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REHIMENG US-DUTERTE: NANGUNGUNANG KRIMINAL 
AT PROMOTOR NG PAGLABAG SA KARAPATANG-TAO

Pinapangunahan ng rehimeng US-Duterte ang isa sa mga pinakamabagsik na gera laban sa 
mamamayan sa kasaysayan ng bansa.  Upang bigyang-daan ang sukdulang panghihimasok ng 
imperyalistang US at mga dambuhalang dayuhang namumuhunan ganoon din ang pagtatayo ng 

pasistang diktadura. Isinasangkalan nito ang buhay at mga karapatan ng taumbayan.  Sa tambalan ng 
walang sagkang pasismo at pagdumog ng kaliwa’t kanang neoliberal na patakaran, malinaw na ang 
buhay ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng rehimen ay pupog ng walang habas na pang-aapi at ibayong 
pagsasamantala.  
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Malaking paglabag sa karapatang tao ang sumisidhing 
pang-ekonomyang krisis – at walang ibang salarin kung 
hindi ang imperyalistang US at ang tuta nitong si Duterte. 

Pinapasan ng mamamayan ang mabibigat na 
gastusin, di-makatarungang pagbubuwis, kawalan ng 
trabaho at maayos na kabuhayan. Alinsunod sa dikta ng 
imperyalistang US, sunud-sunod na ipinapatupad ng 
rehimen ang mga patakarang neoliberal.

Rumagasa ang presyo ng mga bilihin dulot ng hungkag 
na Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN). 
Binigyang daan nito ang taunang pagtaas ng buwis sa mga 
produktong petrolyo, karagdagang serbisyong papatawan 
ng value added tax (VAT) at dagdag buwis sa produktong 
langis at mga produktong gumagamit ng asukal. Dagdag 
pa, pinahihintulutan nito ang sapilitang pagtataas ng 
presyo ng mga bilihin na arbitraryong itinatakda ng mga 
negosyante. 

Sa tabing ng pag-iipon ng higit na malaking pondo para 
sa mga serbisyong panlipunan, isinusulong ng rehimen 
ang pagpapatupad nito upang hikayatin ang walang 
sagkang pagpasok ng dayuhang pamumuhunan na 
kailangan ng katugong pondo ng gubyerno para sa Build, 
Build, Build at modernisasyon ng militar. Una pa lamang 
ang TRAIN sa limang pakete ng Comprehensive Tax Reform 
Program (CTRP) na ginawa sang-ayon sa disenyo ng US. 
Minamadali ngayon sa kamara ang pangalawang pakete, 
ang Tax Reform for Better and High-Quality Opportunities 
(TRABAHO) kung saan ibababa ang buwis na kailangang 
bayaran ng mga korporasyon. 

Pagyurak ng Neoliberalismo sa Buhay at 
Karapatan

Huwad na binibigyang-lunas ng rehimen ang 
atrasadong ekonomya ng Pilipinas sa pamamagitan ng 
binabandila nitong programang Build, Build, Build (BBB). 
Sa BBB, itutulak ang mabilis at malawakang pagtatayo ng 
mga imprastrakturang pabor sa naghaharing-uri. Bahagi 
nito ang muling pagbuhay sa Philippine National Railways 
(PNR) sa Kabikulan kung saan daang libong pamilya 
ang nakatakdang mapaalis at ilang libong ektarya ng 
agrikultural na lupain ang masasagasaan. Bubuuhin ito 
gamit ang mahigit 175 bilyong dolyar na utang ng bansa 
mula sa Tsina na babayaran mula rin sa bulsa ng mga 
karaniwang Pilipino. 

Ibayo pang nalalantad ang pagiging sagadsaring 
papet ng rehimeng Duterte sa pakanang Charter Change 
o pagbabago ng Saligang Batas ng bansa. Kapag 
naisakatuparan, binabalak ng panig ni Duterte na tanggalin 
ang mga natitirang restriksyon sa dayuhang pagmamay-ari 
at pamumuhunan sa bansa.

Dagdag rito, walang pagkukubling ipinagbibili ng 
rehimeng US-Duterte ang lahat ng kabuhayan ng 
mamamayang Pilipino sa mga dayuhan. Hanggang 
ngayon, itinutulak ng papet na rehimen ang jeepney 
phaseout upang papasukin ang mga dayuhang 
gumagawa ng mga sasakyan at makina sa tabing ng 
modernisasyon. Sa kabilang banda, isinasawalambahala 
naman ni Duterte ang agrikultura upang bigyang-katwiran 
ang pag-aangkat ng mga produktong agrikultural tulad 
ng bigas, pagpapalawak ng tanimang pang-export 
mga dayuhang agribisnes at gayundin ang pagsuko ng 
soberanya at patrimonya ng West Philippine Sea.

Lantarang ipinawawaldas ng rehimeng Duterte ang 
lahat ng likas na yaman at rekurso ng bansa sa mga 
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Sa kahibangang pairalin ang absolutong paghahari, 
nagkukumahog ang rehimeng US-Duterte na supilin 
ang pakikibaka ng mamamayan. Binubuhos ng rehimen 
ang pondo nito sa pagpapaigting ng gera laban sa 
mamamayan habang pinapatatag ang kanyang military 
junta. Mahigit 50 ng kanyang gabinete ay dating mga 
upisyal ng militar. Tiniyak din niya ang pagpapataas ng 
kakayahan ng kanyang sandatahang lakas na ilunsad ang 
gera kontra-mamamayan. Sa gitna ng masidhing krisis, 
bumili ang rehimen ng mga modernong armas at naglaan 
ng engganyong pabuya upang hikayating sumuko ang 
pulang hukbo at maging ang baseng masa sa ilalim ng 
programang Enhanced Comprehensive Local Integration 
Program (ECLIP). 

Sa kanayunan, tuluy-tuloy na linulusob ng 
mersenaryong AFP ang mga bundok at baryo sa ngalan ng 
Oplan Kapayapaan, ang kampanya kontra-insurhensya ng 
Rehimeng US-Duterte. Laganap ang mapagpanggap para 
sa kapayapaan at kaunlarang mga Peace and Development 
Teams (PDT) na sa katotohanan ay pumapaslang ng mga 
sibilyan kapalit ng pagtaas ng ranggo at sweldo. 

Ang pinakasalat at pinakahikahos na sektor ng lipunan, 
ang masang magsasaka, ang siyang pangunahing biktima 
ng patakarang pagpaslang ng rehimen. Sa buong bansa, 
umabot na sa 170 ang naitalang magsasakang pinaslang sa 
ilalim ng pasistang rehimen. Sa Sagay, Negros 
Occidental, siyam na manggagawa 
sa tubuhan ng Hacienda Nene 
ang marahas na pinaslang 
ng mga paramilitar 
habang nagsasagawa ng 
kampanyang bungkalan. 
Nagpapatuloy ang batas militar 
sa buong Mindanao kahit 
mahigit isang taon na 
ang nakalipas mula nang 
ideklarang wala nang 
banta ng pagsalakay 
umano ng grupong Maute. 

