaan at 
soberanya 
laban sa Oplan 
Bayanihang 
idenisenyo 
ng US Army.  
Patuloy na 
pahigpitin 
ang hanay 
at labanan 
ang mga 
panlilinlang, 
pananakot, 
pang-aabuso 
at terorismong 
militar upang 
pagwatak-watakin ang mamamayan sa layong 
wasakin ang kapasyahang lumaban para sa 
pagbabago ng lipunang pinaghaharian ng mga 
malalaking burgesya kumprador at panginoong-
maylupa.

Dapat kilalanin ng AFP at PNP ang 
katotohanang nasa likod ng usapang 
pangkapayapaan at tigil-putukan. Hangga’t 
hindi hinaharap ang mga sanhi ng sigalot na 
bunga ng kahirapan, kawalang-katarungan 
at kawalang kaunlaran at kalayaan ng bansa 
ay hindi makakamit ang kapayapaan.  Dapat 
matamang kilalanin ng GRP na ang NDFP ay 
may sariling paggugubyerno at mamamayang 
pinamamahalaan sa mga teritoryong saklaw 
ng iba’t ibang antas ng Probisyunal na 
Rebolusyonaryong Gubyernong Bayan na 

pinangangalagaan ng Bagong Hukbong Bayan.  
Ang kanilang patuloy na presensya at operasyong 
militar sa tabing ng ”Peace” at ”Development” ay 
malinaw na probokasyon at pag-atake sa mga 
teritoryo ng Gubyernong Bayan. Ang iskemang 
ito ay naglalayong wasakin ang paglakas ng 
hanay ng rebolusyonaryong mamamayan batay 
sa disenyo ng Counter Insurgency Guide (2009) 

na pinapairal ng 
US sa iba’t ibang 
estado sa buong 
mundo.

Matapat na 
pinahahalagahan 
ng mga 
rebolusyonaryong 
pwersa ng 
Masbate ang 
nagpapatuloy 
na usapang 
pangkapayapaan 
sa ilalim ng 
Pamahalaang 
Duterte at 
mahigpit na 
tumatalima sa 
Interim Unilateral 
Ceasefire batay 
na ilinabas ng 
Komite Sentral ng 
Partido Komunista 
ng Pilipinas upang 
bigyang-daan 
at oportunidad 
ang mapayapang 

paraan ng paglutas ng mga ugat ng sigalot 
ng digma at makamtan ang makatarungan at 
pangmatagalang kapayapaan, tunay na kaunlaran 
at malayang lipunang Pilipino.

Ang pahayag na ito ay magsisilbi ring babala sa 
mga upisyal at tauhan ng 9th IDPA ng rehiyong 
Bikol na nakatalaga  sa Masbate 9th IB sa kanilang 
patuloy na paghahasik ng terorismong militar sa 
mamamayan at sa kanilang katugunang, ”Ang 
NPA lang ang may Ceasefire, Kami, Wala!” Sa gitna 
ng usapang kapayapaan, nanatili sa aktibong 
depensa ang mga pwersa ng BHB-Jose Rapsing 
Command at  matapat nitong pananatilihin ang 
kapasyahang ipagtanggol ang mamamayang 
Masbateńo laban sa pasismo ng AFP, PNP at ibang 
pang armadong grupo sa prubinsya.



Hulyo-Disyembre 20167

Ulat Koresponsal
Matagumpay na Batayang Kursong Opisyal, Ilinunsad sa Kabikulan

H indi pa man sumisilip ang araw mula sa kanyang kanlungang kabundukan, mauulinigan na ang kaluskos ng 
mga kasama sa kusina. Alas kuwatro’y dapat nakapagkape na’t naiinitan ang sikmura para paghandaan ang isa’t 
kalahating oras ng ehersisyo at pagsasanay para sa malapitang pakikipaglaban (close-quarter combat). Sa hudyat 

ng sipol ng tumatayong kumander ng pormasyon, kailangang nakahanay na ang mga kasama sa field. Sa mga aninong 
kumikislot sa bukang liwayway hindi mababanaag ang pagkakaiba ng mga kasama sa edad, kasarian at responsibilidad na 
hinahawakan. Lahat sila’y gumagalaw sa iisang ritmo ng pagbilang batay sa kumand.

Ganito nagsisimula ang araw ng mahigit dalawang 
buwang pagsasanay sa Batayang Kursong 
Opisyal (BKO) sa ilalim ng Rogelio 
Calubad Military Academy-BHB-Bikol 
para sa mga kadre-militar, na 
ginanap sa kabundukan ng 
rehiyon nitong nakaraang 
Hulyo hanggang 
Setyembre. Layunin ng 
pag-aaral na armasan 
ang mga kasama ng 
dagdag na kasanayan 
at kakayahan mula sa 
pagtatayo ng mga lakas-
kumpanyang larangang 
gerilya hanggang sa 
pamumuno sa mga 
labanan, kampanyanng 
militar at pagkabisa sa 
teatro ng digma.a pagtatayo 
ng mga lakas-kumpanyang 
larangang gerilya.

Sa pagpapakilanlan at 
oryentasyon ng kurso, mapapansin ang 
pagkakaiba ng mga kasamang delegado. 
Nagmula sa iba’t ibang uri at saray ng lipunan ang 
humigit apatnapung mga upisyal at sinasanay na upisyal 
ng pulang hukbo. Ang iba sa kanila’y abuhin na ang buhok 
at minsan pa nga’y sumisilip na ang bumbunan. Bakas 
sa kanilang mga tindig ang dunong na pinanday ng sa 
ilang dekadang pakikihamok para sa bayan. Samantala, 
mapapansin sa mga bagong sibol na kumander ang kanilang 
kasabikang ibahagi ang kanilang mga kwento’t karanasan.

