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Ang lantarang panghihimasok ng imperyalistang US sa usapin ng bansa 
at ang kontra-mamamayang atake ng papet nitong berdugong AFP 
ang pinakamalaking balakid sa pagkamit ng tunay na kapayapaan sa 
bansa. Sa kabila ng pahayag ng AFP na sinusuportahan nito ang mga 
hakbangin upang makamtan ang kapayapaan, lalo nitong pinaigting 

ang malawakang opensiba laban sa mamamayan alinsunod sa balangkas ng amo 
nitong US.

Sa halip na tupdin ang kanyang pangakong pagbabago at ipagtanggol ang kapakanan ng mam amayan, 
lalong nagiging matingkad ang pagiging maka-Kanan ni Duterte. Matapos ang tigil-p utukan sa pagitan ng BHB 
at AFP nitong Pebrero, ipinag-utos niya ang ‘todo -gera’ sa ilalim ng bagong programang kontra-i nsurhensya 
– ang Oplan Kapayapaan. Taliwas sa pangalang animo’y nakatuon sa kapayapaan, walang ipinag-iba sa mga 
naunang oplan ang Oplan Kapayapaan. Tulad ng dati, sinusunod nito ang Coun ter-Insu rgency Program 
ng imper yalistang US (COIN US). Sa tabing ng mapanlinlang na medical missions, tree planting at iba pang 
operasyong sibil militar, ginagalugad ng kasundaluhan ang kanayunan upang doon maglunsad ng gera laban 

AFP-US: Balakid sa Tunay na Kapayapaan at  
Tagasalaula ng Usapang Pangkapayapaan
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sa mga sibilyan. Sa mga sentrong lunsod at kabayanan naman, 
ang mga ligal na progresibong orga nisasyon ang tinatarget ng 
kanilang pantutugis at panghaharas.

Batas Militar: Disenyong Panghihimasok 
at Pan ggegera ng Imperyalistang US

Dahil sa masidhing karukhaan at kawalan ng kataru ngang 
panlipunan kanilang nararanasan, ibayong dumarami ang mama-
mayang Moro na namumulat sa ugat ng kahirapan sa bansa at 
nagiging bahagi ng paglaban ng taumbayan. Nagkakandarapa 
ngayon ang mga lokal na militaristang kontrolado ng US na 
lumikha ng kaguluhan upang pigilan ang mabilis na paglawak ng 
pakikibaka ng mga Moro at iba pang saray sa lipunan.

Nitong Mayo, pumutok sa balita ang pang-aatake umano ng 
grupong Maute sa syudad ng Marawi. Tusong minaniobra ng 
AFP at imperyalistang US ang kaganapang ito upang bigyang-
daan ang pagpapataw ng Batas Militar. Sa kabila ng pagtuligsa at 
pagtatakwil dito ng mamamayan, kaagad idineklara ni Duterte 
ang Batas Militar sa buong Mindanao mula noong Mayo 22. 
Layunin umano nitong pabilisin ang pagresolba sa panggugulo 
ng Maute at pigilan ang posibi lidad ng pag-atake ng iba pang 
teroristang grupo tulad 
ng ISIS.

Sa totoo, nakaayon 
ang hakbangin ng 
AFP na idikit ang 
naturang grupo sa 
ISIS sa dise nyong 
anti-te rorismo  ng US 
na panghimasukan at 
maglunsad ng gera sa 
mga bansang malakas 
ang anti-imperyalistang 
paglaban ng mama-
mayan. Ang tunay na 
layunin ng opensibang 
militar ay sagkaan ang 
positibong tinutungo 
ng usapang pangkapayapaan ng rebolusyonaryong kilusan  at 
ng administrasyong Duterte sa pamamagitan ng pag-atake 
sa taumbayan. Gayundin, sinasaula nito ang mga tagumpay 
na nakamit ng pagpupunyagi ng pakikibakang Moro sa mga 
nakaraang usapan at hinahati ang suporta ng masa rito nang sa 
gayon ay maapula ang pagbalikwas ng bayan mula sa kontrol 
ng imper yalistang US at mga lokal na tauhan nitong siyang 
nagl ulugmok sa taumbayan sa kahirapan. 

Tulad ng ginawa ng imperyalistang US upang mak apasok 
at makapaglunsad ng gera sa mga bansang gaya ng Syria, 
Afgha nistan, Vietnam at Iraq, kaagad nitong pinakilos ang mga 
galamay sa kasundaluhan at gubyerno upang pal abasing bahagi 
ng isang internasyunal na planong tero rismo ang kaguluhan 
sa Marawi. Pinalala ganap ng US ang Islamophobia o sukdulang 
diskriminasyon sa mam amayang Moro sa malisyosong pagpa-
pakalat ng anggulong ang labanan sa Maute ay nakaugat sa 
tun ggalian ng relihiyon. Taliwas ito sa unang pahayag ng AFP 
na hindi planado ang pag-atake ng grupong Maute at reaksyon 
lamang sa kanilang operasyong tugisin ang pinuno ng naturang 
grupo. 

Upang pagtakpan ang disenyo ng US na makapan ghimasok 
sa bansa, nanguna sa pagpap akalat ng mga pekeng balita 
at baluktot na mga ulat sa publiko ang AFP. Kasabay ito ng 
pagp apataw nila ng absolutong kontrol sa impo rmasyon 
kaugnay sa kag uluhan sa Marawi. 

Ibinunga ng pinabagsik na operasyong militar sa bisa ng 
Batas Militar ang walang sagkang paglabag sa karap atang-tao 
at mal awakang paninira ng kasu ndaluhan sa mga kom unidad at 
mga naipundar ng pakikibakang masa.

Kontra-Mamamayang Oplan 
Kapayapaan at T odo-gera ng GRP 

Sa bisa ng todo-gera ng Rehimeng Duterte, isinan gkalan 
ng papet na kasund aluhan  ang kag anapan sa Marawi upang 
pai gtingin ang kontra-mam amayang opensiba sa ibang bahagi 
ng bansa laluna kung saan malakas ang rebolusy onaryong 
kilusan.

Sa Kabikulan, libu-libong pamilya ang apektado ng 
pagp apataw ng walang katwiran at arbitraryong mga reg ulasyon 
sa tuwing mag-ooperasyon ang mga sundalo. Ilan sa mga ito 

ang pagbabawal na magpunta sa 
kabukiran habang may sakyada, 
pagtatakda ng kantidad ng suplay 
na maaaring bilhin, pags ubaybay 
sa aktibidad ng mga tau mbaryo at 
paglalagay ng mga curfew. Liban sa 
bantang hatid nito sa seguridad ng 
mam amayan, naaapektuhan din ng 
mga operasyong militar ang kabu-
hayan ng mga res idente. Tumatagal 
nang ilang buwan hanggang 
ilang taon ang pananatili ng mga 
sundalo sa mga sentrong baryo. Sa 
loob ng panahong ito, nakaayon 
ang galaw ng mga taumbaryo sa 
dikta ng mga nagbabaseng militar. 
Ang sinumang maggiit ng kanilang 
karapatan ay kaagad na paghihina-

laan at ituturing na kalaban ng estado. Matingkad ang mga kaso 
kung saan buu-buong sityo at baryo ang sinasakop ng mabagsik 
na kurdon ng kaaway. Bunga nito, libu-libong mam amayan ang 
sapilitang lumilikas at nawawalan ng tahanan at kabuhayan. 

Ligalig at matinding takot ang dala ng walang lubay na 
paglabag sa karapatang tao ng mga sundalo – mula sa 
pagnanakaw ng mga alagang hayop, panununog ng kab ahayan, 
pananakot hanggang sa panggagahasa, walang habas na 
pamamaril at pamamaslang ng mga sibilyan. Sa paghahabol ng 
numero at istadistikang maipagmamayabang, pinagtut uunan 
ng pansin ng militar ang mga sibilyan. Pinaparatangan nila 
ang mga itong kasapi ng Bagong Hukbong Bayan nang 
walang patunay. Sapilitan din silang pinapasuko at hinaharas. 
Sama ntala ang iba ay kinukulong o pinapaslang. Kamakailan 
lang nagkap atung-p atong ang kaso ng pangmamasaker ng mga 
elemento ng 9th IDPA sa buong rehiyon. 

Sa ilalim ng Protocol II ng Geneva Conventions at 
Compr ehensive Agreement on Respect for Human Rights and 
International Humanitarian Law (CARHRIHL) kin ikilala ang mga 
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karapatan ng mga 
non-co mbatant o yaong 
walang tangang armas sa 
gitna ng isang digmaan. Ang mga 
kasu nduang ito ay kapwa pinirmahan 
at sinan g-ayunan ng rebolus yonaryong 
gubyerno at ng reaksyunaryong republika 
ng Pilipinas. Napakalaking kabalintunaan na 
ang hukbong pinapa ngala ndakan ang kanilang katapatan sa 
pagkamit ng hustisya at kapayapaan ang siyang nangunguna sa 
paglap astangan sa karapatan ng mamamayan. 

Pekeng Balita at Disi mpo rmasyon: 
Kalakaran ng AFP-US

Upang makapaghugas kamay sa kanilang krimen, gawi ng 
AFP ang pamamaluktot ng datos at pagpapakalat ng mga 
gawa-g awang kwento. Sa rehiyon, tumindi ang panggegera ng 
9th IDPA- Division Public Affairs Office (DPAO) sa propaganda 
sa gitna ng serye ng kabiguang tinamasa ng kanilang dibisyon. 
Sinasama ntala ng militar ang layo ng lugar upang makontrol ang 
pagl abas-masok ng impormasyon at matabunan ang usapin ng 
kanilang paglabag sa karapatang tao. Sa mga nakahiwalay na 
prubinsya tulad ng isla ng Masbate at Catanduanes, walang ibang 
balitang nakalalabas at nakararating sa sentro ng midya sa rehiyon 
kundi ang mga pahayag na pumapabor sa militar. Sama ntala, 
panghaharas at pambabansag ang tugon nila sa nagsisiwalat ng 
kanilang mga kasinungalingan. Minama nmanan at binaba ntaan 
kahit ang mga lehitimong organisasyong nagtatanggol sa 
kar apatan ng mamamayan at nagbabantay sa mga paglabag sa 
karapatang tao. 