Rehas, Bala, Gera: Ang Bagsik ng Pasismo’t 
Diktadurya

imperyalista at mga umuusbong na kapitalistang bansa 
gaya ng Tsina at Rusya. Ibayong lumaki ang foreign 
direct investments na pumapasok sa bansa. Noong 2016, 
umabot ng $8.36 bilyon ang dayuhang pamumuhunan 
sa bansa. Tumaas ito sa $10.1 bilyon noong 2017 at 
pumalo sa $8.5B sa unang 10 buwan ng taong 2018. 
Gayunpaman, nananatiling nakapako sa di-nakabubuhay 
na halaga ang sahod at kinikita ng mamamayan kahit 
ibayong tumataas ang presyo ng mga bilihin. Naitala ang 
pinakamataas na tantos ng kawalan ng trabaho sa loob ng 
dalawang dekada. Nananatiling atrasado ang kagamitan 
at paraan ng pagsaka. Tinalikuran ni Duterte ang usapang 
pangkapayapaan, kung saan nagkaroon ng pagkakataong 
pagkasunduan ang mga sosyoekonomikong reporma na 
matagal nang inaasam ng taumbayan.  

Mula nang maupo si Duterte sa pwesto, umabot na ng 
hindi bababa sa 80 ang naitalang kaso ng ekstrahudisyal 
na pamamaslang sa Bikol – pangalawa sa pinakamataas 
na bilang sa buong bansa. Isa sa mga pinakamatitingkad 
na kaso nito ay ang pagpaslang kila Alfredo “Ka Bendoy” 
Merilos, regular na kagawad ng Komite Sentral ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (PKP) at sibilyan na si Liz Ocampo. 
Noong panahong iyon, nagpapagamot si Ka Bendoy para 
sa karamdaman. Noong ika-13 ng Mayo 2018, tatlong 
magsasaka naman ang minasaker ng berdugong militar sa 
Ragay, Camarines Sur – isa sa kanila ay ilinibing nang buhay 
habang linapastangan ang katawan ng dalawa. Sa Albay, 
sunud-sunod ang pagpaslang sa mga magsasaka sa isang 
linggo noong Agosto 2018. Sa Brgy. Malabog, Caramoan, 
pinaslang ng mga elemento ng 83rd IB, 9th IDPA ang 
mag-asawang Herminio Aragdon, 69 taong gulang, at 
Soledad Aragdon, 60 taong gulang, habang nagsasagawa 
ng operasyong PDT. Pinaratangan silang mga kasapi ng 
NPA. Pinatay din si Manuel Nacissa Sityo Guinubat ng Brgy 
Bicalen, Presentacion isang araw matapos na mapaslang 
ang mag-asawa. 

Hibang din ang rehimeng US-Duterte na maghabi 
ng mga kasinungalingan. Upang bigyang-katwiran ang 
pagpapalawig ng batas militar sa buong bansa, paulit-
ulit na ibinabalita ni Duterte ang umano ay planong 
destabilisasyon sa kanyang gubyerno na tinagurian nilang 
Red October Plot. Layunin nitong paratangang komunista 
ang mga ligal at demokratikong organisasyon at bantaan 
ang tinataya nilang alyansa ng CPP-NPA-NDFP sa mga 
progresibo, taong simbahan at iba pang pampulitikang 
oposisyon.

Sa kalunsuran, patuloy na umiigting ang pagbabanta 
sa mga progresibo at demokratikong pwersa. Lahat ng 
tumutuligsa sa rehimeng Duterte ay binabansagang 
terorista. Naglabas ang AFP ng listahan ng mga 
pinaratangang mga terorista. Nakalagay dito ang mahigit 
600 pangalan kasama ang mga kilalang lider ng mga 
progresibong grupo na nagsusulong ng interes ng 
mamamayan. Kamakailan, muling nagpakalat ang mga 
militar ng listahan ng mga paaralang na di umano ay 
ginagawang balon ng rekrutment ng NPA. Sa kasalukuyan, 
tuluy-tuloy ang paniniktik ng mga militar, pulis, paramilitar 
at iba pang kaugnay na elemento ng reaksyunaryong 
estado laban sa mga kasapi at mga pinaghihinalaang 

kasapi at 
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sa mga pinaghihinalaang kasapi o tagasuporta ng 
rebolusyonaryong kilusan. 

Ilan sa mga lugar sa rehiyon na dumaranas ng 
pinasidhing militarisasyon ang Libmanan, Camarines Sur 
at Labo, Camarines Norte. Sa unang linggo pa lamang 
ng taon, naitala ang limang kaso ng ekstrahudisyal na 
pamamaslang na isinagawa ng intelligence units ng Task 
Force Bicolandia. Sa Masbate, 217 sibilyan ang ipinarada sa 
publiko bilang mga pekeng surrenderees. Noong Enero 
13, nagpahayag si Lt. Col. Raymond Avella, kumander ng 
9th Infantry IBPA, na isasailalim ang Libmanan, Pasacao at 

mga karatig-bayan nito sa pinatinding operasyong 
militar bilang paghahanda umano sa eleksyon.

Higit na hahaba ang listahan 
ng mga krimen ng pasista 
at teroristang rehimeng US-

Duterte ngayong taon – kaya’t, 
gayundin, nararapat ang higit 
na matatag na kapasyahan 
ng mamamayang labanan 
ito.

Ngunit sa bawat dugong 
dumadanak, mayroong 
mga sumisibol na punla 
ng rebolusyonaryong 
diwa. Dapt palunduhin 
ang pagkilos ng libu-libong 
mamamayang handang 

maningil at magpanagot sa 
promotor ng lahat ng kahirapan 

at paglabag sa mga karapatang 
tao. Dapat ibayong mamayagpag 

ang kilusan at kampanyang 
masa at mga rebolusyonaryong 

organisasyon sa pagsusulong ng 
kanilang demokratikong interes. Dapat 

palawakin ang mga alyansa at mobilisasyon 
ng masa mula sa mga empresa, eskwelahan at 

komunidad. 

Dapat paglagablabin sa kanayunan ang matutunog na 
taktikal na opensiba upang parusahan ang mga pusakal 
na kriminal at lumalabag sa karapatang-tao at palakasin 
ang pulang hukbo ng mamamayan. Dapat ipagpatuloy ng 
mga rebolusyonaryong pwersa ang pagbubuo ng mga 
binhi ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika 
na pagpapatunay na mayroong sapat na kakayahan ang 
mamamayang pamunuan ang kanilang mga sarili sa gabay 
ng Partido. 

Hindi kailanman magugupo ng pasismo’t diktadura 
ang lakas ng nagkakaisang mamamayan gaanuman ito 
kabagsik dahil mapagpasya itong lalabanan ng malawak 
na hanay ng taumbayang nagbabalikwas mula sa pang-
aapi at pagsasamantala. 

tagasuporta ng rebolusyonaryong kilusan. Dagdag pa, 
hayagang kinukontrol ng reaksyunaryong estado ang 
midya sa pamamagitan ng pagbabanta sa buhay ng mga 
kagawad na nagsisiwalat ng kainutilan at kahambugan ng 
administrasyon. 

Hanggang sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang 
madugong gera kontra droga. Humigit-kumulang 30,000 
ang tinatayang biktima ng di-makatarungang pagpaslang 
mula noong umupo si Duterte sa pwesto. Habang patuloy 
na sumisigaw ang kanilang mga pamilya sa kawalan ng 
hustisya, walang ni isang malaking drug lord o myembro 
ng mga kartel na naparusahan. Ibinaon sa limot 
ang malalaking kaso ukol sa droga tulad ng 
kasong kinasangkutan ni Paolo Duterte, 
ang mismong anak ng pangulo. 