Subalit hindi hadlang ang mga pagkakaibang ito. Biro nga 
ng mga kasama, matapang pero may dunong dapat ang 
isang kumander. Ang pinagsamang mga kalakasang ito ang 
nagbibigay ng balanse sa pagbaybay ng 47 taong kasaysayan 
at mga aral ng paalun-along pagsulong ng rebolusyon sa 
bansa at rehiyong Bikol.

Tuwing umaga, bago magsimula ang pormal na sesyon, 
pinasisigla ng mga pangkulturang pagtatanghal 

at balitaan ang mga kasama. Binubuhay ang 
iskul ng mga pagtatanghal na hinalaw 

mula sa mga kanta ng bandang 
Gintong Silahis* at mga bagong 

komposong awitin ng mga 
kasama. Maraming tula at 

maiiksing dula ang nakatha 
at naging hamon sa bawat 
iskwad na tuluy-tuloy na 
paunlarin ang kanilang mga 
pangkulturang pagtatanghal 
sa kabila ng napakasiksik 
na skedyul ng pag-aaral. 
Sa pagtatapos, sa halip na 
diploma, isang lathalaing 

pampanitikan, ang Alab, ang 
nabuo upang maging kaagapay 

sa paglulunsad ng mga susunod 
na pag-aaral.

Magkakambal na teorya at praktika 
ang naging estilo ng pag-aaral.  Matapos 

ang paghihimay ng teorya na nagpapainog 
sa syensya ng digma sa mga partikular na 

kalagayan, nahalaw ang mga aral batay sa karanasan ng mga 
kasama hindi lamang sa rehiyon ngunit maging sa iba pang 
prubinsya’t larangan sa bansa. Sa grusap (grupong usapan o 
palihan) at presentasyon napalitaw ang mga naging kahinaan 
at kalakasan ng mga teritoryo at ang mahahahalagang aral 
na nakalap ng Partido at Bagong Hukbong Bayan. Natukoy 
din ng mga delegado ang mga dagdag pang hakbangin 
para harapin ang hamon ng pagpapalakas ng mga 
larangang gerilya.

 “Minsan kapag nasa teritoryo ka,” ani ni Ka Ryan, “ang 
iniisip mo lang lagi kung paano aabante ang mga gawain 
sa eryang nakatalaga sa iyo. Dapat pala hindi mo lang alam 
kung ano ang nariyan sa abot-tanaw mo, dapat alam mo 
rin ang kalagayan sa mga katalikuran mong larangan, sa 
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prubinsya at sa rehiyon. Orkestra yan, eh. Dapat nasa tamang 
tono ka at ritmo para hindi sintunado. “

Tumimo sa mga kasama ang kahalagahan ng 
pagpapalakas ng Partido at tamang pagpapairal ng 
dalawahang pamumuno (ng kumand at Partido) sa loob ng 
BHB. Binigyang diin ang muling pagsariwa sa mga batayang 
disiplina’t demokrasyang pinaiiral sa loob ng BHB. Kailangang 
maging mahusay na huwaran ang isang kumander 
hindi lamang sa tapang kung hindi pati sa 
disiplina’t pagsisikap na bakahin ang 
sariling mga kahinaan. Gayundin, 
tinukoy ang kahalagahan ng 
pagbibigay-pansin at pagtutok 
sa pagsasanay ng mga 
mandirigma upang maging 
mahusay na kumander.

“Ang atas, gaano 
mo man kagaling 
sabihin, atas pa rin ‘yan. 
Siyempre gagampan 
ang kasama. Pero 
dapat alamin din 
natin ang kalagayang 
iniiralan ng pagsunod 
niya. Alamin natin kung 
paano mapagagaan ang 
paggampan ng kasama,” 
ani ni Ka Hule,  isa sa mga 
instruktor.

 “Dapat sa loob ng isang taon ng 
pagiging pultaym, nakapagpapaunlad 
ang isang mandirigma ng kanyang 
kakayahan. Hindi lang sa mga gawaing militar. 
Dapat sa gawaing edukasyon at propaganda din. Minsan 
kasi ang mga kasama sasabihin, magpoposte na lang ako 
kapag magtuturo na. Kailangang maramdaman niya na 
marami pa siyang iuunlad sa loob ng rebolusyon at marami 
siyang maaring iambag para rito liban sa pagpoposte at 
pagtataguyod sa kusina,” dagdag pa niya.

Tumaas din ang antas ng kasanayan ng mga kasama 
sa mga teknikal na aspeto tulad ng pagbabasa ng mapa, 
pagtudla, paniktik, pagpapasabog ng bomba, at paglulunsad 
ng iba’t ibang porma ng mga taktikal na opensiba at 
pagdedepensa. Dagdag dito, kailangang lalong paunlarin 
ang kumpyansa ng mga kasama sa paglulunsad ng mga 
atritibo at anihilatibong opensiba sa pamamagitan ng 
paglulunsad ng Batayang Kursong Pulitiko-Militar hindi lang 
sa loob ng mga platun ng BHB kung hindi pati sa hanay ng 
mga yunit milisya. Susi sa lahat ang pagdaragdag ng armas sa 
mga ito mula sa iba’t ibang rekurso. Mahalagang magkaroon 
ng tiwala ang mga kasama na maglunsad ng mga aksyong 

opensiba nang may sapat na lohistika. Kabilang na dito ang 
may kasanayang tim ng mga paniktik at medikal.