Ngunit sa kabila ng malawakang disimpormasyon, nalantad 
sa publiko ang mga kasinungalingang ipinalaganap nila upang 
pagtakpan ang kanilang pagkabigong pahinain at lipulin ang 
rebolusyonaryong kilusan. Sa magkakasunod na kaso ng walang 
habas na pamamaril sa Albay at masaker sa Camarines Sur at 
Masbate, hindi napigilan ng saywar at panggigipit ng 9th IDPA  ang 
mamamayan na pasinungalingan ang kanilang mga pahayag. 

Ayon sa mga upisyales ng barangay at mga residenteng 
nasaksihan ang mga insidente, pawang mga sibilyan ang biktima 
ng pang-aabusong militar sa kanilang mga lugar.

  

Tugon ng 
Mamamayan

Pinatitindi ng Duterte-AFP 
ang terorismo at pasismo sa 

despe rasyong apulahin ang patuloy na 
paglakas ng rebolusy onaryong pwersa sa 

kanayunan at kalunsuran . Buong kabagsikan 
nilang itinututok ang kanilang mga atake sa mga sibilyan at pilit 
na hinahati ang taumbayan sa pamamagitan ng pagpapalaganap 
ng kaisipan ng diskriminasyon sa rel ihiyon at lahi. Ipina pahiwatig 
ng mga deklarasyong todo-gera at Batas Militar ni Duterte ang 
pagsunod ng kanyang rehimen sa balangkas ng US na manghati at 
manggera. Ang pagtalikod ng GRP sa usapang pangkapayapaan at 
pagpapatupad ng kontra-i nsurhensyang programang nakatuon sa 
pagwasak sa rebolusyonaryong kilusan at pang-aatake sa mama-
mayan sa kabila ng mga kunside rasyong ibinigay ng CPP-NPA-NDF 
ay nagpapakita ng anti-mamamayang tindig ni Duterte. Sa ilalim 
ng Oplan Kapayapaan, sinasakmal ng karahasang militar ang mga 
komunidad sa pag-aakalang maipagkakamali ng mamamayan sa 
kapayapaan ang takot na hatid ng pang-aabusong militar. 

Ngunit anumang makabagong pamamaraan ng saywar o 
modernong armas ang kanilang gamitin, hindi nila mailalayo 
ang loob ng mamamayan sa rebolusyon. Kahit araw-araw silang 
magpahayag ng kanilang kagitingan, kilala ng taumbayan ang 
mga kriminal na nagkukubli sa mabubulaklak na salita. Isang 
bagay lang ang nakamit ng pwersa ng militar sa pandarahas 
sa mam amayan. Ito ay ang pagbu klurin ang milyun-milyong 
masang anakpawis upang tahakin ang landas ng demokratikong 
rebolusyong bayan na siyang natatanging solusyon sa kahirapan at 
maghahatid ng tunay na katarungan at kapayapaan.

Daan-l ibong mamamayan ang patuloy na bumabaha sa 
lansangan upang kundenahin ang kautusan ni Duterte sa AFP 
na maglunsad ng gera kontra-mamamayan sa halip na ituloy 
ang usapang pangkapayapaan. Hinahamon nila ang pangulo 
na tupdin ang kanyang pangakong tapusin ng estado ang 
pangangay upapa sa imperyalistang US at pagpapatupad ng mga 
makabuluhang reporma para sa mamamayan sa pamamagitan 
ng pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. 

EDITORYAL
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Ipinapanawagan  nila ang pagbawi sa Batas Militar na kumitil na ng ilang libong buhay kapwa ng mga sibilyan at 

sundalo at sumira sa kanilang mga komunidad. Tinutuligsa nila ang posibilidad na patagalin at saklawin ng Batas Militar 
ang buong bansa. Itinatakwil nila ang pagpapalabas ng US na teroristang pang-aatake at tunggalian ng mga relihiyon 
ang dahilan ng kaguluhan sa Marawi upang bigyang daan ang lantarang pagyurak nito sa soberanya ng bansa. 

Mulat silang hindi ang nagpapatuloy na pambo bomba ng mga tahanan, pang-aatake sa mga sibilyan 
at pantutugis sa lahat ng mga Moro ang tatapos sa kaguluhan sa bansa kundi ang tapat na pagharap 
ng gubyerno sa mga batayang suli ranin ng mamamayan sa kahirapan at kawalan ng kataru ngang 
panlipunan. 

 Kasabay nito, libu-libong pulang mandirigma at kumander ang buong-panahong 
nagli lingkod sa pagtatanggol sa buhay at kabuhayan ng masang anakpawis. Walang sawa 
nilang min umulat ang mamamayan sa kawastuhan ng pakikibaka laban sa karahasan 
at pagsas amantala. Pinangu ngunahan ng pulang hukbo ang pagpapatupad ng 
mga repo rmang magpapaunlad sa mga komunidad. Buong kasigasigan silang 
nags asagawa ng mga taktikal na opensibang magpapahina sa hanay ng 
mersen aryong hukbo at magtatanggol sa kapakanan ng masa.  

Kahit sa kabila ng nag-uulol na atakeng militar at panghih imasok 
ng imperyalistang US , patuloy na tatamasain ng Bagong 
Hukbong Bayan ang mainit na suporta ng malawak na baseng 
masa dahil tangan nito ang makauring paninindigan ng 
Marxi smo-L enini smo-Maoismo. Sa pamumuno ng Partido 
Komunista ng Pilipinas, hindi magigibang muog ang 
BHB – ang tunay na hukbong nagmula at para sa 
mamamayan. 

Hanggat nagpapatuloy ang 
kontra-ma mamayang gerang 
pinasis imunuan ng Rehimeng Duterte, 
walang ibang masasandigan ang 
mamamayang Bikolnon kundi 
ang ibayong pagpapatatag 
ng kanilang hanay at ang 
patuloy na pagsulong ng 
digmang bayan upang 
makamit ang tunay 
na pagbabago’t 
kapayapaan. 
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Mainit at taas-kamaong binati ng bagong halal na 
Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 
ang lahat ng kumand at yunit ng Bagong Hukbong 

Bayan sa pagdiriwang ng ika-48 anibersaryo nito. Binigyan 
ng mataas na pagsaludo at kinilala ang kabayanihan ng lahat 
ng Pulang kumander, mandirigma, betereno at mga martir sa 
hindi matatawarang sakripisyo, dedikasyon at kabayanihan na 
pagsilbihan ang mamamayang api’t pinagsasamantalahan. 

Kasabay ng pagdiriwang, 
ipina gbunyi ang matagumpay na 
pagdaraos ng  Ikalawang Kongreso ng 
Partido  noong  Oktubre 24 hanggang 
Nobyembre 7 sa loob ng isang sonang 
gerilya.  Pinagtibay ng Ikalawang 
Kongreso ang mga batas, programa 
at konstitusyon ng Partido at naghalal 
ng mga bagong lider ng Komite 
Sentral.

Ilinahad din ng Partido ang halos 
isang dekada nang sumi sidhing 
krisis sa pandaigdigang sistemang 
kap italista na mas matindi pa 
kumpara sa Great Depression noong 
1930’s. Itinutulak ng krisis na ito 
ang mga pinakamakapangyarihang 
kapitalistang bansa tulad ng US, 
Tsina, Rusya at Europa na lumikha 
ng mga neoliberal na maniobra 
upang maisalba ang kani-kanilang 
naghihi ngalong ekonomiya. 

Sa ilalim ng mga patakarang 
neoliberal lalong nabulok ang 
sist emang panlipunan na nagbunsod 
sa mga manggagawa, magsasaka 
at iba pang pinagsasamantalahang 
uri sa malawakang pakikibaka at 
armadong paglaban kapwa sa loob 
ng mahihirap na bansa at mga 
kap ita listang bayan.  Dapat sagpangin 
ng prol etar yadong rebolus yonaryong 
pwersa ang paborableng kund isyong 
ito para maisulong at maitatag 
ang mga sangay at grupo ng 
Marxi smo-L enini smo-Ma oismo 
Partido. Ito ang Partidong may 
kakayahang pukawin, organisahin 
at pakilusin ang malawak na masa at 

pamunuan ang armadong pakikibaka 
para sa pamba nsang paglaya patungo 
sa sosyalistang rebolusyon.

Ayon pa sa PKP, sa panunungkulan 
ni Duterte nananatili ang  krisis 
sa  malako lonyal at malapyudal na 
sistema sa Pilipinas. Ito ay magl uluwal 
ng anta gonistikong kontr adiksyon 
sa pagitan ng nagsasamantala at 
pinagsas ama ntalahang uri. Gayundin, 
ibubunsod nito ang pagtindi ng 
pagk akahati-hati sa hanay ng 
naghah aring uri.  

Ilinarawan ng Komite Sentral 
labis-labis na pags asama ntalang 
narar anasan ng mga manggagawa 
dahil sa kontra ktwalisasyon  at 
katulad na anyo ng pag-eempleyo at 
pagkapako ng sahod. Patuloy namang 
nararanasan ng mga magsasaka ang 
pang-aagaw ng lupa at kawalan ng 
tunay na reporma sa lupa. Idin adaing 
ng mamamayan ang patuloy na 
pagkabulok ng mga panlipunan 
at pampublikong serbisyo dahil sa 
mga neoliberal na patakaran ng 
denasyunalisasyon, libera lisasyon, 
pribatisasyon at deregulasyon. 

Ang tumitinding diskuntento 
at disgusto ng mamamayan sa 
sistema ng panggugubyerno at ang 
pangako niya ng mapagpasyang 
pagbabago ang nagdala kay Duterte 
sa pagka panalo sa nakaraang 
eleksyon. Sa halos walong buwan 
na panunungkulan ni Duterte, 
kai langan pa niyang patunayan ang 

Mula sa Mensahe ng Komite Sentral ng PKP 
sa ika-48 Anibersaryo ng BHB
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kanyang mga pahayag na siya ay maka-kaliwa, para 
sa kagalingan ng masang api’t pinagsas ama ntalahan 
at siya ay iba sa mga naunang bulok at kurakot na 
pangulo. Kailangang harapin ng Rehimeng Duterte 
ang pagtugon sa matagal nang hinihiling ng 
masang anakpawis. Ilan sa mga ito ang nagsasa riling 
patak arang panlabas, pamba nsang indu striya lisasyon, 
tunay na reporma sa lupa at katarungang panl ipunan. 
Bumabaha sa lansangan ang daan-l ibong 
mam amayang naniningil sa gubyernong Duterte at 
nananawagan ng kanilang mga karaingan.