Bago matapos ang 2018, ilinantad 
ni Duterte ang kanyang pakana 
sa masaklaw na paghawak ng 
absolutong kapangyarihan. Sa 
pagsasailalim sa rehiyong 
Bikol, kasama na ang Samar 
at Negros, sa isang state 
of national emergency 
sa pamamagitan ng 
Memorandum Order No. 
32 (MO 32), binigyan ng 
ligalidad ng naghahari-
hariang tirano ang 
walang patumanggang 
militarisasyon ng AFP at PNP 
sa mga komunidad. 

Kakambal ng MO 32 ang 
Executive Order No. 70 (EO 
70). Isinasabatas nito ang 
pagpapatupad sa Whole-of-
Nation Approach (WoNA), isang 
estratehiyang militar na ginagamit 
ng imperyalistang US sa malawakang 
kampanyang kontra-insurhensya. Sa 
ilalim ng direktiba, tahasang gagamitin 
ang sibilyang burukrasya at lahat ng ahensya 
ng gubyerno upang magsilbi sa layuning gapiin 
ang pakikibaka ng mamamayan. Sa pagbuo ng National 
Task Force to End Communist Insurgency (NTFECI) at 
pagpapatupad ng kaakibat nitong National Peace 
Framework, gagamitin ang mga lokal na yunit ng 
gubyerno, pampublikong ahensya’t kagawaran, mga 
sibilyang institusyon at non-government organizations 
(NGOs) sa mga operasyong saywar, paniktik at kombat ng 
pasistang rehimen. 

Sa pamumuno ng 9th IDPA, kagyat na ipinatupad 
ng Task Force Bicolandia ang mga pasistang atas na 
ito. Pinatinding mga operasyong PDT ang isinasagawa 
ngayon sa kanayunan. Sa mga lungsod at sentrong 
bayan, talamak ang paniniktik, pananakot at pagpatay 
ang isinasagawa ng Duterte Death Squads (DDS) laban 

“Hindi kailanman 
magugupo  

ng pasismo’t diktadura  
ang lakas ng  

nagkakaisang mamamayan 
gaanuman ito kabagsik  
dahil mapagpasya itong  

lalabanan ng malawak na  
hanay ng taumbayang 

nagbabalikwas  
mula sa  

pang-aapi at 
pagsasamantala.”



Enero-Disyembre 20185

Mahalagang bahagi ang rebolusyong pangkultura sa 
pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan. 
Katambal ng umiigting na krisis sa ekonomya at 

pulitika ang sumisidhing atake ng kolonyal, burges at pyudal 
na kulturang ipinapalaganap ng imperyalismo at ng mga 
papet nito.

Bahagi ng kultura ang lahat ng mga ideya, pananaw 
at kaugalian ng isang lipunan sa loob ng isang takdang 
panahon. Ang burges at pyudal na kultura na itinataguyod 
ng naghaharing-uri ay ginagamit upang linlangin ang 
masa at palabnawin ang kanilang pagkilala sa kanilang 
nagkakaisang lakas. Inuuk-ok nito ang kamalayan ng 
mamamayan upang sagkaan ang pagiging mapanuri at 
mapanlikha ng mga ito. Ibinubulid nito ang mamamayan 
sa indibidwalismo at kawalan ng kapasyahan para sa 
pagbabago ng kanilang iniiralang kalagayan. 

Sinasalamin ng rebolusyonaryong kultura ang 
kasaysayan ng pakikibaka ng mamamayan – ito ang 
salaysay ng sakripisyo’t hirap, buhay at kamatayang 
pag-aalay ng lakas, talino at sarili, at puspusang 
pagpupunyagi para sa pagpapalaya ng bayan. Nilalalaman 
nito ang naratibo ng mga pagkakamali at pagsulong at 
kabiguan at tagumpay sa pagsusulong ng demokratikong 
rebolusyong bayan. Itinataguyod nito ang pagpapanday 
ng rebolusyonaryong diwa at makauring kamulatang 
kinakailangan upang makamit ang mga pag-igpaw para sa 
radikal na pagbabago ng lipunan.

Sa Kabikulan, matagumpay na nailunsad ang isang 
rehiyunal na palihang pangkultura para sa mga instruktor 
at manggagawang pangkultura mula sa hukbo at lokalidad 
sa loob ng isang larangang gerilya noong ikatlong kwarto 
ng 2018. Linahukan ito ng mga kinatawan mula sa anim 
na prubinsya ng rehiyon, kasabay ng ilang instruktor 
mula sa kalunsuran. Ang tema ng pangkulturang palihan 
ay “Baybayin ang Kasaysayan, Palaganapin ang mga 
Aral, Ibayong Isulong ang Rebolusyonaryong 
Kultura”. 

Nahati ang palihan sa tatlong larangan: 
teatro, musika at sinematograpiya 

– mga mahahalagang porma 
ng sining na ginagamit 
upang ipalaganap ang 
rebolusyunaryong kultura. 
Nabigyan ng pagkakataon na 
makapagsanay sa lahat ng 
larangan ang mga dumalo. 

Bago pormal na sinimulan ang 
palihan, nagkaroon ng talent 
show kung saan nagpakitang-
gilas ang mga estudyante. 
Ipinamalas nila ang kanilang 

angking-husay sa pagsayaw, pagkanta at pag-rap, pagbuo 
ng mga awit-galaw at iba pang pagtatanghal.

Sa larangan ng teatro, nabigyan ng pagsasanay ang 
mga kasama sa pag-arte, iba’t ibang klase ng sayaw 
at pagbubuo ng mga dula. Sa musika, natuto ang 
mga estudyante sa teknikalidad sa musika at teknika 
sa paggawa ng kanta. Sa sinematograpiya, nabigyan 
ng pormal na pagsasanay ang mga dumalo mula sa 
paggamit ng kamera, pagkuha ng litrato at bidyu gamit 
ang wastong pagbabalanse ng liwanag at pagsulat ng 
malikhaing komposisyon at paggamit ng mga ito sa 
paglikha ng pelikula o maikling pelikula. Pagkatapos ng 
palihan, buong husay na itinanghal ng mga estudyante 
ang mga maniningning na likhang dula, sayaw, kanta 
at litrato. Ibinunga ng mga likhang-sining na ito ang 
Himig ng Digmang Bayan, isang kalipunan ng mga 
rebolusyonaryong kanta na nagsasalaysay sa buhay at 
pakikibaka ng masang Bikolano.

“Sandata ang kultura sa pagmumulat at pagkokonsolida 
ng rebolusyonaryong pwersa at kilusang masa. Epektibong 
naibabahagi at nagagagap ang kasaysayan, karanasan at 
tunguhin ng rebolusyon sa pamamagitan ng mga kanta o 
dula,” sabi ng isa sa mga dumalo sa palihan.

“Nakakatuwang makita ang pag-unlad ng mga kasama. 
Noong una, mahiyain pa sila at hindi umiimik. Pagdating sa 
workshop, sobrang gagaling! Mula umaga hanggang gabi 
ang pagtugtog ng gitara at tuluy-tuloy ang palitan ng mga 
ideya para sa mga dula,” sabi ni Ka Isay, isa sa mga instruktor. 