Kahit na napapakamot sa ulo sa mga panahon na 
kailangan ng pagkokompyut, malikhaing nakakapaghanap 
ang mga kasama ng mas simpleng paraan ng paghahanap 
ng mga tamang sagot. Bagamat indibidwal na kasanayan 
ang pinapaunlad, kolektibong hinarap ng mga kasama ang 

mga takdang aralin kahit tapos na ang sesyon. Minsan 
pa nga, nakakalimutan nang kumain sa tamang 

oras.

“Kagabi, nanaginip na ako ng mga 
numero, sine at cosine na ‘yan at 

ano pa nga ‘yun? Asimut! Me 
grid square rin yung panaginip 

ko—sa scale na 1: 20000.” biro 
ni Ka Lyn.

Binigyang diin din ang 
pagkilala sa umaabanteng 
teknolohiya at kung paano 
ito ginagamit laban sa 
mga rebolusyonaryong 
pwersa habang hindi 
isinasantabi ang maaring 

maging pakinabang nito sa 
pagsusulong ng digma.

Mahaba’t masinsin ang 
naging pag-aaral. Sa kursong 

ito’y lalo pang pinagtibay ang 
katumpakan ng paggabay ng 

Partidong may tangan na Marxista, 
Leninista at Maoistang ideolohiya at 

kahalagahan ng pagtatasa’t paglalagom upang 
kagyat na makapagwasto at makapagpaunlad ng lapit sa 
mga gawain.

Hamon sa mga bagong tapos na kadre na lalo pang itaas 
ang antas ng pakikidigma sa kanilang mga erya habang 
nakakapagsanay ng mga mandirigmang magiging mahusay 
na kumander balang-araw. Hawak nila ngayon ang syensya’t 
disiplinang tangan ang pusong nagtataguyod ng interes ng 
sambayanan. Higit sa lahat, baon ng kadre’t kumander ang 
dagdag na pang-ideolohiyang tanglaw upang isulong ang 
dagdag na mga gawain sa pagpapalawak, pagpapatatag at 
pagkokonsolida saan mang erya sila nakapakat.

*Grupong pangkulturang binuo sa isang larangan sa Bikol na 
umikot sa rehiyon kasabay ng mga pormasyong kumpanyan 
sa panahon ng regularisasyon.
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Batayang Pagsasanay sa Paggawa at Paggamit ng Command 
Detonated Eksplosib, Matagumpay na Isinagawa

Ulat Koresponsal

 ‘Siwit na?’  
 Sa halip na magandang umaga’y  ‘yan ang pambungad na bati ni Ka Nob tuwing dumadaan sa 
payag na malapit sa iskul ng dinadaluhang pagsasanay. Ito ang pagsasanay sa Ordnans, ang kursong 
tinaguriang “one press, many kill.”  Layunin ng pagsasanay ang maipalaganap ang mga pag-unlad sa 
gawaing eksplosibo at demolisyong militar sa buong rehiyon. Ipinauunawa rin nito ang mahalagang 
papel ng patuloy na pagiging malikhain ng Bagong Hukbong Bayan sa pagtuklas at pagpapaunlad ng 
mga kagamitan sa makatarungang digmang isinusulong upang tuluyang magapi ang mga naghaharing 
uri at mga ahente nito.

Sa loob ng 48 araw pinaksa sa pagsasanay ang 
batayang prinsipyo ng elektroniks,  demolisyong 
militar at BHB eksplosive devices.  Binigyang-diin 
ang pagpapaunawa sa mga mag-aaral at mga 
pulang mandirigma ng Ottawa treaty, 
isang kasunduang tinatalima 
ng CPP-NPA-NDF hinggil sa 
pagbabawal ng paggamit 
ng mga anti-personnel 
landmine. Kaiba ito 
sa mga command 
detonated explosives 
na nakasalalay ang 
pagpapasabog sa mga 
blaster na mahigpit 
na binabantayan ang 
lugar ng labanan at 
naaarmasan ng matalas 
na prinsipyo sa pagsa-
sagawa ng mga aksyon 
laban sa armadong ahente ng 
kaaway na estado.

“Wag tayong magpadala sa propaganda ng 
kaaway dahil alam nating lehitimo ang paggamit 
natin ng  command  detonated explosives,” 
natatandaan pa ni Kasamang Jing, isa sa mga 
dumalo, na iwinika ng instruktor. 

Kaugnay nito, ang malaking bahagi ng pagsa-
sanay ay iginugol sa praktikum o pagproduksyon 
ng iba’t ibang tipo ng firing at BHB explosive 
devices. Kung ang mga manggagawa sa mapag-
samantalang pabrika ay nagmamadaling umuwi 

pagpatak ng alas-singko, sa iskul ng Ordnans, halos 
hindi bitawan ng mga kasama ang mga pyesang 
sinisiguro nilang tama ang pagkakagawa.

“Bawat araw ay tila natatransporma ang 
iskul sa isang pabrika. Ngunit kaiba 

sa karaniwang pabrika sa 
labas, ang mga kasama ang 

mismong manggagawa 
at siya ring tagapama-

hala ng pagawaan. 
Lahat ng gawain, 
sinusu bukan.   Eh  ano 
kung ‘di ka marunong 
gumamit ng lagari, drill 
at circular saw. Kung 
nahihirapan, nagtutu-

lungan. Ang pagiging 
babae ay ‘di dapat maging 

isyu sa ating  paggampan,” 
pagsasalarawan pa 

ni  Kasamang  Nob. 

 Naging musika sa kanilang mga 
tenga ang mga taguktok, hagunot, lagitik, at 
ugong sa iskul. Limot na ang pagkarindi sa mga 
tunog na dati’y nagpapatayo sa mga balahibo 
(ang pagkaskas ng bakal sa bakal at ang matinis 
na langitngit ng pinuputol na plastic). Hindi na 
alintana ang mga dating nakabibingi at nakapang-
yayamot na ritmo (kapag pinakanta na ang 
gene rator, at salimbayang magkokonsyerto ang 
sander, grinder at barena.) Ang gulo! Pero ito ay 
naging melodiya sa kanilang pandinig. At kaiba 



Hulyo-Disyembre 201610

sa mga melodiyang ihehele ka, ito ay mga himig 
na parating nagpapaalalang, “Sundalo ka. May 
digmaan. Huwag magpakakampante.”