Sa gitna ng ganitong kalagayan, lumalakas at 
matatag na umaabante ang digmang bayan. Ang 
lumalalang pang-aapi at pagsas amantala ang 
nagt utulak sa mam amayang Pilipinong itaguyod ang 
armadong pakikibakang pin ang ung unahan ng BHB sa 
ilalim ng absol utong pamumuno ng PKP. 

Nakatuon ang rebolusyonaryong kilusan 
sa pang unahing tungkuling pabagsakin ang 
reaksyunaryong estado ng mga naghaharing uri at 
magtayo ng demokratikong gubyernong bayan sa 
ilalim ng pamumuno ng proletaryado. Sa 48 taong 
pagtataguyod ng armadong pak ikibaka sa anyo 
ng matagalang digmang bayan, nagkamit na ng 
matataginting na tagumpay at mga bagong aral ang 
kilusan para sa pagpapa tuloy ng digmang bayan. Sa 
ilalim ng pamumuno ng Partido, buo ang kump yansa 
ng BHB na itaas ang antas ng digmang bayan sa 

pam amagitan ng pagpapalawak ng pakikidi gmang 
gerilya na nakaugat sa malawak na baseng masa. 

Samantala, mabusising pinag-aralan ng unang 
plenum ng Komite Sentral sa Ikalawang Kongreso ang 
ulat sa kalagayan ng Bagong Hukbong Bayan. Naging 
matingkad ang malaking pagtaas ng bilang ng mga 
bagong pulang mandirigma magmula sa kal agitnaan 
ng 2016 na ibinunsod ng mga resolusyon ng 
Poli tburo. Nagpapa tuloy ang pagrere-organisa at mga 
pags asanay pul itiko-militar ng mga pulang kumander 
at mandirigma. Nagbukas ng mga bagong sonang 
gerilya at nagbuo ng mga bagong antas platun at 
antas kumpanyang laking mga hukbo.  Binuo ang mga 
angkop na hakbangin upang palakasin at patatagin 
ang bawat antas ng kumand. 

Binuo rin ng unang Plenum ng Komite Sentral 
ang Komisyong Militar nito na nagtipon sa National 
Ope rations Command (NOC) ng BHB. Ang NOC ang 
sentro de grabidad ng BHB at ang magbibigay ng 
direktiba sa hukbong bayan sa pagtataguyod at 
pagpapataas ng antas ng digmang bayan sa buong 
bansa. Ilinabas ng unang Plenum ang mga reki sitos  
para  sa mabilis na pagkamit ng estratehikong 
pagkapatas mula sa abanteng subyugto ng depensiba. 

Gayundin, inatasan ng Komite Sentral ang BHB na 
tupdin ang mga sumusunod na tungkulin sa ilalim ng 
pamumuno ng Partido ng Proletaryado sa gabay ng 
Marxismo-Leninismo-Maoismo teorya: 
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BHB sa Kabikulan, Patuloy na Lumalawak at Lumalakas sa Kabila ng 
Todo-Gera ng Rehimeng Duterte

Ulat Koresponsal

Matataginting na tagumpay, sa kabila ng mababalasik na operasyong militar, ang pinagsikapang kamtin ng Romulo 
Jallores Command-BHB Bikol sa pagbubukas ng taon. Ayon kay Ka Raymundo Buenfuerza, tagapagsalita ng 
panrehiyunal na kumand ng BHB, 55 taktikal opensiba ang mahusay na ilinunsad ng mga yunit ng pulang hukbo sa 

buong rehiyon sa unang kalahati ng 2017. Apatnapu’t isa sa mga ito ay atritibo habang 14 ang anihilatibo ang tipo. Apat na riple, 
dalawang maiigsing baril, libong bala at iba pang gamit militar ang nasamsam ng mga kasama mula sa mga matatagumpay 
na aksyong militar. Nagtamo ng 34 kaswalti ang hanay ng reaksyunaryong pwersa habang 54 mula sa kanila ang nasugatan sa 
mga labanan. Ito ang tugon ng rehiyon sa panawagan na bigwasan ng pamarusang taktikal na opensiba ang mersenaryong 
AFP-PNP sa harap ng kanilang tusong panggigipit ng sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayan sa panahon ng usapang 
pangkapayapaan at deklarasyon ng unilateral ceasefire ng magkabilang panig. Pinasisinungalingan din ng mga opensibang ito 
ang deklarasyon ng 9th  IDPA na “conflict manageable” na ang kalakhan ng mga prubinsya sa rehiyon.

Sa pagsalang ng NDFP at GRP sa serye ng mga pulong 
para sa usapang pangkapayaan, kaagad na nagmaniobra ang 
mga milit aristang ahente ng imperyalismo upang isabotahe 
ang negosasyon. Kinasangkapan nito ang pwersa ng militar 
upang maghasik ng terorismo kasabay ng panghihikayat sa 
rebolus yonaryong kilusan na kagatin ang ideya ng pasipikasyon 
at kapitulasyon. Ngunit, bigo ang 9th IDPA na itali ang BHB sa 
isang walang taning na tigil-putukan nang sa gayon ay mapahina 
ang diwang mapanlaban nito. Sa halip na hayaang mauk-ok ang 
mapagpasyang paglaban, ginamit ng pulang hukbo ang panahon 
ng pansa mantalang tigil-putukan upang magsanay ng isip at 
katawan at maghanda sa mas matitinding labanan. Mulat ang mga 
pulang mandirigma at pulang kumander na gayong nagaganap 
ang usapang pangkapayapaan, kakarampot at may hangganan 
ang maaaring maging ganansya ng mamamayan mula rito. 

Ang tagumpay ng digmang bayan ang tanging magdadala ng 
kas agutan sa pampulitika at sosyo ekonomikong suliranin ng 
lipunan.

Larawan ng buong kasigasigan ang pulang hukbo at mga 
yunit milisya sa mga isinagawang taktikal opensiba. Mabibilis at 
tiyak ang tagumpay ng mga bira ng kasama kahit sa loob ng mga 
bayang kinukurdunan ng kaaway. Taglay nila ang kaalamang 
walang takdang panahon o lugar ang mga labanan. Magaganap 
ang labanan sa kung saan may kaaway. Susi sa mga dagliang 
aksyon ang paghawak nang mahigpit sa inisyatiba - mula sa 
preserbasyon ng pwersa sa harap ng malaking tropa ng militar, 
pagsubaybay sa kilos ng kaaway, pagtataya ng target batay sa 
lakas tauhan, pagbubuo ng mga balak hanggang sa aktwal na 
pagsasagawa nito. Kaya naman, hindi naging sagabal ang kapal 
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ng pwersa ng kaaway sa paglulunsad ng gawaing militar sa 
rehiyon. Sa Sorsogon kung saan nagkukumahog ang 31st IBPA 
na mak apuntos laban sa BHB, nakapagtala pa rin ng walong 
atritibong aksyon laban sa pasistang militar. Samantala, 
sa Cam arines Sur na matagal nang idineklarang ‘conflict 
manag eable’, nakapagsagawa ng limang haras, dalawang 
ambus, isang operasyong isnayp at dalawang aksyong 
reyd-disarma. 

Maging ang mga yunit milisyang nasa lokalidad ay 
gumagawa ng mga mapanlikhang pamamaraan upang 
makatugon sa panawagang maglunsad ng pamarusang 
taktikal na opensiba. Ayon kay Ka Raymundo, dumarami ang 
bilang ng mga aksyong militar ng BHB na linalahukan o ‘di kaya 
ay pinamumunuan ng mga kasapi ng yunit milisya. May ilang 
panig na rin ng rehiyon kung saan may mga opensibang ang 
nagsagawang tim ay mga yunit ng milisyang bayan. Dahil sila 
mismo ang nakararanas ng pang-aabusong militar sa kani-
kanilang lokalidad, lubusang naiintindihan ng yunit milisya ang 
kahalagahan na ipagtanggol ng mamamayan ang kanyang 
sarili. Kaakibat nito, tulad ng lahat ng yunit ng pulang hukbo, 
mulat ang mga kasapi ng yunit milisya na sila ay nasa ilalim ng 
absolutong pamumuno ng PKP kung kaya’t sa lahat ng oras 
ay dapat tanganan ang regulasyon at disiplina ng rebolusyo-
naryong kilusan. Kabilang dito ang pakikitungo nang mahusay 
sa masa, pagbabayad nang sapat, pags asaalang-alang sa mga 
pananim, paggalang sa kababaihan at pagkilala sa karapatan 
ng mga bihag.  Umuunlad ang kanilang lakas at kakayahan 
tungong mga lokal na pwersang gerilyang katuwang ng mga 
larangang pwersang gerilya.

Tinatamasa ng BHB ang malawak na suporta ng masang 
anakpawis dahil sa makauring tindig nito. Malinaw sa 
mam amayan kung anong hukbo ang tunay na naglilingkod 
sa kanila. Nangunguna ang BHB sa pagpapatupad ng mga 
rebolusy onaryong programa at reporma sa lupa at iba pang 
sosyo-ekonomikong usaping nakapagpapaunlad sa kalagayan 
ng mga komunidad. Kaiba sa mersen aryong 9th IDPA na 
nagpapakulo ng mga inuman at paggamit ng droga laluna 
sa kabataan sa mga baryo, pinasisikhay ng pulang hukbo 
ang gawaing edukasyon, propaganda at kultura sa hanay ng 
mamamayang Bikolnon at mismo sa mga yunit nito.