Nakapaglunsad din ng mga pampulitikang pag-aaral 
para sa pagkokonsolida ng pwersa. 
Nagkaroon ng talakayan tungkol sa 

Marx@200, regular na pag-aaral ng 
Ang Bayan, Regulasyong Militar at 
oryentasyon sa gawaing pangkultura. 

Inaasahang maisalin ng mga 
dumalo ang kanilang mga 
natutunan sa kani-kanilang mga 

teritoryo at makapagrekluta ng 
marami pang manggagawang 

pangkultura na lilikha at 
puspusang magpapaunlad 

ng mga gawain sa larangan ng 
rebolusyonaryong kultura sa 

hanay ng masa sa lokalidad at sa 
loob ng hukbo at ng Partido.

Palihang Pangkultura, Matagumpay 
na Nailunsad sa Bikol

Ulat Koresponsal mula sa Gintong Silahis Platung Pangkultura
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Ika-50 anibersaryo ng PKP, Ipinagdiwang sa Kabila ng mga Operasyong Militar

Ipinagdiwang ng sambayanang Bikolano ang ginintuang 
anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista 
ng Pilipinas (PKP-MLM) habang ubos-kayang pinatitindi ng 

rehimeng US-Duterte ang mga pasista at teroristang atake 
nito laban sa mamamayan, laluna sa rebolusyonaryong 
kilusan. Libu-libo ang dumalo sa mga programang idinaos 
ng mga yunit ng Romulo Jallores Command (RJC)-BHB-
Bikol sa loob ng mga sonang gerilya sa buong Bikol kapiling 
ang malawak na hanay ng mamamayang kasabay nitong 
nagpanday sa tibay at tatag ng Partido.

Maagang bahagi pa lamang ng 2018, nagsimula na 
ang kampanya para sa pagbabalik-tanaw sa mahabang 
kasaysayan ng pag-aambag ng masa’t kasama sa 
pagbubuo, pagpapalawak, pagkakamali at pagwawasto 
at higit na pagsulong ng Partido sa Kabikulan. Isang tim ng 
mananaliksik ang nagsikap na ipunin ang mga kwento’t 
alaala ng buhay at kamatayang pakikibaka para sa 
pagpapalaya ng bayan mula sa imperyalismo, pyudalismo 
at burukrata kapitalismo. 

Sa isang rehiyunal na antas na palihang pangkultura, 
binuo ng Gintong Silahis – Platung Pangkultura ang mga 
pyesang nakapaloob sa ‘Himig ng Digmang Bayan (Bolyum 
1)’, isang kalipunan ng mga kanta para sa pagdiriwang ng 
anibersaryo ng Partido. Itinanghal ang mga ito sa iba’t 
ibang prubinsya ng rehiyon at ilinabas din sa publiko sa 
pamamagitan ng social media. 

Kasabay nito, ilinunsad ang isang kampanyang 
edukasyon upang mapatampok ang mga batayang 
prinsipyo ng pagkilala sa katumpakan at ubos-kayang 
pagsisikap ng Partido na muli’t muling paunlarin, patatagin 
at patalasin ang teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 
sa lipunang Pilipino.

Simple ang naging mga pagtitipon kung saan 
nagtanghal kapwa ang mga Pulang mandirigma at mula 
sa hanay ng mamamayan sa lokalidad. Ngunit para sa mga 
naging bahagi ng paghahanda, isang malaking hamon ang 
pagbibigay buhay sa partisipasyon ng lahat ng uring 
inaapi’t pinagsasamantalahan na 
piniling bumangon upang ibagsak 
ang reaksyunaryong 
estado. Ilinatag ng 
bawat yunit ang 
ilang suson ng plano 
sa depensa upang 
matagumpay at 
mabilisang maidaos 
ang mga programa.

“Sumasaludo kami 
sa Partido! Sa dami ng 
pinagdaanan nito, higit 
itong matatag ngayon. 

Nakakatuwang balikan ang kasaysayan at paghalawan 
ng aral ang mga karanasan nito. Hindi nga naman talaga 
mapagkakailang ibayong sumusulong ang digmang 
bayan sa pamumuno ng Partido,” sabi ni Ka Pol, isa sa mga 
dumalo sa programa sa loob ng sona. 

Hitik ng mga kwento at hamon ang mga naging 
talumpati ng iba’t ibang kinatawan ng Partido sa BHB 
at sa lokalidad. Binigyang-diin ang mga punto mula sa 
sulating ‘Mga Dakilang Nakamit ng PKP sa loob ng 50 Taon 
ng Paglulunsad ng Rebolusyon’ ni Ka Jose Maria Sison, 
tagapangulong tagapagtatag ng Partido at kasalukuyang 
punong pampulitikang konsultant ng NDF. Isa-isa namang 
nagbigay ng kanilang mensahe para sa pakikiisa ang mga 
kagawad mula sa mga rebolusyonaryong organisasyon sa 
ilalim ng NDF.

Ayon kay Manay Nora, isa sa mga namumuno sa sangay 
ng Partido sa lokalidad, “Buhay na buhay ang rebolusyon. 
Napakalaking tulong ng pagdiriwang ng anibersaryo sa 
pagmomobilisa ng masa at pagkonsolida sa mga kasama. 
Maogmahon na mahiling ang mga kasama asin masa na 
nagkasararo sa mga pagtatanghal.”

Sabi naman ni Ka Gab, upisyal sa edukasyon ng isang 
yunit ng hukbo, “Sana’y patuloy na maging masigla at 
higit pang maging masikhay ang mga kasama na isulong 
ang mga kritikal at mapanlikhang tungkulin sa lahat ng 
panig. Malayo na ang ating naabot at madami pa tayong 
kailangang gawin.” 

Sa kabila ng tumitinding pasistang atake ng rehimen 
sa dikta ng imperyalistang US, walang pag-aalinlangang 
ipinahayag ni Ka Ma. Roja Banua, tagapagsalita ng 
NDFP-Bikol, na nananatiling matibay ang kapasyahan ng 
rebolusyonaryong kilusan sa pagsusulong ng digmang bayan.

“Iwasiwas man ng rehimeng US-Duterte ang todo-largang 
gera laban sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayan, 
ang papalubhang krisis ng malakolonyal at malapyudal na 
lipunang Pilipino at ng pandaigdigang kapitalistang sistema 
ang ibayong magtutulak sa malawak na sambayanang 

inaapi at pinagsasamantalahan na higit pang 
magpunyagi sa pagsusulong 

ng demokratikong 
rebolusyong 

bayan,” aniya.
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Malakas ang ingay sa palengke tuwing umaga. Sa 
isang sulok ng gulayan ay lumalagutok ang mga 
gulok sa matigas na bao ng niyog. Ilang saglit 

pa ay haharurot na ang de-kuryenteng pangkayod para 
mapino ang laman nito. Nagmamadali ang mga tsinelas, 
bota at sapatos sa basang semento. At bago pa man 
masentensyahang lupaypay na ang mga gulay, bilasa na ang 
mga isda at masansang na ang mga karne, kanya-kanyang 
pakulo ang mga manininda para mapansin ang kanilang 
mga itinitinda. Samantala, walang awat ang mga mamimili 
sa pakikipagtawaran sa kani-kanilang suking tindahan. 
Kagaya ng mga nagdaan araw, pahabaan pa rin ng pasensya 
sa napakahabang pila sa bentahan ng NFA na bigas.