“Mas komprehensibo at mas abante ang 
treyning ngayon, bagamat meron namang mga 
crash course at Blasters treyning na ilinulunsad 
sa mga larangan dito sa rehiyon,” paglilinaw ni 
Ka Miguel, istap ng ordnans sa isang larangang 
gerilya, noong tinanong kung ano ang pinag-
kaiba nito sa dating mga dinaluhan at ilinunsad 
nilang pagsasanay.  

“Dito ay nakita talaga kung paano umunlad 
ang paggawa at teknika sa paggawa ng ating 
mga bomba, kung anong mga kailangang 
ipagpa tuloy, baguhin o kailangan pang paun-
larin mula sa dating mga praktis.”

Sa mga palitan ng mga karanasan, tampok 
ang laganap at matagumpay na mga nalikhang 
pinsala ng mga pampasabog laban sa hanay 
ng kaaway. Naipaunawa sa mga kasama na 
mahalaga ang papel at bigat ng suporta 
ng namumunong organo sa bawat antas sa 
pagta talaga ng mga istap sa ordnans upang 
siyentipikong maharap ang pagpapaunlad sa 
mga kagamitan sa digma.  
  
 
 

      
Magiging malaki ang tulong ng mga pinaunlad 
na BHB explo devices lalo na sa pagpapataas ng 
kakayahan ng mga yunit milisya para harapin ang 
pasismo ng mersenaryong hukbo. Hindi lang sila 
basta taga- dala ng suplay o giya ng mga pultaym 
na hukbong bayan. Kakailanganin nila ng sapat 
na kagamitan upang makapaglunsad na sarili 
nilang mga aksyon  sa pagdedepensa ng mga 
lokalidad nang nakaayon sa programang ginaga-
bayan ng mga sangay at komitengseksyon sa 
kanilang mga lokalidad.

 
     Ngayong naarmasan na ng kasanayan at 
kakayahan, tumataas ang kumpyansa at tiwala 
sa sarili ng mga pulang mandirigma at kumander 
na kamtin ang higit na matutunog na tagumpay 
para maitaas ang antas ng armadong pakikibaka 
sa rehiyon. Inaasahang sa muling pagbabalik sa 
pinanggalingang mga larangang gerilya ng mga 
upisyal at mandirigmang naging bahagi ng pagsa-
sanay na ito ay buong giting nilang isasa praktika, 
ipapalaganap, at lalong pauunlarin ang gawaing 
magpapahina at lilipol sa lakas at kapasidad 
lumaban ng kaaway. 
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Bangungot ng Batas Militar

M atapos ibalik 
sa garahe 
ang mga 

tanke at matapos 
mawalis ang huling 
confetti sa mga 
lansangan ng 
Maynila, umasa 
ang sambayanang 
Pilipino na tapos 
na ang panahon ng 
ligalig. Subalit 30 
taon pagkatapos 
ng EDSA 1986, 
nanatiling mailap 
ang pag-asa 
ng tunay na 
kapayapaan sa 
lipunang Pilipino. 
Mahigit apat na 
dekada mula nang 
maideklara ang 
batas militar sa 
bansa, mailap pa 
rin ang katarungan 
para sa libu-
libong biktima 
ng paglabag sa 
karapatang tao.  
Gumigising sila 
sa araw-araw na 
bangungot na 
kukupas na lamang 
sa alaala ng 
maraming Pilipino 
ang mga karahasa’t 
panunupil 
na ginawang 
institusyon 
sa ilalim ng 
pagpapatupad ng 
batas-militar.

Sa ilalim ng pama-
halaang Duterte, 
ginanyakan ng 
bagong imahe ang 
batas militar. Pinu-
pugayan ang  kamay 
na bakal ng estado. 
Pinapalakpakan 
ang lumulobong 
bilang nga mga 
kaso ng pagpatay 
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at papanipis nang 
papanipis ang linyang 
tin atawid nito tungo 
sa  ekstrahudisyal na 
pagpatay. Dinadakila 
ang diktador na si 
Marcos. Binabago ang 
kasaysayan. Pataksil na 
ilinibing ang kanyang 
mga labi sa Libingan 
ng mga Bayani nitong 
ika-18 ng Nobyembre. 
Isa lamang ito sa mga 
konsesyong ibinigay 
ng sunud-sunod na 
rehimen pagkatapos ni 
Marcos sa pamilya ng 
diktador. 

Ngunit hindi lamang 
sa mga kupas na 
larawan at artikulong 
itinago nananatili ang 
kasaysayan. Sa mga 
sityo ng Pinagmasa-
keran, Pinagbigtian 
at Pinaglubungan, 
hindi kumukupas ang 
bakas ng pandarahas. 
Naroon pa rin ang 
mga nabulok na poste 
ng mga bahay na 
inabandona matapos 
ang mga panraratrat. 
Naroon pa rin ang 
punong dinilig ng 
dugo nina Pedro, Jose 
at Mariang pinahirapan 
bago ibinigti sa mga 
sanga nito. Naroon 
pa rin ang tumpok ng 
mga buto ng anak na 
nawalay sa magulang. 
Naroon ang mga ito’t 
kumakanlong, puma-
payong at kumukubli 
sa daang libong mama-
mayang ninais balikan 
ang kasaysayan ng 
nag-aalsang bayan 
sa pamamagitan ng 
paglabas sa kanilang 
kuwadradong mundo.
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Libu-libong magsasaka iginiit na itigil ang 
militarisasyon sa Masbate
Masbate City—Mahigit tatlong 
libong Masbateno ang nagpahayag 
ng kanilang pagkundena sa patuloy 
na militarisasyon sa iba’t ibang 
bayan ng Masbate sa isang piket-
karaban nitong nakaraang Oktubre 
25. Hiniling ng mga Masbateno 
ang kagyat na pag-atras ng mga 
pormasyong militar sa kani-kanilang 
baraks upang mapawi ang pagha-
hasik ng takot at ligalig sa mga 
interyor na lugar ng prubinsya sa 
kabila ng idineklarang pansaman-
talang tigil putukan sa pagitan ng 
GRP  at NDFP.