Sa pags ulong ng digmang bayan, humihigpit din ang 
pangangailangang ibayong magpaunlad ng sining at 
syensya ng pakikidigma ang BHB. Ayon pa kay Ka Raymundo, 
mayroon pa ring mga pagkikinis at pagpapahusay sa 
manerang kai langang ipatupad ang mga pulang gerilya. 
Gayundin, nariyan pa rin ang mangilan-ngilang kaso ng mga 
probl emang hindi kagyat na napag-u usapan at huma hantong 
sa pagbaba ng ilang pulang mandirigma. Ngunit, batas 
ng lahat ng bagay ang pagresolba ng mga kontradiksyon 
at pagharap sa panibago. Kung kaya’t naninindigan ang 
BHB at ang rebolus yonaryong pwersa na hanggat mulat 
na nagpapanib agong-hubog ang kilusan at nananatili 
itong tapat sa paglilingkod sa sambayanan, mananatili 
ring mainit ang suporta ng mamamayan. Sa huli, ang hindi 
natitibag na paglahok ng pinakamalawak na mamamayan sa 
pamba nsa-demokratikong pakikibaka ang titiyak sa tagumpay 
ng digmang bayan.
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Tatlong dekada na mula nang maganap ang madugong dispersal sa mga magsasakang nagtungo sa 
Mendiola noong Enero 22, 1987 para makipagdayalogo sa dating pangulong Corazon Cojuangco-
Aquino. Sa halip na dinggin ang karaingan nila, walang habas na karahasan ang itinugon ng 

mapagkunwaring ina ng demokrasya. Labing tatlong magsasaka ang nasawi at 39 ang nasugatan sa hanay 
ng mga nagprotesta. Ngunit, makalipas ang apat na rehimen, nananatiling malayo sa mga magbubukid ang 
tunay na reporma sa lupang pinagbuwisan na ng maraming buhay.

Sa Kabikulan at iba pang panig ng bansa, patuloy na 
ilinalarga ang kumbersyon ng malalawak na lupaing 
agriku ltural para sa operasyon ng malalaking minahan 
at kumersyal na imprastruktura. Dahil nakakonsentra sa 
iilang negosyante at korporasyon ang lupa, nauubos na 
ang maaaring linangin ng mga magbubukid. Lumulobo 
ang bilang ng mga magsasakang walang sariling lupa. 
Karamihan ay napipilitang magpasahod sa mga asyenda, 
at rantso at maliliit na sakahan  o ‘di kaya ay mamasukan 
sa mga minahan . Wala ring kongkretong hakbangin 
upang itaas ang kanilang kita. Sa rehiyon, nakapako sa 
150-200 ang arawang kita ng mga manggagawang bukid.

Sa kabilang banda, malayang nababarat ng mga 
damb uhalang korporasyon at komersyante ang presyo 
ng kopras, buong niyog, mais, palay, pinya, abaka 
at iba pang produktong agrikultural sa kabila ng 
pangako ng gubye rnong susuportahan ang lokal na 
indu striya at agr ikultura. Sa halip na gumawa ng mga 
batas na puprotekta sa kabuhayan ng mga mags asaka, 
kin uku nsinti ng gubyerno ang mga polisiya at 
garant iyang pumapabor sa pribadong sektor. Maluwag 

ang mga patakaran sa pagbubuwis. Tinatamasa ng 
mga mala laking kapita lista ang kaliwa’t kanang tax 
exem ptions at tax holidays. Ipinapatupad din ang mga 
regulasyong magp apabilis sa proseso ng aplikasyon sa 
pamumuhunan kung kaya’t higit na naging bukas sa 
pagpasok ng mga dayuhang negosyo ang bansa.

Dahas naman ang tugon ng reaksyunaryong estado, 
sa pamamagitan ng pasistang AFP-PNP-CAFGU at mga 
bayarang armadong grupo, sa anumang pagtutol sa 
mga neoliberal na pakana. Binibigyang proteksyon ng 
militar ang malalaking dayuhang kumpanya at burukrata 
kap ita listang nandara mbong ng lakas paggawa ng 
masang Pilipino at lum ulustay sa yaman ng mga 
kag ubatan at kabundukan. 

Balot ng abusong militar ang kanayunan. Libu-l ibong 
magsasaka ang biktima ng pagdukot, iligal na pang-
aaresto, pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso, 
tortyur, pananakot, pagpaslang at iba pang paglabag 
sa karapatang tao. Mil yun-milyon ang napipinsala ng 
mga pambobomba, panununog at pagsira ng tahanan 
at taniman, sapilitang pagpapalikas, blokeyo sa pagkain 
at iba pang anyo ng pasi smong militar. Sa Isla ng Ticao, 

Masbate, aabot sa 20,000 katao ang napilitang umalis 
sa kanilang mga komunidad dahil sa sunud-sunod 

na pang-aabuso ng mga sundalo. Sama ntala, 
malaking bahagi pa rin ng Sorsogon, 

Cam arines Sur at Cam arines Norte ang 
sinasaklaw ng mga PDT. Bunsod nito, 

nalilimitahan ang kar aniwang 
aktibidad at kab uhayan ng mga 

masang naninirahan sa mga 
eryang binabasehan nila. 

Sa ilalim ng bagong 
Oplan Kapa yapaan, 
ibayong naging mab alasik 
ang mga militar. Ikinasa 
nila ang gera laban sa 
mga sibilyan at walang 
preno ang kanilang mga 
kaso ng paglabag sa 
karap atang tao. Ayon sa 
Karap atan-Bikol, kahit sa 
panahon ng tigil-p utukan 
ay nak apagtala ng mga 
insidente ng tortyur at 
iligal na detensyon ang 
9th IDPA sa Catanduanes, 
Masbate at Sorsogon. Wala 
ring humpay ang saywar at 
panghaharas ng naturang 
dibisyon sa buong rehiyon. 
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Sa paggunita sa mak asaysayang Mendiola Massacre, 
kasama ng sambayanang Pilipino ang rebolusy onaryong 
kilusan sa patuloy na paglaban para sa tunay na reporma 
sa lupa. Bilang isa sa mga pangunahing adyenda ng 
usapang pangkapayapaan, hinahamon ng mamamayan 
ang rehimeng Duterte na manindigan para sa interes ng 
nakararami.

Kahit na bukambibig ng mga maka-imperyalista at 
militaristang upisyales na dapat magbaba na ng armas 
ang BHB at masapatan na lamang sa pakikipag-usap sa 
mesa, batid ng mamamayan na hindi magwawakas ang 
armadong paglaban hanggat hindi natutugunan ang ugat 
ng matinding kahirapan at kagutuman. 

Hindi natitinag sa paglakas at pagdami ang tunay 
na hukbo ng bayan dahil taglay nito ang maka uring 
pags usuri at paninindigan sa lipunang Pilipino.  

Nagk akaisa ang milyun-milyong magsasaka sa tunguhing 
pabagsakin ang reaksyunaryong estadong nagsi silbi 
lamang sa iilan at itindig ang isang gubyernong 
magsisilbi sa interes ng mamamayan. Sa kanayunan, 
pinangung unahan ng BHB ang pagtatayo ng mga 
rebolusyonaryong organisasyong masa at organo ng 
kapangyarihang pampulitikang binhi ng demokratikong 
gubyernong bayan.

Patuloy na ipamamalas ng uring anakpawis ang 
pagpupursigi na abutin ang tunay na reporma sa lupa 
at iba pang demokratikong interes sa pamamagitan ng 
tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan.

Mabuhay ang uring magsasaka! Itaguyod ang tunay na 
reporma sa lupa! Ipagtagumpay ang digmang bayan!
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EDITORYALMula sa kumunoy ng pagsasamantala at kaapihan, Nagbabangon ang 
Kababaihang Nakikibaka!

Sa isang bansang pinatatakbo ng mga kapitalista at kontrolado ng dayuhang 
kapangyarihan, katakut-takot na pasakit ang palagiang dinaranas ng 
kababaihan. Kakambal ng makauring pagsasamantala ang burges at 

pyudal na kulturang nagpapalala sa kanilang kalagayan. Ikinahon sila sa 
dalawang papel – ang maging kalakal o ang maging pambahay. Iginapos 
sila sa paniniwalang wala silang sariling lakas at hindi sila mapagpasya sa 
pagbabagong panlipunan.

Kababaihan sa Malapyudal at 
Malakolonyal na Lipunan

Kinakaharap nila ang diskriminasyon 
sa trabaho. Malayo ang agwat ng bilang 
ng kababaihang kabilang sa pwersa ng 
paggawa kumpara sa kala lakihan. Ang 
ibang pinalad magkatrabaho ay bin abarat 
at dinaraya. Manggagawang bukid, 
man ggagawa o propesyunal man, mas 
maliit ang pinasasahod sa kababaihan sa 
kabila ng pantay na lakas-paggawa at oras 
na ibinubuhos sa trabaho. Ipinagkakait sa 
kanila ang mga benepisyong partikular na 
kailangan ng kababaihan upang makapag-
trabaho nang maayos. Madalas, napi pilitan 
silang makipagsapalaran sa ibang 
bansa, ibenta sa napakamurang halaga 
ang kanilang lakas-paggawa at ilagay 
sa ala nganin ang kanilang mga buhay. 
Ang ilan ay naitutulak sa mga gawaing 
anti-s osyal tulad ng pagbebenta ng droga 
at prostitusyon. 

Binabalikat din ng kababaihan ang 
matinding pasakit na dulot ng mga 
pat akaran ng libe ralisasyon, pribat isasyon, 
denasyuna lisasyon at deregulasyon. 
Dahil hawak ng pribadong sektor ang 
mga pampublikong yutilidad tulad ng 
tubig at kuryente, pinapasan ng mga 
pamilya ang sunud-sunod na pagtaas ng 
singilin. Malaking bahagi ng kita ng isang 
bubong ay napupunta sa walang puknat 
na pagtaas ng presyo ng bilihin at iba 
pang mga bayarin. Walang maayos na 
tirahan ang pinakam ahihirap na pamilya 
sa kanayunan at kalunsuran. Araw-araw 
nilang hinaharap ang banta ng demolisyon 
at sapilitang pagpapalikas. Pribatisado at 
komersyal isado rin ang halos lahat ng mga 
serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon 
at panga ngalagang medikal kaya hindi 
natatamasa ng karaniwang pam ilyang 
Pilipino ang sapat na mga batayang 
serbisyo. 