 Isa si Aling Trining sa mga inang gumigising 
nang madaling araw upang makipagsiksikan sa 
palengke para sa pangaraw-araw na pagkain ng kaniyang 
pamilya. Habang sumisilip sa mga presyo ng bilihin sa 
magkakatabing tindahan, hindi maiwasang itanong ni 
Aling Trining sa kanyang sarili, “Wala na bang ikauunlad 
ang buhay na ito?”, “Paano na kung magkasakit ang kahit 
isa sa mga anak ko?” at “Makakayanan pa bang makaabot 
man lang ng Grade 7 ang panganay ko?”

 Subalit salat ang kitang P310 ng mag-asawa kada 
araw upang ibadyet sa arawang gastusin, kabilang ang 
pagkain, baon ng kanilang tatlong anak na nag-aaral at 
pamasahe papasok sa trabaho. Sa pagkain pa lamang, ang 
ilinalaang badyet ay hindi na sapat upang makatugon 
sa kinakailangang nutrisyon at bitamina lalo ng kanilang 
mga anak. May mga panahong naglalakad na lamang 
ang kanyang asawa papunta sa pinagtratrabahuhang 
construction site para makatipid sa pamasahe. Pagtumba 
ng buwan, kailangan na namang indahin ang talas 
ng dila ng may-ari ng bahay na kanilang inuupahan 
at makipagpatintero sa lahat ng kumare’t kumpareng 
kanilang inutangan. At malamang sa malamang, ilang 
gabi na namang kandila ang kaharap nila sa mesa kapag 
hindi nabayaran ang kuryente. Kailangang doblehin ang 
tinatanggap na labada para makadagdag sa kita. Pero 
kapos pa rin. 

Si Aling Trining at Ang Tumataas na Presyo ng Bilihin

Nangangako ang pahirap na gubyernong huhupa ang 
pagtaas ng mga presyo sa kalaunan ngunit patuloy pa rin 
ang doble-dobleng pagsirit nito. Batid ni Aling Trining na 
kakailanganin na naman niyang umutang sa susunod na 
linggo para matustusan ang pangangailangan ng kanyang 
pamilya. 

Sa ilalim ng rehimeng US-Duterte, mayroong 
dalawang landas ang buhay ng mga maralita: ang 
di-makatarungang pamamaslang at ang unti-unting 
pagkamatay dahil sa kagutuman at kahirapan.   Patuloy na 
ipinatutupad at ibayong pinalalala ng papet na rehimen 
ang mga neoliberal na patakaran ng kanyang mga 
sinundang tutang administrasyon. Alinsunod sa dikta at 
kapakinabangan ng mga imperyalista, isinusulong ng 
pasista’t tiranikong administrasyon ang Comprehensive 
Tax Reform Program (CTRP). Naglalaman ito ng limang 
paketeng nakahulma sa pagpapabigat ng buwis na 
babayaran ng masang anakpawis habang pinagagaan 
ang binabayaran ng mga dambuhalang dayuhang 
namumuhunan at lokal na naghaharing-uri. Una rito ang 
programang Tax Reform for Acceleration and Inclusion 
(TRAIN).  

Sa unang araw ng 2018, ipinataw ng rehimeng 
US-Duterte ang TRAIN. Sang-ayon sa patakaran ng 

International Monetary Fund (IMF) at World Bank (WB), 
higit na tataas ang buwis sa mga batayang konsumo 
habang bababa naman ang buwis ng mga korporasyon 
at mayayamang indibidwal. Itinulak nito ang patung-
patong at sunud-sunod na pagtaas ng presyo ng mga 
bilihin habang nakapako pa rin sa hindi nakabubuhay na 

halaga ang sahod at kita ng mamamayang Pilipino.

  Ilan sa mahahalagang punto sa TRAIN ang 
pagpapahintulot sa taun-taong pagtaas ng buwis sa 
langis. Sa katunayan, mahigit 20 beses nang tumaas ang 
presyo ng langis ngayong taon mula nang maipatupad 

ang TRAIN. Nagkaroon din ng P6 hanggang P12 dagdag 
excise tax sa mga produktong may asukal. Gayundin, 
nadagdagan ang mga serbisyong pinapatawan ng value 
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added tax (VAT) gaya ng upa sa bahay at bayad sa kuryente. 
Pumalo ang tantos ng implasyon sa 6.5% sa unang taon pa 
lamang ng pagpapatupad ng TRAIN.

 Gaya nang marami pang mga batas na binuo sa 
ilalim ng malakolonyal at malapyudal na sistema ng 
lipunan, walang ibang maaasahan mula sa TRAIN at sa 
buong CTRP kung hindi higit na pakinabang para sa mga 
mapanghimasok na dayuhan at lokal na naghaharing-uri.  

Nang pauwi na si Aling Trining, nadaanan niya ang 
isang kilos-protesta laban sa tumataas na presyo ng mga 
bilihin. Bago sumakay ng dyip, inabutan siya ng isa sa 
mga raliyista ng polyeto. Sa pagmamadali, ibinulsa niya 
muna ito. Pagdating sa bahay, nagbukas siya ng radyo 
upang makinig ng balita habang nagpapahinga. Ngunit 
nagpanting lamang ang kanyang tainga sa balita ng 
lumalalang krisis: tataas na naman ang 
presyo ng mga bilihin, mayroon na 
namang pinatay ang mga pulis 
na di-umano’y nanlaban na 
drug pusher, may binuwag na 
protesta at nakaamba na naman 
ang pagpataw ng batas militar. 
Ang nakapagpapainit ng dugo, sa 
kabila ng lahat ng ito, ipinahayag 
ni Duterte na lalong umuunlad ang 
ekonomya ng Pilipinas. 

Para kay Aling Trining at 
milyun-milyon pang pamilyang 
Pilipinong naghihirap, nagbibibgay 
lamang ito ng dagdag tanong 
kaysa kasagutan – Sino nga ba 
ang nakikinabang sa di-umano’y 
pag-unlad ng bansa? Napipilipit na 
ang dila ng mga inutil na burukrata 
ng administrasyon upang pagtakpan ang ibayong 
kahirapang ibinubunga ng TRAIN. Bilang pampalubag-
loob, nangako ang rehimeng US-Duterte na magbigay 
ng buwanang limos sa porma ng ‘fuel vouchers’ sa mga 
tsuper at ‘unconditional cash transfers’. Nagkakahalaga ng 
kakarampot na P200, hindi sasapat ito upang tustusan ang 
pangangailangan sa loob ng isang araw.

 Ang CTRP ang sagot ng rehimen upang pondohan 
ang badyet ng pangunahing programa nitong Build, Build, 
Build (BBB). Nagkakahalaga ng P8 bilyon, kukurakutin 
lamang ito ng mga pulitiko at pagkakakitaan ng mga lokal 
at dayuhang kontraktor. Tampok na proyekto sa ilalim nito 
ang muling pagbubuo ng Bicol Express o PNR Long South 
Haul sa rehiyon. Tinatayang mahigit kumulang 100,000 
pamilya ang sapilitang mapapalayas mula sa kanilang mga 
tahanan at ilang libong ektarya ng lupaing agrikultural ang 
sasagasaan ng proyekto.