Anila, hindi sila makagalaw nang 
malaya sa sarili nilang pamayanan 
dahil sa mahigpit na pagsusu baybay 
ng mga militar sa kanilang mga 
aktibidad. Dahil sa takot, maraming 
magsasaka ang naaantala ang 
pagtrabaho sa kanilang mga 
bukirin. Maraming magsasaka 
rin ang napi litang lumikas sa 
kanilang lugar at magpakanlong na 
lamang sa ibang kapamilya dahil 
pinagbi binta ngang sumusuporta sa 
mga NPA.

“Nagbabahay-bahay sila at 
nagkokondukta ng sensus, pero iba 
naman ang kanilang mga tinata-
nong.” ani Aileen, isang magsasaka. 

Dagdag pa niya, ‘di niya maintin-
dihan kung bakit militar ang 
nagsasagawa ng sensus saman-
talang may statistics office at social 
welfare office naman.

“Ang sabi nila, droga ang   
hinahanap nila” sabi ni Carlo 
Mujeres, isa ring magsasaka. Ayon 
kay Enrique Tumapil, ginagamit ng 
militar ang kampanya ng pama-
halaang Dutere laban sa droga sa 
ilalim ng Oplan Tokhang  upang 
bigyang matwid ang kanilang mga 
operasyong militar sa mga interyor 
na bahagi ng Masbate.

Ayon naman kay Pedring Delarama, 
tagapagsalita ng Masbate 
People’s Organisation (MAPO), 
nanatili ang operasyong militar sa 
Palanas,  Dim asalang at Cawayan. 
Ilinahad niya rin kung paanong 
pinalayas, tinakot at hinaras ng 
mga operasyong militar sa ilalim ng 
Oplan Bayanihan ang mamamayan 
ng mga bayang ito.

Nitong Oktubre 14, humigit 
kumulang 4000 Masbate ang 
naglunsad ng kilos protesta sa 
pananatili ng halos 100 na elemento 
ng militar sa mga bayang nabanggit.

Anim na araw Camp-
out sa Masbate, 
Ilinunsad
Nitong Nobyembre 15, lumabas mula 

sa kanilang mga tahanan at bumaha 
sa kalsada ang mga residente ng 
Cawayan at Dimasalang sa Masbate 
upang maglunsad ng mga camp-out 
sa kani-kanilang mga munisipalidad 
bilang pagtutol sa nagpapatuloy na 
militarisasyon sa prubinsya. Sa loob ng 
anim na araw, isinalaysay ng mga resi-
dente ang mga pang-aabusong militar 
at ang epekto nito sa kanilang buhay at 
kabuhayan at nanawagan sa mga lokal 
na upisyales na dinggin ang kanilang 
kahilingang pabalikin ang mga sundalo 
sa kanilang mga baraks. 

Ayon sa Masbate People’s 
Organ ization, isa ang Masbate 
sa palaging tinututukan ng mga 
programang kontra-i nsurhensya 
ng gubyerno. Sa panahon ng Oplan 
Bayanihan ni Aquino, nakapagtala ng 
53 insidente ng pang-aabusong militar, 
164 kaso ng paglabag sa karapatang 
tao na may 591 biktima at 12 kaso 
ng ekstrahudisyal na pagpatay. Sa 
pagpasok ng rehimeng Duterte at sa 
harap ng pagkakaroon ng tigil-putukan 
sa pagitan ng AFP at BHB sa panahon 
ng usapang pangkapa yapaan, hindi 
pa rin natigil ang pagdami ng bilang 
ng mga kaso ng pandarahas ng mga 
militar. 

Ani pa ng iba pang organisasyong 
lumahok sa camp-out, kung tutuusin 
ay sumahol pa ang kanilang sitwasyon 
dahil liban sa matinding paglabag sa 
karapatang tao ay doble silang pina-
pasakitan ng mas madalas na news 
blackout kung saan pilit ikinukubli ng 
pwersa ng militar mula sa madla ang 
kanilang kalagayan.

Sa pagsasara ng naturang pagkilos, 
ihinayag ng MAPO na makakaasa ang 
lahat na hindi ito ang huling protes-
tang ilulunsad ng mga Masbateno 
at kanilang mga taga-suporta laban 
sa terorismo at pasismong militar. 
Hanggat patuloy ang pananalasa 
ng kasundaluhan sa kanilang mga 
pamayanan ay patuloy din nilang 
pag-iibayuhin ang paglulunsad ng mga 
kilos-protesta. 

Silyabalita
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Libu-libong masa, aktibista at mga kaibigan 
ng Partido Komunista ng Pilipinas ang nagtipon 
kapiling ng pulang hukbo sa iba’t ibang bahagi 
rehiyon ng Bikol mula Disyembre 25, 2016 hanggang 
Enero 1, 2017 upang gunitain ang ika-48 taon ng 
muling pagkakatatag ng PKP.