Liban sa mga pang-ekon omyang 
sul iraning kailangan nilang 
tugunan, inaasahan din ang 
kababaihan na gumampan 
sa papel niya bilang isang 
ina at asawa. Sinusukat 
ang kanyang pagkatao 
sa kakayahan niyang 
pasayahin ang kanyang 
asawa, magk aroon ng 
mga anak at mapalaki 
ang mga ito nang 
mahusay.  Sa baluktot 
na pananaw ng 
burgesya, ang isang 
mabuting babae ay 
kimi, sunud-su nuran 
sa mga otoridad 
—magulang, 
asawa at maging 
sa anak na lalaki. Sa 
ganitong balangkas, 
sadyang bulnerable ang 
kababaihan sa karahasan 
sa loob at labas ng tahanan. 
Karamihan sa bilang ng mga 
biktima ng pangmamaltrato, 
pang-aab usong sekswal at 
panggagahasa ay kababaihan. 

Ngunit higit pa sa mga kaso 
ng indibidwal na mga pang-
aabuso, mas malaking pasakit 
sa kababaihan ang karahasang 
itin ataguyod ng estado. Ayon 
sa ulat ng grupong Karapatan, 
nang unguna ang Kabikulan sa kaso ng 
mga ekstr ahudisyal na pamamaslang. 
Kad alasang target ng mga pagpatay 
na ito ay babae at bata. Mahaba rin ang 
listahan ng sekswal na pang-aabuso at 
panghaharas sa mga kababaihan laluna sa 
mga liblib na baryo at mga nakah iwalay 
na prubinsya tulad ng Masbate at 
Catanduanes.
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Kababaihan sa Rebolusyon
Gayong nakararanas ng mga partikular na 

diskrim inasyon ang kababaihan dahil sa kanilang 
kasarian, mulat silang makauri ang ugat ng 
pagsasamantala sa kanila. Milyun-m ilyong 
kababaihan na ang bumalikwas at patuloy 
na nagbab alikwas laban sa lumang 
sist emang nagk ulong sa kanila sa kawalang 
pag-asa. Mulat ang kilusang kababaihan sa 
relasyon ng kanilang usapin bilang babae sa 
pangkabu uhang kalagayan ng lipunan. 
Gagap nila ang panga ngai langan ng 
pagsusulong at pagtatagumpay ng 
demokratikong rebolusyong 
bayan upang mawakasan 
ang kapitalistang 
pagsas amantala at lumaya 
ang mga uri. Sa ganitong 
paraan mapapawi ang mga 
batayan ng pagsas amantala 
at diskriminasyon sa kasarian. 
Buong husay at tapang silang 
tumugon sa makasaysayang 
tungkulin ng kababaihang lumahok 
sa rebolusyon. 

Saksi ang kasa ysayan sa ipinamalas na 
tapang at lakas ng mga kababa ihang tulad 
nina Nerissa ‘Ka Alma’ San Juan, Graziela ‘Ka 
Sisa’ Miranda, Christine ‘Ka Nel’ Puche, Aileen ‘Ka Kevin’ 
Calma at Jo Besunia. Sila, at ang daan-l ibong babaeng 

nakik ibaka, ang patunay na ang kabuuhan at kab uluhan 
ng pagiging babae ay hindi lamang mas usukat sa 
pagiging isang mabuting anak, ina o kabiyak kundi sa 
walang pag-aalinlangang pagbubuhos ng kakayahan 

para sa bayan. Sila ay bumalikwas sa itinakdang papel 
sa kanila ng mapagsamantalang lipunan upang 

makamit ang tunay na kalayaan. Hanggang sa 
kasalukuyan, nagpapatuloy ang pags ulong 

ng kilusang kababaihan at ang masiglang 
paglahok nila sa demokratikong rebolusyong 

bayan. Lumalawak ang bilang 
ng kababaihan sa kanayunan 
at kalu nsuran na puspusang 
nagmumulat, nag-oo rganisa 
at nagpapakilos sa hanay ng 
malawak na mamamayan. 
Kumakapal ang kasapian ng mga 
rebolusyonaryong organisasyong 
kababaihan. Sa loob ng mga 

organo ng kapangyarihang pampu-
litika, bahagi sila sa pagpupundar ng 

mga demokratikong gubyernong bayan. 

Sa gabay ng PKP, inaabot ng kababaihan 
ang mas mataas pang antas ng pakikibaka – 

ang paglahok sa armadong pakikibaka upang 
baguhin ang bulok na sistema ng lipunan. Sa 

paglagablab ng apoy ng pak ikibaka, nagbabangon 
ang malawak na bilang ng kababaihan mula sa 

kanayunan at kalunsuran upang maipagpatagumpay 
ang demokratikong rebolusyong bayan.

at komunidad. Sa iba’t ibang dako ng bansa, kaagad 
na sinaklaw ng malawakang operasyong militar 
ang mga pamayanang sa taya ng kasund aluhan ay 
pinagpupugaran ng pulang hukbo. Walang lubay 
ang mga kaso ng pangh aharas, iligal na detensyon 
at pam amaslang. Gayundin, binuwag ang mga 
eskwelahan, klinika at iba pang serbisyong ipinundar 
ng mga lokal na organisasyon sa kabila ng pagiging 
lehitimo ng mga ito. 

Ayon kay Ka Maria Roja Banua, tagapagsalita ng 
NDF-Bikol, “Sa ganitong hakbangin, lalo lamang 
ginalit ni Duterte ang dati nang diskuntentadong 
mam amayan. Pinatutunayan ng AFP na wala ni 
katiting na katapatan ang kanilang hanay sa pagkamit 
ng kat arungan at kapayapaan para sa mamamayan. 
Sa pagpapatuloy ng todo-gera ng rehimen, tiyak na 
ibayong lalakas at lalawak din ang pagbabalikwas ng 
mamamayang inaapi’t pinagsasamantalahan.”

Silyabalita
Tigil-Putukan Tinapos na, Todo-Gera Idineklara ni Duterte 

Makalipas ang 
pagta tapos ng 
pansa mantalang 
tigil-p utukan sa pagitan 
ng NPA at AFP, nagdeklara 
ng todo-gera laban 
sa rebolusyonaryong 
kilusan ang pamahalaang 
Duterte. Sa tulak ng mga 
milit aristang upisyal na 
pinagkakatiwalaan ng 
pangulo, nagba langkas ng 
gerang kontra-i nsurhensya 
ang pamahalaan. Ngunit 
sa halip na NPA ang 
pagtuunan nito ng pansin, 
patraydor na binalingan 
ng mapa nupil na gera 
ng AFP ang mga sibilyan 
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Silyabalita
Oplan Kapayapaan, Pinakabago sa mga Mapanalasang Oplan ng 
Berdugong Militar

Idineklara na nitong Enero ang pinakabagong 
programang kontra-insurhensya ng AFP – ang 
Oplan Kapayapaan. Ayon sa kanilang pahayag, sa 
ilalim umano ng Oplan na ito ay makikipagtulungan 
ang mga pwersa ng militar sa mga sibilyan at sa 
BHB upang makamit ang ‘kapayapaan’. Kaagad 
na sin alubong ng matinding galit ng masa ang 
naturang programa. Sa ilang bahagi ng rehiyon, 
kagyat na bumuo ang mamamayan ng mga 
samahang anti-militarisasyon at nagpaikot ng mga 
petisyong magpapaalis sa presensya ng sundalo sa 
kanilang mga lugar.

Sa panayam ng Silyab kay Ka Raymundo 
Bue nfuerza, tagapagsalita ng Romulo Jallores 
Command – BHB Bikol, sinabi nitong walang 
pagk akaiba sa mga naunang Oplan ang 
mapa nlinlang na Oplan Kapa yapaan. Sa pagsisimula 
pa lamang nito, nak apagtala na ng sunud-sunod na 
paglabag sa karapatang tao ang pasistang kaaway. 
Sa Kabikulan, patuloy na ginalugad ang kanayunan 
habang tinatakot at inaabuso ang mamamayan. 
Sapilitang tinitipon ang mga taumbaryo upang 
iharas at iparada sa midya bilang mga sumukong 

kasapi ng BHB. 

Ayon pa kay Ka Raymundo, anumang taguri 
ang gamitin ng AFP, hindi nito maikukubli ang 

terorismo at pasismong militar mula sa mata ng 
mamamayan. Gagap ng sambayanang hindi ang 

mga mapagkunwaring programa 
tulad ng Oplan Kap ayapaan 
ang maghahatid ng tunay na 
kat arungan at kapayapaan. 
Makakamit lamang ng bayan ang 

tunay na kapayapaan sa panahong 
maresolba ang ugat ng kahirapan 

sa pagtatagumpay ng demokratikong 
rebolusyong bayan.

Dalaga ginahasa, pinaslang ng mga 
elemento ng 22nd IBPA Cadre’s Battalion

Natagpuan 
ang naaagnas 

nang bangkay 
ng isang babae 

sa bahay ng 
isang aktibong 

myembro ng CAFGU sa Castilla, Sorsogon nitong 
Mayo 5. Kinilala ang naturang bangkay na si Diana 
Rose Razo, 21 taong gulang, dalaga, residente 
ng Brgy. Pangpang, Donsol, Sorsogon. Ayon sa 
imbe stigasyon, luma labas na ginahasa bago 
pinatay ang biktima. 

Huling nakitang buhay ang biktima kasama sina 
CAA Martin Perenia at CAA Romnick Almasco na 
siyang may-ari ng bahay na pinangyarihan ng 
krimen. Ang dalawa ay myembro ng CAFGU sa ilalim 
ng 22nd IBPA, 903rd Bgd.-PA. Kasalukuyang nasa 

kustodya na ng kapulisan ng Castilla ang dalawa at 
sumasailalim sa imbestigasyon. 

Samantala, sa panayam ng Silyab sa Malayang 
Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) - Bikol, 
rebolusyonaryong organisasyon ng mga kababaihan, 
ihinayag nila ang kanilang pagkundena sa mga kaso 
ng paglapastangan ng mga elemento ng AFP-PNP-
CAFGU sa mga karapatan ng mamamayan laluna 
ng mga kababaihan. Ngunit, sa kabila ng napaka-
habang talaan ng kanilang mga krimen, wala pa rin 
ni isang napapatawan ng karampatang kaparusahan. 
Ayon sa kanila, hindi dapat asahang kusang aakuhin 
at papanagutan ng mersenaryong hukbo ang 
kanilang mga krimen laban sa taumbayan. Dapat 
magbuklod ang sambayanan at buong-lakas na 
singilin, papanagutin at itakwil ang mga berdugong 
militar sa kanayunan at kalunsuran.
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Batas Militar, Ibinaba sa Mindanao 
Nagdeklara na ng 60-araw na batas militar 

si Duterte sa kapuluan ng Mindanao matapos 
ang pag-atake ng teroristang grupong Maute 
sa sentro ng Marawi nitong Mayo 23. Kaagad na 
nagdagdag ng tatlong batalyong lakas-tauhan 
ang pwersa ng militar na nag-ooperasyon sa 
lugar. Ayon sa pahayag ng pamahalaan, walang 
dapat ipa g-alala ang mamamayan dahil walang 
magiging paglabag sa karapatang tao ang tropa 
ng AFP at tiyak na pananagutin ang sinumang 
lumabag dito. Naglabas din ng pahayag ang 
administrasyong Duterte na hindi saklaw ng 
mga operasyon ang pagtugis sa mga kasapi ng 
BHB at mga pinagh ihinalaang may kaugnayan sa 
rebolusyonaryong kilusan. 