Nakaambang ipasa ang pangalawang pakete ng CTRP 
na tinatawag na Tax Reform for Acquiring Better and 
High-Quality Opportunities (TRABAHO). Kapag naipatupad, 
pabababain nito ang buwis ng mga dambuhalang 

dayuhang korporasyon upang hikayatin ang ibayong 
pamumuhunan nila sa bansa. Sa gayon, kung sino ang 
kumita sa TRAIN ay siya ring makikinabang sa TRABAHO.

 Walang patawad ang pagdagsa ng mga neoliberal na 
patakaran sa ilalim ng pasistang rehimeng US-Duterte. 
Liban pa sa CTRP, ilinalatagrin ang charter change.  Sa bisa 
nito, bubuksan ang ekonomya at pahihintulutan ang mga 
dayuhan na magmay-ari ng mahahalaga at esensyal na 
industriya at empresa. Ngayon pa lamang, sinasamantala 
na rin ng mga dayuhang namumuhunan, laluna ng 
US, Tsina at Japan, ang Batas Militar sa Mindanao upang 
magpapasok ng mga negosyo.  

Itinutulak ng kahirapan sa bulok na sistemang 
panlipunan ang pagkamulat ni Aling Trining at ng 

laksa-laksang mamamayang 
Pilipino. Nananatiling atrasado 

ang agrikultura, walang 
sariling industriya at 

naghihirap ang 
sambayanan habang 
nagpapasasa ang 
mga naghaharing-uri 
at mga gahamang 
negosyante sa likas 
na yaman at rekurso 
ng bansa. Sa gitna 
ng umiigting na 
mga neoliberal at 
pasistang atake ng 

rehimeng US-Duterte, 
higit na namumulat 

ang sambayanan sa 
kawastuhang lumaban. 

Anumang panlilinlang at 
anumang pagbuhos ng mga modernong armas, hindi na 
maaapula ang matatag na kapasyahan ng mamamayang 
makibaka para sa tunay na pagbabago, hustisyang 
panlipunan at kalayaan.  

Habang ibinibigay ng reaksyunaryong estado ang lahat 
ng bala upang makapaghari ang imperyalismo sa bansa, 
malalaki ang hakbang ng mamamayan upang labanan 
ito. Kaya’t ilang mapanalasang TRAIN man ang ipakana ng 
rehimen, walang sawa itong ididiskaril ng nagngangalit na 
mamamayan. 

Pagsapit ng hapunan, malungkot na nakatingin ang 
mga anak ni Aling Trining sa kakarampot na ulam at kanin 
sa kanilang hapag-kainan. Sunud-sunod ang buntong-
hininga ng kanyang asawa habang naglilista ng kanilang 
mga inutang. Habang kinakapa kung mayroon pang 
natitirang barya sa kanyang mga bulsa, nahanap ni Aling 
Trining ang polyetong inabot sa kanya – mayroong petsa at 
oras ng pagtatagpo para sa isang malaking pagkilos laban 
sa TRAIN at sa pasistang diktadura ni Duterte.  

Sa gitna ng pagod, gutom at galit, ipinakita niya ito sa 
kanyang asawa - “Kung hindi ngayon, kailan pa?”
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“Kung nasaan ang sunog, naroon ang bumbero” – 
ganito ilinarawan ni Ka Roger Rosal ang desperasyon ng 
reaksyunaryong estado na durugin ang rebolusyonaryong 
kilusan.

Sagana ang Bikol sa likas na yaman ngunit nananatili 
itong isa sa pinakamahihirap na rehiyon sa bansa. 
Nagsisilbing lamang na tanod ng malalaking dayuhang 

minahan, panginoong maylupa at ng sinumang nakaupong 
pasistang diktador ang mga ipinapakat na batalyon ng 
militar. 

Sa ilalim ng rehimeng US-Duterte, hindi bababa sa 80 
ang naitalang bilang ng mga biktima ng ekstrahudisyal 
na pamamaslang at halos isang libo pa ang mga naitalang 
kaso ng paglabag sa karapatang-tao sa pangunguna ng 
9th IDPA. Dulot ng pagpapairal ng de facto batas militar 
ng pasista at tiranikong rehimen, idinagdag sa Camarines 
Norte ang 96th IBPA, isang bagong buong batalyon, at 
inaasahang madaragdagan pa ang pwersa ng militar at 
pulis sa rehiyon.

Mulat sa pamalagiang krisis ng bulok na 
sistemang malakolonyal at malapyudal, 
higit lamang na pinagliliyab ng 
pandarahas at panunupil ng estado 
ang diwa ng mamamayang Bikolano 
na makibaka. Lalong dumarami 
ang mga nagbubuo ng mga 
rebolusyonaryong 
organisasyong masa, 
sumasampa sa Bagong 
Hukbong Bayan (BHB) 
at nagiging kasapi ng 
Partido Komunista ng 
Pilipinas (PKP). 

 Sa ilang taong 
pagiging bahagi ng 
rebolusyonaryong 
kilusan sa rehiyon, 
patunay ang mga 
kwento nina Manoy 
Ramon, Ka Armando 
at Ka Ina na hindi 
kailanman magagapi 
ng sinumang pasistang 
diktador at anumang 
tusong taktika 
ng imperyalista 
at teroristang 
estado ang 
pakikibaka ng 
mamamayan.

“Nakakapanindig-balahibo ang pang-aatake ng militar 
dito,” bulalas ni Ka Ina, isang Pulang mandirigma, habang 
binabalikan ang mga alaala ng matitinding bigwas ng 
militarisasyon sa rehiyon. 

Kasapi si Ka Ina sa isang organisasyong masa sa lokalidad 
bago sumampa sa hukbo. Mula sa kanyang kabataan, 
nasaksihan na niya ang karahasan ng militar laban sa 
kanyang pamilya at kababayan.

“Sinisimulan ng militar sa clearing operations sa mga 
tukoy na ‘Pulang Purok’. Magpapapulong sila at kakausapin 
ang mga upisyal ng barangay para maging mas madulas 
ang pagkontrol nila sa mga taumbaryo,” paliwanag niya. 
Pagkatapos nito, gagamiting command post ng militar 
ang barangay hall; maski mga upisyal ng barangay ay 
hindi na regular na pumapasok dahil sa takot. Militar na 
rin ang nagtatakda ng kanilang mga gawain. Mayroong 
pagkakataon noong 2007 na mahigit 100 tropa ng AFP ang 
sumaklaw sa tatlong baryo at pinakuha ng sedula maging 
ang mga bata.

“Kapag hindi nagtagumpay ang mga kaaway sa 
clearing operations, susundan o sasabayan na nila ito 

ng mga operasyong paniktik at kombat. Papasok 
ang mga special offer o mga intel para 

alamin kung sinu-sino ang mga kasapi 
o tagasuporta ng rebolusyonaryong 

kilusan,” dagdag niya. 