Sa kabila ng paghagupit ng bagyong si Nina 
matagumpay na ilinunsad sa Sorsogon ang pinag-
samang pagdiriwang ng anibersaryo ng PKP at 
pagta tapos ng mga naging delegado ng Batayang 
Kursong Pulitiko Militar (BKPM). Mahigit kumulang 
isang kumpanya ng mga pulang mandirigma at 
mga yunit milisya ang buong giting na nagtanghal 
sa pagsisimula ng mahigit 6 na oras na programa. 
Humigit kumulang 700 ang dumalo upang 
makadaupang palad ang kanilang mga kapam-
ilya, kakolektib, kababaryo at kaibigan. Buhay na 
buhay ang malawak na entablado na napapalib-
utan ng mga pulang bandila, mga kawangis ng 
tatlong komunistang guro na sina Marx, Lenin at 
Mao, at isang myural na nagsasalarawan ng pagka-
kaisa ng lahat ng progresibo’t rebolusyonaryong 
pwersa. Sa iba’t ibang anyo ng pagtatanghal, 
ipinakita ang buhay na rebolusyonaryong kulturang 
bunga ng mahabang kasaysayan ng pakikibaka ng 
mamamayan.  

Higit na umalingawngaw 
ang palakpakan sa awit-galaw 

na inalay ng mga bibong batang 
rebolusyonaryong may edad 5-10 

gulang. Hindi naman mapi gilan ang 
pan gingilid ng luha sa pagsasayaw sa 

saliw ng Anak ng Bayan ng mag-inang 
manggagawang pangkultura kasabay 

ng ilan pang kasamang bumisita sa lugar. 
Nagpakitang gilas naman ang mga pulang hukbo 
sa kanilang mga bagong natutunan sa BKPM 
at itinansporma ang kanilang mga paggulong, 
pag-asinta’t maniobra sa isang numero. Higit sa 
lahat, nag-umapaw ang suporta ng mamamayan sa 
pamamagitan ng mga mensahe ng pakikiisa mula 
sa hanay ng Bagong Hukbong Bayan, Kabataang 
Mak abayan, Makibaka, Kaguma, Armas at iba pang 
kaanib na organisasyon ng NDF.

Sa Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, 
Masbate, at Albay, magkakahiwalay na simpleng 
pagtitipon ang naganap. Karamihan sa mga lugar 
na ito ay nakaranas ng matinding pagbayo ng 
bagyong Nina gabi ng Disyembre 25. Sa halip na 
ituloy ang planong pagdiriwang nagpasya ang mga 
organisasyong masa at kumand ng BHB na tutukan 
ang kagyat na pagpapadala ng tulong sa mga 
nasalanta ng bagyo. Ilang araw matapos nito, may 
ilang platun ang nakapaglunsad ng maikling pulong 
pagdiriwang.

Laman ng lahat na ilinunsad na pagdiriwang 
ang hamon ng higit na pagpapalawak at pagpapa-
tatag ng PKP upang buong husay na harapin ang 
papai gting na digmang bayan.

Ika-48 na Anibersaryo ng  Muling Pagkakatatag ng Partido Komunista ng 
Pilipinas, Naging Matagumpay sa Kabila ng Hagupit ng Bagyong Nina

Silyabalita
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Pagsasanay sa Pagtudla  at Batayang Kursong Pulitiko Militar, Ilinunsad 
ng BHB

Silyabalita

Isang bats ng mga nagsanay sa pagtudla ang 
nagtapos nitong nakaraang buwan ng Oktubre 
sa rehiyong Bikol. Mahigit kumulang isang 
platun ang sumailalim sa masinsing pag-aaral ng 
syensya ng pagtudla sa iba’t ibang kalagayan sa 
loob ng halos isang buwan.  Naging laman din 
ng kurso ang  pagsasapraktika ng kanilang mga 
natutunan upang mahasa ang kasanayan ng mga 
pulang mandirigma.

Samantala, dalawang kumpanya ng pulang 
mandirigma at yunit milisya ang nakapagtapos 
sa buong rehiyon ng Batayang Kursong Pulitiko 
Militar mula Hunyo hanggang Disyembre 
ngayong taon. Bukod sa araw-araw na pagha-
handa ng pangangatawan para sa iba’t ibang 
kasanayan tulad ng pagtudla, pagmaniobra at 
pagtawid sa iba’t ibang balakid, nalangkapan 

din ang mga delegado ng teoretikal na 
pagpapay abong sa mga prinsipyo’t batas na 
iniinogan ng digmang bayan sa Pilipinas.

Resulta ang nasabing pagsasanay ng 
masiglang kampanya ng pagtataas ng 
kakayahan at kasanayan ng mga mandirigma 
at kumander ng  BHB at yunit milisya upang 
ubos-kayang harapin ang hindi hamak na 
superyor sa daming mersenaryong hukbo ng 
estado. Bini gyang diin sa mga kursong ito na 
ang pinakamahalagang armas ng isang pulang 
mandirigma ay ang disiplinang ginagabayan 
ng makauri at makamamamayang prinsipyo ng 
Marxismo-Leninismo-Maoismo. Ang katump-
akan ng paglalapat ng MLM sa kasalukuyang 
kalagayan ng Pilipinas ang humahamig ng 
malawak na suporta ng mamamayan.
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U nti-unti nang pumapatak ang ulan sa bubungan ng bahay ni Aling Sita. Tumayo siya sa kanyang 
kinauupuan at sumilip sa maliit niyang bintana. Malalim na ang gabi ngunit wala pa rin siyang 
natatanaw na paparating na liwanag. Muli siyang bumalik sa kanyang kinauupuan at tinitigan 

ang lamparang nakasindi sa lamesa. Hinigop niya ang lumamig nang kape. Muli siyang napalingon sa 
bintana. Tuluyan nang lumakas ang buhos ng ulan ngunit wala pala rin ang kanyang hinihintay.