Ngunit ayon sa pahayag ng PKP, hindi tapat 
ang pamahalaan sa pagsasabing hindi mga 
sibilyan at mga kasapi ng rebolusyonaryong 
kilusan ang target ng gerang ilinunsad nito sa 
bisa ng Martial Law. Libu-l ibong pamilya ang 
apektado ng blokeyo ng pagkain at ng tuluy-
tuloy na pambobomba mula sa ere ng tropa ng 
militar. Maging ang mga komunidad na malayo sa 
sentro ng kaguluhan ay hindi nakaligtas sa aerial 
bombing at panggagalugad ng kasund aluhan. 
Pinagtuunan din ng mga atake ang mga sonang 

gerilyang ilang daang kil ometro ang layo mula 
sa Marawi. Ayon pa sa ulat ng PKP, kalakhan 
ng kaswalti sa naturang mga pambobomba ay 
sibilyan. Sama ntala, daan-daang lider-ma gsasaka, 
kababaihan, lumad at taong-si mbahan ang iligal 
na inaresto at ikinulong. 

Naglabas na rin ng mga tala ang iba’t ibang 
midya, tulad ng Altermidya, ng mga paglabag ng 
militar sa karapatang tao ng mga sibilyan. Sa ulat 
din ng mga istasyong tulad ng GMA at ABS-CBN, 
nalantad kamakailan sa publiko ang mga 
gawa-g awang kwentong hinabi ng pamah alaan 
tungkol sa kag anapan sa Mindanao. 

Ayon naman sa pahayag ni Ka Maria Roja, 
hindi lamang ang mga taga-Mindanao ang dapat 
maging mapagmatyag sa mga paglabag sa 
kar apatang taong maaaring maganap sa ilalim ng 
Martial Law. Ipinanawagan niya sa mam amayang 
Bikolano ang pangangailan sa higit na 
pagbabantay at masusing pagsusuri sa kaganapan 
sa bansa laluna sa kasal ukuyang nagpahayag 
na rin ang 9th IDPA ng red alert status sa buong 
Kabikulan. Ayon sa kanya, hindi malayong gawing 
tuntungan ito ng estado upang ipasailalim ang 
buong bansa sa lagim ng batas militar.

Silyabalita
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Sa kabila ng hagupit ng todo-gera sa ilalim ng 
Oplan Kapayapaan, matagumpay na ilinunsad sa iba’t 
ibang bahagi ng rehiyon ang pagdiriwang sa ika-48 
anibe rsaryo ng Bagong Hukbong Bayan nitong Marso 
29. Hindi napi gilan ng matinding pandarahas at saywar 
ng pwersa ng kaaway ang selebrasyon ng mga kasama 
at masa. Naging bahagi rin ng okasyon ang matutunog 
na taktikal na opensibang isinagawa ng mga yunit ng 
hukbo at yunit milisya sa buong Kabikulan.

Pinagpugayan ng mga kasama at masa ang lahat 
ng pulang kumander at mandirigmang buong sikhay 
na nag-aalay ng panahon at buhay para sa digmang 
bayan. Kinilala ang napakahalagang papel ng masa 
sa pagsus ulong ng armadong pakikibaka – mula sa 
pagtataguyod sa mga kasama hanggang sa pagbubuo 
ng mga lokal na yunit milisyang nagsisilbing dagdag 
lakas ng BHB. Pinarangalan at dinakila rin ang lahat ng 
mga martir ng sambayanan na walang pag-iimbot na 
ibinuwis ang kanilang buhay para sa pagsulong ng 
rebolusyonaryong kilusan.

Sinariwa sa mga pagtitipon ang kawastuhan ng armadong pakikibaka laluna sa gitna ng paglalako ng kapitulasyon at 
pasi pikasyon ng rehimeng Duterte. Gayong muling sasalang sa usapang pangkapayapaan ang panig ng NDFP at GRP, hindi dapat 
isuko ng kilusan ang mga tagumpay ng armadong pakikibaka kapalit ng isang permanenteng tigil-putukan. Hinahangad ng 
reaksyunaryong estadong pahinain ang kapasyahan at itali ang mga kamay ng pulang hukbo habang malayang nakapananalasa 
ang mga naghaharing-uring pinoprotektahan ng berdugong militar sa kanayunan. Nagkaisa ang mamamayan at ang pulang 
hukbo sa paninindigang tanging ang organisadong lakas ng taumbayan sa pamumuno ng Partido ang makapagpapabagsak sa 
nabubulok na estado at makapaghahatid ng tunay na katarungan at kapayapaan.

Pagdiriwang sa ika-48  
Anibersaryo ng BHB, 
Matagumpay

Ika-44 Anibersaryo ng NDFP, Ipinagbunyi 
Matatag na isulong ang digmang bayan! – ito ang sigaw ng 

iba’t ibang alyadong organisasyon sa pagdiriwang ng ika-44 
anibersaryo ng National Democratic Front of the Phi lippines 
nitong Abril 24. Buong giliw na nakiisa ang mamamayang 
Bikolnon sa mga pulong-pagdiriwang na idinaos sa iba’t 
ibang bahagi ng rehiyon. Pinagpugayan sa naturang mga 
selebr asyon ang mga tagumpay na nakamit ng NDFP sa 
mahigpit na pamumuno ng PKP. Nagbalik-tanaw din ang mga 
dumalo sa mayamang kasaysayan ng NDF sa rehiyon – mula 
sa pagpupundar ng panimulang pwersa, pagwawasto mula 
sa mga pagkakamali noong dekada ’80 hanggang sa paghigit 
nang ilang ulit sa rurok ng lakas ng kilusan noong 1987.

Sa pahayag ni Ka Maria Roja Banua, tagapagsalita ng 
NDF-Bikol, “Sa ilang bahagi ng rehiyon, mayroon nang mga 
antas-munisipyong rebolusyonaryong organisasyong masa.  
Habang sa ibang panig, umiiral ang mga antas-baryong ganap 
na samahang masa at komiteng rebolusyonaryo sa baryo… Sa 
gabay ng Partidong humuhugot ng aral at lakas mula sa masa, 
ang CPP, at sa patnubay ng mga resolusyon mula sa katatapos 

na Ikalawang Kongreso ng Partido, higit pang tumibay ang 
kapasyahan at tumaas ang kakayahan ng NDF na iangat ang 
antas ng pakikibaka ng mam amayan...  Sa pagtatayo ng mga 
rebolusyonaryong organisasyong masa ng manggagawa, 
magsasaka, kababaihan, kabat aan-estud yante, pambansang 
minorya, propesyunal, maliit na negosyante, relihiyoso at iba 
pang sektor, ihinahanda ng NDFP ang daan para itindig ang 
mga organo ng pampulitikang kapangyarihan at patatagin 
ang demokratikong gubyernong bayan mula sa antas-baryo, 
munisipyo pataas.”

Bilang pagtatapos, ipinanawagan ng NDF-Bikol ang mas 
mabilis na pagtatayo ng mga rebolusyonaryong organisasyong 
masa at mga organo ng kapangyarihang pampulitikang binhi 
ng demokratikong gubyernong ang lakas ay mula at para sa 
mamamayan laluna sa ngayong lumalaki ang bitak sa pagitan 
ng mga reaksyunaryong pwersa sa estado at nagkukumahog 
ang imperyalistang US na igiit ang kanyang paghahari sa 
daigdig. 
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Naging makasaysayan ang paggunita ng 
Pandaigdigang Araw ng mga Man ggagawa 
sa Kabikulan at buong bansa nitong 
nakaraang Mayo 1. Dala-dala ang kanilang 
mga panawagan, lumabas sa mga pabrika at 
pagawaan ang libu-libong manggagawa at 
kanilang mga taga-suporta mula sa iba pang 
mga sektor upang iprotesta ang kanilang mga 
demokratikong interes. Ilan sa mga usaping 
dinala ng mga obrero ay ang pagkakaroon 
ng mga manggagawa sa pribadong sektor 
ng dagdag na P750.00/araw at pagtaas ng 
sahod tungong P16,000.00/buwan para sa 
mga kawani ng gubyerno. Ipinanawagan din 
nila ang pagbuwag sa mga regional wage 
boards na nagpapasahol sa kalagayan ng mga 
man ggagawa sa mga rehiyon. Sa Kabikulan, 
aabot lamang sa P260 kada araw ang sinusweldo 
ng mga man ggagawa at kawani sa pormal na 
sektor samantala nakapako sa P120-P150 ang 
kinikita ng mga manggagawang agrikultural.

Siningil nila ang Rehimeng Duterte 
sa pangako nitong wawakasan ang 
kontraktwa lisasyon na nagpapahirap sa 63%  o 

24.4 milyon ng kabuuang lakas paggawa sa bansa. Gayundin, ayon sa pahayag ng Kilusang Mayo Uno, sa loob ng isang taon ng 
panunungkulan ni Duterte ay aabot pa rin ng 11.2 milyong Pilipino ang walang trabaho.  Iprinotesta rin ng mga manggagawa 
ang patuloy na lumiliit na bilang ng mga man ggag awang unyonisado. Ayon pa sa kanila, 10% lamang ng lakas paggawang 
unyunisado at 2% sa kabuuang bilang ng regular na manggagawa ang nasasaklaw ng Collective Bargaining Agreement (CBA). 
Karamihan ng mga unyon ay may maliit na kasapian dahil mayorya sa mga manggagawa ay kontraktwal at pinagbabawalan ng 
Batas sa Paggawa na magtayo ng unyon o sumapi sa mga ito. Sa rehiyon, iilan lamang ang mga empresang nagpapahintulot sa 
mga manggagawang bumuo o maging kasapi ng mga unyon. Maging sa loob ng malalaking pagamutan tulad ng Sorsogon 
Provincial Hospital, nananatiling hindi unyon isado ang mga empleyadong ilang dekada nang nasa serbisyo.