Isa sa mga tumatak sa 
kanyang alaala ang kaso ng 

pagmasaker ng 49th IBPA sa 
pamilyang Mancera sa Labo, 

Camarines Norte. Naganap 
ito noong 2012, isa sa mga 
kaso sa mahabang listahan 
ng rehimeng US-BS Aquino 
habang ipinapatupad ang 
Oplan Bayanihan. 

“Hindi pa ako hukbo noon, 
pero naging malakas ang 
kampanya para sa hustisya – 
mula sa lokalidad, tungong 
rehiyunal na antas hanggang 
pambansa.

“Maliit na minero ng ginto ang 
amang Mancera. Pinaratangan siyang 
kasapi ng BHB kaya pinalibutan 

ang bahay nila. Rinatrat – kitang-kita 
dahil puro butas ‘yung bawat dingding 
ng bahay nila. Maliban sa ama, tatlong 

bata ang nasa loob ng bahay. Nakaligtas 
ang isang anak pero sugatan. Madami ang 

Ka Ina: Mga Kwento ng Pandarahas ng Militar

Pagsulong ng Kilusang Masa sa Kabila ng Militarisasyon
Alab ng Rebolusyonaryo
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Isa sa pinakamatitingkad at matatagumpay na karanasan 
ng rehiyon sa kampanyang anti-militarisasyon ang 
malawak na pagkilos ng masa sa Narra* at sa mga karatig-
bayan nito. Noong 2016, umabot sa tatlong batalyon ang 
ipinakat ng militar sa mga lugar na ito upang magsagawa 
ng operasyong ‘peace and development’ – tabing para sa 
kampanyang kontra-insurhensya ng rehimeng US-Duterte.

Ngunit binigo ng nagkakaisang lakas ng taumbaryo ang 
bultu-bultong militar – sa halip na mayanig ang pakikibaka 
ng mamamayan, higit lamang itong lumakas.

“Inokupa ng militar ang mga barangay hall. Tinakdaan 
kami ng oras ng produksyon – kapag hindi pa kami 
nakauwi pagkatapos ng oras na iyon, paparatangan 
kaming mga tagasuporta o kasapi ng BHB. Pahirap sa 
buhay at kabuhayan ang idinulot nila – kung hindi kami 
lalaban, kami rin ang dehado,” ani Manoy Ramon, isa 
sa libu-libong magsasakang dumalo sa mahigit isang 
linggong pagkilos laban sa militarisasyon.

Kwento pa niya, “Gulat na gulat ang mga militar nang 
makita nila kaming sumugod sa detatsment nila. Sabi nila, 
dapat isa-isa lang kaming pumunta doon para makipag-

Sa panahon ng tumitinding pasismo at terorismo ng 
estado, higit na nagiging matingkad ang kawastuhan ng 
pagsusulong ng digmang bayan. Sa pagtutulungan ng 
masa at ng Pulang hukbo, walang anumang bigwas ng 
kaaway ang makapipinsala sa rebolusyonaryong kilusan. 

Sa kwento ni Ka Armando, isang kasapi ng BHB mula sa 
Camarines Sur, walang anumang operasyon ng militar ang 
nagtagumpay sa kanilang erya.

“Nabibigwasan sila agad ng mga kasama dahil nag-uulat 
ang mga taumbaryo sa hukbo habang naglulunsad ng 
kampanya laban sa militarisasyon. Walang tumatagal na 
operasyon ng kaaway. Ang isang taon sanang operasyon, 
napalayas namin sa loob ng dalawang buwan,” aniya

Manoy Ramon: Pagsulong ng Kilusang Masa

Ka Armando: Salimbayan ng Hukbo at Masa

tumestigo na militar ang may 
kagagawan. Kumilos ang 
mga tao sa barangay at 
kahit kapitan ay tumindig 
at nagsabing inosente 
ang pamilyang Mancera. 
Kalaunan, kapitan naman 
ang pinag-initan at pinatay ng 
militar,” kwento ni Ka Ina. 

Ilan pa sa mga isinalaysay ni 
Ka Ina ang pagsasamantala 
at panlilinlang ng militar sa 
kababaihan. Ginagamit na 
bahay-aliwan ang mga detatsment. 
May mga kaso kung saan inaasawa ang 
ilang kababaihan upang makalikom ng 
impormasyon tungkol sa mga kamag-anak 
nilang sumusuporta sa rebolusyonaryong 
kilusan. Ginagawa rin ito ng mga CAFGU 
upang makapaniktik sa mga pamilya ng mga 
pinaghihinalaang rebolusyonaryo. Sa ibang pagkakataon, 
ginagatungan ng AFP-PNP-CAFGU ang maliliit na away 
ng mga magkakamag-anak o ng mga magkakapit-bahay 

– may isang papanigan ang kaaway, sa tabing ng pagiging 
kaibigan, at saka rereklutahin sa pagiging CAFGU o ahente 
ng militar.

Ngunit patuloy na nabibigo ang anumang gawing 
pananakot at panunupil ng militar. Bagamat may 
pagkakataon na nag-aalangan ang masa na lumaban 
dahil sa dating karanasan ng pandarahas ng militar, unti-
unti silang napapaliwanagan, iminumulat at muling 
napapakilos. 

usap – pero sinasabi nila 
‘to habang hawak nila ang 
trigger ng mga baril nila.”

Sa pagkukusa ng 
taumbaryo mula sa iba 
pang bayan, ibayong 
dumagsa ang sumama 
sa pagkilos. Umabot sa 
Kamaynilaan ang isyu. Nakiisa 
ang mga taong-simbahan, 

personalidad at iba pang 
sektor at nagsagawa 
ng fact-finding 

mission (FFM) ang ilang 
organisasyong nagsusulong ng 

karapatang-tao.

“Nagkampuhan kami sa harap ng 
munisipyo. Para mapanatili ang kampo, 

nagsalit-salitan kaming mga dumalo – 
kapag kailangan munang magtrabaho ng iba, may ibang 
papalit sa pwesto niya. Noong una, sabi ni mayor, wala 
siyang magagawa dahil atas mula sa pambansang ahensya 
ang pagpapadala ng mga militar. Pero dahil ilang araw at 
ilang libo na ang dumayo at nagsiwalat ng mga krimen 
ng mga militar, sinuportahan na rin niya ang panawagan 
namin,” salaysay ni Manoy Ramon.

Dahil sa lawak ng pagkilos, napigilan ang ibang galaw 
ng militar – bigo ang operasyon nila sa paniniktik at wala 
silang ni isang nakausap upang marekluta o gawing intel. 
Sa huli, napilitang umatras ang ilang tropang ipinakat sa 
lugar at, gayundin, napaalis ang ilang detatsment mula sa 
erya. 

“Paunti-unti ring nakonsolida ang erya na ito,” kwento 
ni Manoy Ramon tungkol sa pagbubuo ng matatag na 
pagkakaisa ng masa sa Narra. “May panahon na mahirap 
mag-organisa tuwing may militarisasyon kaya mahirap 
magpatawag ng pulong o pag-aaral. Pero sa walang-
humpay na pagsisikap na konsolidahin ang pwersa, 
napangibabawan ang panunupil ng militar. Tumatag at 
ibayong lumawak ang mga organisasyong masa.”
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“Tila sumusuntok na lamang sa hangin ang kaaway,” 
nakangiting ipinahayag ni Ka Armando. “Mas mabuti nang 
mamatay nang lumalaban. Nanaig ang diwa na lumaban 
kaysa sa maging pasibo. Kaya tumaas ang kasapian ng 
hukbo!”  