HIndi maitatago ng kulu-kulubot na balat 
at abuhing buhok ni Aling Sita ang kanyang 
edad. Maliliit na ang kanyang mga hakbang 
at pinasma na ng panahon ang kanyang mga 
kamay. Naniningkit ang kanyang mga mata sa 
likod ng kanyang salamin. Hindi na maaninag 
ni Aling Sita ang labas ng bahay dahil sa lakas 
ng ulan. Sumasayaw sa ihip ng hangin ang mga 
bintana. Paminsan-minsa’y lumalagapak ito 
sa sawaling pader. Umiindak ang nakasinding 
lamparang nasa ibabaw ng lamesa. ‘Di nagtagal 
tuluyan na itong namatay. Tumayo siya at 
muli niya itong sinindihan. Tulad ng mga 
gamu-g amo’y nahahalina rin siya’t napapatitig 
sa apoy.

Mula sa tanglaw ng lamparang nakasindi sa 
maliit nilang lamesa’y may naalala si Aling Sita. 

Dito niya unang tinuruang magbasa ng Abakada 
ang kanyang dalawang anak na lalaki, sina Joel 
at Arnel. Sa lamesa ring ito una niyang binasahan 
ang kanyang mga anak ng MKLRP. Dito masinsinan 
niyang pinaliwanag ang kalagayan ng lipunan 
at ipinaliwanag ang rebolusyon at pinakilala ang 
Bagong Hukbong Bayan. Sa lamesa ring ito unang 
nagpaalam ang mga anak niyang sila’y sasampa 
sa hukbo. Maluwag sa kaloobang tinanggap niya 
ito sapagkat wala na siyang iba pang pangarap sa 
kanyang mga anak kundi maging kasapi ng tunay 
na hukbo ng masa.

Nabigla si Aling Sita nang may kumatok 
sa kanyang pintuan. Agad siyang tumayo at 
binuksan ang pinto. Nakita niya ang isang 
babaeng basa sa ulan. Pinapasok niya muna 
ito sa loob at inalok na maupo. Iniwang saglit 

Diwang Rebolusyonaryo

Ang Liham
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ni Aling Sita ang bisitang babae at pagkabalik 
niya ay may bitbit na siyang pamunas. 

“O iha... Magpunas ka muna at basang-
basa ka,” ang sabi ni Aling Sita at iniabot ang 
dalang pamunas. Agad naman itong kinuha ng 
babae at   nagpasalamat. 

Muling ininit ni Aling Sita ang lumamig nang 
tubig, hinipan niya nang dahan-dahan ang mga 
bagang malapit nang mamatay at dinagdagan ng 
kahoy. Ilang sandali pa’y muli itong nagliyab at 
hinalikan ng apoy ang pwetan ng takure. Matapos 
ang ilang minuto, kumukulo na ito. Kumuha si 
Aling Sita ng tasa at isinalin ang bagong kulong 
tubig.  

“Kape na.”

Ilinapag niya ito sa mesa sa tapat ng bagong 
dating na babae. Naupo siya sa harap nito. 
Mataman niyang pinagmasdan ang babae habang 
nagsasalin ito ng kape’t asukal. Tumataginting ang 
kutsara sa tasa habang hinahalo ang mapusyaw 
na kape. Patuloy ang takatak ng ulan sa pawid na 
bubong.

 Sa tantya ni Aling Sita, nasa beinte pa 
lang ang babae. Sunog sa araw ang balat 
nito. Malalapad ang mga balikat. Dahil sa 
pagkakab asa’y lalo pang umitim ang buhok nito. 

Napansin ng babae na tinititigan siya ni Aling 
Sita kaya saglit siyang tumigil sa paghigop ng 
kape at nginitian ang matandang babae. Agad 
namang sinuklian ni Aling Sita ng matamis na ngiti 
ang babaeng kaharap niya. 

“Kumusta pala ang mga kasama?” ang tanong ni 
Aling Sita. 

“Ayos lang po sila, May Sita. Salamat po pala sa 
kape, ako po pala si Ka Lyza.” 

Inabot nito ang kamay sa matandang kaharap 
niya. 

Mahigpit na hinawakan ni Aling Sita ang kamay 
ni Ka Lyza. Isa ito sa mga pinakagusto niya sa mga 
kasama sa tuwing napapadaan sila sa kanyang 
tahanan. Pagkatapos ng kamayan ay masayang 
nagbabalita ang mga kasama. Mataimtim naman 
siyang nakikinig sa mga kwento ng mga ito 
habang humihigop sila ng kape. Bumalik ang 
atensyon ni Aling Sita nang makita niyang may 
kinukuha sa bag si Ka Lyza. Maliit ang pagkakatupi 
nito at nababalutan ng plastik. Ibinigay ito sa kanya 
ni Ka Lyza. Dahan-dahang inalis ni Aling Sita ang 
plastik. Binasa niya ang nilalaman ng papel. Sulat 
ito mula sa kanyang panganay na anak na si Joel.

Inay,

Kumusta ka na po? Sana’y nasa mabuti kang kalagayan habang binabasa mo ang 
sulat na ito. Huwag ka pong mag-alala dahil ayos naman ako rito sa hukbo. Laging 
nakaagapay ang mga kasama upang tulungan ako sa aking mga kahinaan. Kaagapay 
ko sila sa tuwa, lungkot, gutom at labanan. Ang pisikal na pagod sa araw-araw na 
gawain ay walang sinabi kapag nakasasalamuha na namin ang mga masa na ating 
pinaglilingkuran. 