Ipinanawagan din ng kilusang manggagawa ang pagtutuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP dahil 
sa naturang usapan matatalakay at mabubuo ang mga sosyo-ekonomikong reporma tulad ng Tunay na Reporma sa Lupa at 
Pambansang Indu striyalisasyon. Gayundin, inaasahan ng kilusang manggagawa na dito mapag-usapan ang tuluyang pagtapos 
sa kontraktwa lisasyon at ang pagdaragdag sa sahod ng mga manggagawa at kawani sa buong bansa.

Araw ng Manggagawa, 
Ginunita sa Kabikulan

Araw ng Kababaihan, Ipinagdiwang 
Napuno ng makukulay na bandila at iba’t 

ibang panawagan ang mga sentrong bayan at 
lunsod ng Kabikulan sa pagdiriwang ng Inter-
nasyunal na Araw ng Kababaihan noong Marso 8. 
Libu-l ibong kababaihan at iba pang sektor ang 
dumalo sa nasabing okasyon. Ipinanawagan nila 
ang pagpap atuloy ng usapang pangkapayapaan 
at ang pagtugon ng gubyernong Duterte sa mga 
makat arungang kahilingan nila para sa lupa, 
trabaho, edukasyon at serbisyo. Ipinrotesta rin nila 
ang pagpapaalis ng pwersa ng militar sa kanayunan 

kung saan kababaihan ang kalakhan ng biktima sa 
mga paglabag ng kasundaluhan sa karapatang tao. 

Sa pamamagitan ng iba’t ibang tipo ng 
pagtata nghal, mapanlikhang ipinaabot ng 
kababaihan sa taumbayan ang kanilang kalagayan at 
ang mga karaingan sa kasalukuyang admini strasyon. 
Ayon sa kanila, hindi sila titigil sa paglulunsad 
ng iba’t ibang mga kilos protesta hanggat hindi 
nila nakakamit ang mga karapatan at serbisyong 
marapat nilang natatamasa. 
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Serye ng mga Transport Strike laban sa Jeepney Phaseout, Ikinasa sa 
buong Kabikulan 

Linahukan ng iba’t ibang mga organisasyon ang serye ng 
mga matatagumpay na kilos-protesta sa Kabikulan laban sa 
nakaambang phase-out ng mga jeepney sa buong bansa. 
Mula Pebrero hanggang Hunyo, apat na transport strikes 
at caravan ang ilinunsad ng mga drayber at opereytor 
ng jeepney na sinuportahan at dinaluhan ng iba pang 
mga sektoral na samahan sa rehiyon. Tinatayang aabot 
sa 85%-90% ang kabuuhang bilang ng mga drayber at 
opereytor na lumahok sa naturang mga protesta.

Ayon sa pahayag ng Concerned Drivers and Ope rators 
(CONDOR-Piston), mahigpit nilang tinututulan ang panukala 
ng Department of Transportation and Communication (DOTC) 
na tanggalin na sa operasyon ang mga jeepney na 15-taon 
pataas ang edad at palitan ng mga e-jeep at solar jeepneys. 

Nagkakahalaga ng hindi bababa sa isang milyong piso ang 
isang e-jeep. Ayon sa kanila, maraming drayber at opereytor 
ang hindi kakayaning makasabay sa pagbabagong ito at kung 
gayon ay mawawalan ng kabuhayan. 

Ayon pa sa kanila, hindi sila tutol sa modernisasyon laluna 
kung ito ay tungkol sa pagbibigay ng subsidyo ng gubyerno 
upang maipaayos ang kani-kanilang mga pampa sadang 
jeepney. Ngunit, sa Jeepney Moder nization Act na 
ipin apan ukala ng DOTC, walang kasiguruhang mabibigyan 
ng tulong pinansyal ang higit sa 650,000 drayber at opereytor 
na maaapektuhan. Gayundin, dahil kakailanganing makabawi 
sa puhunan ng mga opereytor sa mga bagong e-jeep, malaki 
ang posibilidad na magtaas din ang presyo ng pamasahe sa 
buong bansa. 

Araw ng Kalayaan, Sinalubong ng mga Protesta
‘Wala pa ring kalayaan hanggang ngayon! Huwad ang 

kalayaan sa kasalukuyan’ Ito ang husga ng mga mamamayan 
sa pagsalubong sa Araw ng Kasarinlan nitong Hunyo 12. 
Iba’t ibang grupo, samahan, alyansa at mga indibidwal ang 
nagt ipun-tipon upang irehistro ang kanilang mga panawagan 
para sa tunay na kalayaan at kapayapaan. 

Ayon sa Bayan-Bikol, hindi makakamit ng bansa ang 
kalayaan hanggat nariyan at malayang nakapangh ihimasok 
ang imperyalistang US at mga tulad nitong dayuhang 
kapangyarihan. Anila, lalo pang sumasahol ang kalagayan 
ng lipunang Pilipino sa patuloy na pagkontrol ng 
imper yalistang US sa gubyerno ng bansa. Ilinuwal ng lagpas 
70 taon ng pangangay upapa sa dayuhang paghahari ang 
sagad-s a-butong kah irapan, kaguluhan at kawalan ng 
kataru ngang panlipunan sa Pilipinas.  

Ikinababahala rin nila ang malaking papel ng imperyalistang 
US sa pagpapataw ng Batas Militar sa Mindanao. Sa disenyo ng 
anti-terorismo ng US, pinapasok at naglulunsad ito ng gera sa 

mga bansang malakas ang paglaban ng mamamayan. Ayon 
pa sa kanila, kahit sa kabila ng panggigipit ng US at mga lokal 
na tuta nito patuloy na lumalawak at lumalakas ang kilusang 
masa dahil sa matinding kagutuman at kahirapan. 

Bilang pagtatapos, nagkaisa ang mga dumalo sa 
pagtakwil sa presensya ng US sa bansa at pagkundena sa 
mga maka-i mperyalistang programa at patakaran tulad 
ng kontra-insurhensyang programang Oplan Kapayapaan. 
Ipinanawagan nila ang pagtapos sa mga tagibang na 
kasu nduan sa pagitan ng Pilipinas at US tulad ng Visiting 
Forces Agreement (VFA) at Enhanced Defense Cooperation 
Agreement (EDCA). Hinamon din nila si Duterte na manindigan 
kasama ng taumbayan sa pamamagitan ng pagwawakas 
sa Batas Militar at muling pagbalik sa mesa upang ituloy 
ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP. 
Nani ndigan ang mga nakiisa sa programa na ang pagresolba 
sa mga suliraning panlipunan ang tatapos sa kaguluhan sa 
bansa at hindi ang paglulunsad ng walang kabuluhang gera 
laban sa mamamayan. 
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Diwang Rebolusyonaryo
Ang Pinakamahirap na Tula

Paano simulang isulat ang buhay at pakikibakang walang katapusan, walang kamatayan?
Paano isalarawan ang mga bayaning ang buhay ay hindi matutumbasan ng mga salita?
Paano gumawa ng tulang kakahon sa pagsisilbing walang piniling lugar at panahon?
Sasapat kaya ang daloy ng tinta upang parangalan ang dumaloy ninyong dugo?
Sasapat kaya ang iaalay na mga letra upang dakilain ang inialay ninyong buhay?

Pinakamahirap isatitik ang tulang kikilala sa inyong pag-aalay ng sarili
Pagkat hindi ito yaong matutumbasan ng napaparang sulat ng bolpen
O yaong masasalamin ng de-numerong kataga at kumplikadong tugma
Ang kwento ng inyong buong tapang at lakas na pagsisilbi sa bayan
Ay hindi yaong mababasa sa tanyag na aklat
Hindi yaong mananalo sa patimpalak
O ‘di kaya’y mapapanood sa telebisyon at maririnig sa radyo
Ang inyong buhay at pakikibaka ay nakaukit hindi sa papel 
Kundi sa himaymay ng kamalayan 
ng mga kasamang inyong nakapiling
Sa bawat pagbagsak at pagbangon
Nakabahagi sa bawat saya, kaba at lungkot
Nakasabay sa bawat paglalakbay
Ang inyong mga ngalan ay sasambitin hindi sa mga palabas 
Kundi sa bawat umpukan ng 
mga taong inyong minulat at sinamahan sa paglaban
Sa bawat kulturang pagtatanghal sa pusod ng kabundukan
Sa gitna ng kabayanan at kalunsuran
Paulit-ulit dadakilain sa loob ng mga sonang gerilya
Ng sanlaksang mamamayang tulad ninyo ring naghahangad lumaya

Mga kasama, kapos ang mga kataga upang alalahanin
Ang inyong nag-uumapaw na pagmamahal sa bayan at tunay na paglaya
Hayaan ninyong ang bawat putok ng aming mga riple ang magbigay pugay sa inyong ibinuwis na buhay
Hayaan ninyong ang dagundong ng ating digma ang magsalaysay ng inyong kasaysayan 
Hayaan ninyong ang patuloy na pagsulong ng ating hanay ang magsilbing parangal sa inyong kadakilaan
Ang walang sawang paglaban hanggang tagumpay 
Ito ang natatanging tulang tutumbas sa inyong mga buhay

*Kilalanin sina Ka Nick, Ka Junrey at Tay Pilo - tatlong bayani ng sambayanang Pilipino sa susunod na pahina. 
*Pumanaw dahil sa karamdaman si Tay Pilo. Samantala, napaslang sa isang depensibang labanan sa Lagonoy noong Abril 

12 sina Kasamang Junrey at Nick.
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Si Ka Nick ay mula sa uring magsasaka. Lumaki siya sa isang liblib na baryo sa Bulan, Sorsogon. Bata pa 
lamang siya ay malalim na ang pagkakaki lala niya sa mga kasama dahil madalas niyang nakasasalamuha 
ang mga ito sa kanilang baryo. Una siyang naging kasapi ng grupo ng kabataan sa kanilang lugar. Kalaunan, 
naging kasapi siya ng milisyang bayan at ng sangay ng Partido sa lokalidad.  Bilang kasapi ng yunit milisya, 
pana-panahon nang nakasasama sa mga kasama si Ka Nick mula pa noong 2007.  Bagamat laging target ng 
karahasan at pasismong militar ang kanilang lugar,  hindi nito napigilan ang pagnanais ni Ka Nick na maging 
kasapi ng Bagong Hukbong Bayan. Taong 2015 nang magpasya na siyang buong panahong kumilos at 
tanganan ang armadong pakikibaka. 