Siya nga pala Inay, marunong na akong tumugtog ng gitara. Hindi pa nga lang kasing 
husay mo at ni Itay. Sabi naman ng mga kasama eh, ang susi para maging mahusay ay 
ang pagpupursige at pagtityaga na matuto. Syempre Inay, ang una kong pinag-aralang 
tugtugin ay ang itinuro mo sa amin ni Arnel nung maliliit pa lang kami -- ang “Gintong 
Silahis”. Sa tuwing umaalis kami sa base ay naghahandog kami ng rebolusyonaryong 
awitin na hinahanap-hanap palagi ng mga masa tulad nang dati. Nakatutuwang isipin, na 
ang mga komposo ng kolektibo ninyo noon ay patuloy pa ring kinakanta at kabisadong-
kabisado pa ng mga kasama at masa hanggang ngayon. 

Sa pag-iikot namin sa erya, nakadaupang-palad ko ang mga binabasehan at dating 
kolektib ni Itay. Sabi nila, mahusay daw siyang kasama. Palaging nakangiti at magaling 
kumanta. At bukod dun Inay, malakas uminom nang kape! Nakatataba ng puso na buhay 
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Nginitian niya ito at nagwikang, “Kasama, isa sa 
mga pinakatamang ginawa ko sa buhay ko noong 
kabataan ko ang pagsampa sa hukbo. Isa sa mga 
pinakamasayang karanasan ko sa kilusan ang 
pagkakataong bumuo kaming mag-asawa ng 
isang rebolusyonaryong pamilya. Maipagmamalaki 
kong napalaki namin ang aming mga anak na 
yinakap nang buo ang rebolusyon.  Sila ang 
magpapatuloy sa nasimulan namin ng kanilang 
ama.”

Tumayo si Aling Sita at inabot ang kamay sa 
kausap. 

“Mamamatay ako nang payapa sapagkat alam 
kong marami ang magtutuloy ng rebolusyon.” 

Nakangiting kinamayan ni Ka Lyza ang matanda 
at tumango. 

Tuluyan nang humupa ang ulan. Umaawit na ang 
mga kuliglig na nagtatago sa dilim. Suma sayaw 
ang mga puno kasabay ng hangin. Nakatitig pa 
rin si Aling Sita sa labas ng kanyang tahanan, 
pinapanuod niya ang unti-unting pagkawala ni Ka 
Lyza sa kadiliman. Nang hindi niya na ito matanaw 
ay pumasok na siya sa loob ng kanyang tahanan.  
Muli niyang tinitigan ang lampara at napangiti. 

pa sa kanilang alaala ang mga hukbong kanilang nakasama at nakilala. Kagaya ni Itay. 
Kahit walong taon na ang nakalilipas mula nang patayin siya ng mga sundalo. 

Oo nga pala Inay, may isang kasamang mula sa larangan nina Arnel na napadaan dito. 
Aba! Mahusay na raw si bunso mo magbigay ng pag-aaral. Siya na nga raw ang naging 
pangunahing instruktor nang magkaroon ng BKP doon sa platun nila. Parang ikaw Inay!  
‘Di ba ikaw ang dating GP sa platun ninyo? Kaya naman nagustuhan ka ni Itay dahil sa 
husay mo raw sa pakikipagtalakayan. Nakukuha mo raw ang atensyon niya kapag ikaw na 
ang nagsasalita. Iyan ang walang kamatayang litanya ni Itay sa makulay na lovelife ninyo. 
Naaalala ko pa nga Inay, na namumula ka noon kapag kinukwento ni Itay sa amin na ikaw 
ang nagsalang ng mungkahing ligaw sa kanya. 

O sige Inay, pirmi ka na lang mag-ingat dyan. Hayaan mo’t baka makadalaw ako sa 
susunod na taon. Magmumungkahi rin ako sa kolektib ko na magkaroon ng komunikasyon 
kay Arnel. Susulatan at babalitaan na lang kita Inay kung ano ang mapag-usapan. 
Ipaabot mo na lang din ang aking pangungumusta sa mga kasamang nasa erya natin.

Lagi kang nasa puso at alaala ko Inay. 

Nagmamahal,

Joel

Pagkatapos mabasa ni Aling Sita ang sulat, 
dahan-dahan niya ulit itong itinupi at pinasok 
sa kanyang bulsa. Napatingin siya sa kaharap 
niyang hukbo. Bigla niyang naalala ang kanyang 
kabataan. Isa siyang estudyante sa isang sikat 
na unibersidad sa Maynila noon. Maingay ang 
kilusang estud yante ng panahon ni Marcos at isa 
siya sa mga estud yanteng madalas na sumama 
sa demo nstr asyon. Nang ibaba ni Marcos ang 
batas militar nalagay ang pangalan niya sa 
listahang mainit sa mata ng mga sundalo. Isa siya 
sa maraming kabataang nagpasyang ipagpa tuloy 
ang laban ng sambayanan sa pamama gitan 
ng pagsampa sa Bagong Hukbong Bayan. Sa 
hukbo niya na nakilala ang kanyang asawa. 
Napangi babawan nila ang mga kahirapan at 
kahinaan sa pagbubuo ng rebolusyonaryong 
pamilya. Hindi naman sila nabigo sa pangarap na 
iyon dahil naghukbo ang dalawa nilang anak.

Nabigla si Aling Sita sa pagsasalita ni Ka 
Lyza. Hindi niya napansin na matagal na pala  
siyang  nakatitig dito. 

“Mauuna na po ako May Sita,” at tumayo na ito. 

Hindi nakatayo si Aling Sita sa kanyang 
kinauupuan, nakatitig pa rin siya sa kasama.  
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