Kilala siya ng masa at kasama sa pagiging palabiro at madaling makagaanan ng loob. Siya ang tipo ng 
kasamang laging nasa gitna ng mga biruan at tawanan. Patunay si Ka Nick na maaaring pagsabayin ang 
pagiging masayahin at pagiging mahusay na kumander. Isa rin sa kanyang mga kalakasan ang gawaing militar. 
Pagkatapos niyang maipakat sa gawaing masa noong 2015 ay nailipat siya sa yunit panlaban ng prubinsya. 
Ilang labanan at taktikal na opensiba na rin ang matagumpay na pinamunuan ni Ka Nick bilang iskwad lider.

Kung gaano kasigasig sa gawaing militar, ganoon din siya kasikhay sa mga gawaing pangkultura at 
edukasyon. Hindi lamang magaling na pinuno kundi mahusay na manunula rin si Ka Nick. Kahit na minsan 
ay nag-aalangan at nahihiya sa pagharap sa maraming tao, pinapangibabawan niya ito at walang pagdadalawang-isip na ibinabahagi ang 
kanyang talento at kaalaman.  Matingkad din kay Ka Nick ang pagiging matulungin sa kapwa kasama at sa masang nakasasalamuha. Ayon sa 
kanyang mga kakolektib, inuuna ni Ka Nick ang pagtulong sa mga nahihirapang kasama bago ang sarili - mula sa paghahakot at pagla lakad 
hanggang sa pag-aayos nang matutulugan.  

Hanggang sa huling hininga ay hindi nawala ang pagiging matulungin ni Ka Nick. Nang biglang makasagupa nila ang pwersa ng kaaway, 
hindi siya umalis sa kanyang pwesto at patuloy na lumaban para makamaniobra ang kanyang mga kasama.

Si Ka Junrey ay tubong Masbate. Sa murang edad pa lamang ay naranasan na niya ang hirap ng buhay.  Dahil sa kakapusan, kinailangan niyang 
piliin ang pagtatrabaho upang makapagtuloy sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Sa kabila ng kasabikang matuto, Grade 3 lamang ang 
inabot niya sa eskwelahan. 

Ngunit hindi naging sagabal ang kakulangan sa pormal na edukasyon upang magsikap si Ka Junrey na intindihin at pag-aralan ang lipunan. 
Naging aktibo siya sa grupo ng kabataan sa kanilang lugar.  Matapos magtrabaho ng ilang panahon at mapa-
tunayan sa praktika ang krisis sa bansa, napagpasyahan na niyang sumapi sa Bagong Hukbong Bayan upang 
maging bahagi ng rebolusyonaryong kilusang magtataguyod ng tunay na pagbabago para sa mga tulad 
niyang pinagsasamantalahan. Sa loob ng pulang hukbo, sinikap ni Ka Junrey na punan ang mga kahinaan niya 
part ikular sa literasiya at sa pagkapa ng lenggwahe sa erya kung saan siya nadisposisyon. Pinagpursigihan niyang 
pangi babawan ang kanyang pagkamahiyain at buong giliw na nanguna sa mga kultural na pagtatanghal at 
pagbibigay ng pag-aaral.  

May mga pagkakataon mang nakararamdam ng pangungulila sa pamilya, parating bukas sa mga paalala 
at payo si Ka Junrey.  Matapos iproseso ang sinabi ng mga kasama, kaagad na bumabalik ang kanyang 
nag-u umapaw na enerhiya. Nakatatak sa mga kasama ang kanyang palabang pakikitungo sa paggampan sa 
mga gawain.  Kapag tinatanong ng mga kasama kung bakit tila wala siyang kapaguran, lagi niyang sinasabing sa 
rebolusyonaryong kilusan lamang niya naramdamang hindi lamang siya isang makinang nagluluwal ng produkto 
kundi isang taong may karapatang matuto at maging bahagi ng pagbabago ng lipunan at hindi niya dapat 
sayangin ang pagkakataong ito. 

Batid ni Ka Junrey na malaki ang papel ng kabataang tulad niya sa pagtatagumpay ng digmang bayan. 
Buong tapang niyang hinarap ang mga hirap at sakripisyong katambal ng pagsapi sa Bagong Hukbong Bayan. Sa kabila ng mga problema at 
pag-a ngkop na rineresolba sa sarili, hindi nap apalis ang kanyang ngiti sa bawat gawaing kinakailangang gampanan.  

Ipinanganak si Tay Pilo noong Hunyo 17, 1943. Taong 1969 namasukan siya bilang isang eskirol sa San Miguel Corp. Kalaunan, 
naugnayan siya at naging kasapi ng unyon. Mula rito ay naging aktibo na siya sa pagpupundar ng kilusang manggagawa sa 
Maynila at Kabikulan. Matapos nito, dalawang beses siyang nakulong ngunit pinili pa ring ipagpatuloy ang pag-oorganisa nang 
makalaya.  

Taong 1979 nang magpasya si Tay Pilo na ibuhos ang buong panahon sa pag-oorganisa. Inialay ni Tay Pilo ang lahat ng 
kanyang lakas at talino sa pag-oorganisa ng iba’t ibang sektor. Taong 1980 naging bahagi siya ng pagbubuo ng Kilusang Mayo 
Uno.  Mak alipas ng anim na taon ay bumalik siya sa Kabikulan at nagsilbing Regional Chairman ng 
Anglo-KMU. Ilan sa 35 unyong naorganisa nila ay ang ALEDECO, NUCC, SORECO, ALECO, Security 
guards sa Tiwi at PLOC sa BacMan. Mula 1987 hanggang 1995 ay nag-organisa din si Tay Pilo sa 
kanayunan. Matapos magkasakit noong 1995, muli siyang naugnayan ng Salvacion Farmers’ and 
Fisherfolks Organization (SFFO) noong 2005.

Mula rito, naging BAYAN Muna Municipal Coordinator at organisador siya ng sa Sto. Domingo. 
Umupo rin siya bilang tagapangulo ng SFFO noong 2008 at MAKABAYAN Officer ng buong 
prubinsya ng Albay noong 2010. Malaki rin ang naging ambag ni Tay Pilo sa pagpapalakas ng 
kilusang magsasaka nang maging organisador siya ng mga magbubukid sa unang distrito ng Albay 
noong 2012. Sa kabila ng pagiging abala sa buong-panahong pagkilos at pamumuno sa kilusang 
masa, hindi nagkulang si Tay Pilo sa paggampan sa kanyang pagiging ama at asawa. Maging sa 
panahong lumalala na ang kanyang karamdaman, nagpatuloy sa pagkilos at pangunguna sa 
mga kampanyang masa si Tay Pilo. Hanggang sa huli, iginugol ni Tay Pilo ang kanyang buhay sa 
pagiging mahusay na ama, tagapayo, guro at higit sa lahat lingkod ng mamamayan.
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Diwang Rebolusyonaryo

I

Ayon sa pahayag nitong kinatawan ng pamahalaan

NDFP kuno ay hindi seryoso sa usapan

Dahilan para maantala ang tigil putukan

Samantala, GRP nagkukumahog magpabango sa midya

Upang linlangin, lituhin ang masa

II

Sino ba ang maniniwala sa propaganda  ng pangulo?

Sa proseso ng tigil putukan nag-ooperasyon ang 
kanilang sundalo

Libu-libo ang nagsilikas dahil sa pang-aabuso

Imbestigasyon, tortyur at maraming inutang na dugo

(Hamon ng Bayan) Ito ba ang pinagmama yabang niyang 
pagbabago? 

III

Pangakong pagtaas ng sahod ay napako

Bagkus kontrakwalisasyon ay lumago

Di raw kasi makuntrol ng gubyerno

Mga pag-aari ng mga burukratang manggagantso

(Hamon ng Bayan) Ano ba ang papel ng pangulo? 
Magsilbi sa iba’’t ibang amo? 

IV

Mga pulitikal na bilanggo

Noong nangangampanya pa lang ang pangulo

Papalayain umano niya ang mga detenido

Nang makaupo na sa pwesto itong si Rodrigo

Pinalaya ang ilan, tinugis ang karamihan

(Hamon ng Bayan) Mauubusan daw ng alas? Ano ito 
lokohan? 

V

Sa usapang ito, mayroon nga ba tayong aanihin

Kung hindi tapat ang gubyerno sa pagharap sa atin

Hindi natin maaatim, masa’ ay ilagay sa alanganin

Dahil sa pangulong hindi seryoso sa kar aingan natin

(Hamon ng Bayan) Ang nagdedesisyon daw kasi ay ‘hindi 
lang ang pangulo

Ayaw pa kasing sabihin, nadidiktahan lang siya ng 
kanyang amo

VI

Kaya’t mamamayan ay huwag magpaloko

Sa mga matatamis na salita ng rehimeng ito

Makamasa, makakaliwa’ at sosyalista, hindi ito totoo!

Ang ating digmang bayan, ito ang magdadala ng tunay 
na pagbabago

Hindi magagapi dahil ito ay wasto

Ipinundar nila noon

 Itataguyod natin ngayon

Dakilang pamana sa bawat henerasyon 

(Hamon ng Bayan) Tama! 

Hindi kailanman magsisilbi sa masang api ang pangulo 
ng reaksyunaryo

Bahagi siya ng estadong nagsasamantala, pasista a’t 
berdugo

Gubyernong magsisilbi sa atin 
walang ibang magtatatag kundi tayo rin!

(LAHAT) KAYA’ T MAY PAGBABAGO BA SA 
PANUNUNGKULAN NI DUTERTE? 

Sagot ng Mamamayan: WALA!

USAPANG PANGKAPAYAPAAN: 
isang Sabayang Pagbikas 
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