Sa desperadong pagtatangka ng militar na durugin 
ang rebolusyonaryong kilusan sa isang bahagi ng 
Camarines Sur, ipinalibot nila ang kanilang mga detatsment 
at ikinurdon ang kanilang pwersa sa mga baryong 
tinututukan nila.  

“Bigo pa rin sila doon! May isa kaming kasama na 
nasugatan noong napalaban kami pero ligtas naming 
napadala sa ospital sa tulong ng mga taumbaryo. Ilang 
linggo kaming tumatakbo noon sa gubat. Sa kabila 
noon, sinalubong nila kami agad. Halos isang platun ng 
milisyang bayan ang sumundo sa amin para tumulong sa 
pagbubuhat ng sugatan,” kwento niya. 

Nakangiti pa niyang pinagpugayan ang masa, “Maski 
ang mga bata, tinitirador ang mga special offer at intel!”

Sinasalamin ng mga kwentong ito ang makasaysayang 
buhay at kamatayang paglaban ng mamamayang Bikolano 
para sa kanilang mga karapatan.

Dekada ’70 pa lamang, kinumpiska na ng 
rebolusyonaryong kilusan ang pinakamalalaking 
lupaing pag-aari ng mga panginoong maylupa. Ngayon, 
pinagtataniman na ito ng ilang henerasyon ng masang 
magsasaka. Pinarusahan ng mga Pulang mandirigma 

Sa kabila ng napakahalagang papel ng mga magsasaka 
sa bansa, nagmumula sa kanilang hanay ang 
pinakamaralitang saray sa lipunan. Siyam sa bawat 10 

magsasaka ang walang pagmamay-aring lupa. Ilang siglo 
na rin nilang pinapasan ang iba pang anyo ng pyudal at 
malapyudal na pagsasamantala. Kasabay nito, ipinapatupad 
ng estado ang mga neoliberal na patakaran ng liberalisasyon, 
deregulasyon at pribatisasyon sa agrikultura. Sa ilalim ng 
anti-magsasakang rehimeng US-Duterte, ibayong tumitindi 
ang neoliberal at pasistang atake sa masang magbubukid.

Atake ng Rehimeng US-Duterte sa 
mga Magsasaka

Kawalan ng Tunay na Reporma sa Lupa at 
Sumisidhing Neoliberal na Atake sa mga 
Magbubukid

Walang ipinatupad na tunay na reporma sa lupa 
ang kasalukuyan at lahat ng mga nagdaang papet na 
rehimen sa ilalim ng kontrol ng imperyalismo at lokal 
na naghaharing malaking burgesya komprador at 
panginoong maylupa. Bagkus, kinakasangkapan nito 
ang mga huwad na programa sa lupa upang tabingan at 
pasidhiin ang malaganap na pangangamkam sa lupa at 
patuloy na pairalin ang pyudalismo at malapyudalismo sa 
agrikultura ng Pilipinas.

ang mga pinakadespotikong panginoong maylupa 
pagkatapos litisin ang kanilang mga kaso sa hukumang 
bayan. 

Mula 2002-2005, sa gitna ng hambalos ng pasismo at 
terorismo ng rehimeng US-Arroyo, 35% ang itinaas ng 
kasapian ng mga organisasyong masa. Sa panahong 
iyon, ilang daan ang nabuong Ganap na Samahang Masa 
(GSM) at itinayo ang mga Komiteng Rebolusyonaryo sa 
Baryo (KRB). Hindi kataka-takang nakaugat na sa masang 
Bikolano ang pagyakap sa pakikibaka.  

Sa kasalukuyan, 70% ng mga bayan sa rehiyon 
ang nasasaklaw ng mga larangang gerilya habang 
epektibong nakikilusan din ang mga lunsod at sentrong 
bayan. Patuloy itong lumalawak sa gitna ng sumisidhing 
pasista at teroristang atake ng rehimeng US-Duterte. 
Hindi mapipigilan ng kahit ilang pang batalyon ng militar 
ang daluyong ng mamamayang lumalaban. 

Ilang dekada nang nagtatangka ang reaksyunaryong 
estado na gapiin ang anumang porma ng pakikibaka 
ng mamamayan ngunit sa ganitong paraan din nito 
napapatunayan sa mamamayang walang ibang 
wastong landas tungo sa tunay na pagbabagong 
panlipunan kung hindi ang demokratikong rebolusyong 
bayan. Sa pagkukumahog na mapanatili ang bulok na 
sistemang malakolonyal at malapyudal, higit lamang 
na nabibigyan ng dahilan ang mamamayang inaapi 
at pinagsasamantalahan na paigtingin ang kanilang 
pakikibaka – ito ang apoy na hindi kailanman maaapula. 
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Pinakamahaba, pinakamadugo at pinakamagastos sa 
mga ito ang 25-taong Comprehensive Agrarian Reform 
Program (CARP) na pinalawig sa ilalim ng CARP Extension 
with Reforms (CARPER). Bigo itong maipamahagi sa 
mga magbubukid ang mga lupaing sakahan, laluna ang 
pag-aari ng mga malalaking panginoong maylupa at 
asyendero.

Sa kasalukuyan, walang ipinatutupad na anumang 
programa para sa reporma sa lupa ang rehimeng 
US-Duterte at patuloy lamang na pinaiiral ang lipas at 
huwad na CARPER maliban sa pamamahagi ng ilang 
loteng lupaing publiko. Sumisidhi ang konsentrasyon 
at rekonsentrasyon ng lupaing agrikultural sa kamay 
ng malalaking panginoong maylupa at mga dayuhang 
agri-bisnes na korporasyon. Sa halip na reporma sa 
lupa, isinasagasa ng rehimeng US-Duterte ang 
mga neoliberal na patakaran at programa sa 
agrikultura na naka-ayon sa dikta ng WTO 
at iba pang imperyalistang institusyon 
tulad ng International Monetary Fund-
World Bank (IMF-WB). Naglalayon 
itong lubos na buksan ang ekonomya 
ng bansa sa dayuhang kapital at 
pamumuhunan upang panatilihing 
bagsakang pamilihan para sa 
labis na kalakal, palawakin pa ang 
pinagtataniman ng produktong 
pang-export at pagmimina ng mga 
rekursong mineral.

Pangunahin sa mga neoliberal 
na pakanang ito ang ganap na 
pagpapahintulot sa pagbaha ng 
dayuhang produktong agrikultural sa bansa. 
Napipintong isabatas ang Rice Tarrification Bill 
kung saan lubos na ibubukas sa mga kapitalista 
ang pag-aangkat ng bigas. Labis itong mapaminsala sa 
mga lokal na magsasaka dulot ng magiging pagbaba ng 
presyo ng kanilang mga produkto sa kabila ng patuloy na 
paglaki ng gastos sa produksyon ng palay. 

Kasabay ng pagbuhos ng dayuhang kapital ang 
malaganap na kumbersyon o pagpapalit gamit sa lupa. Sa 
ilalim ng programang Build, Build, Build, ang mga dating 
lupaing agrikultural ay gagamitin sa mga proyektong 
imprastraktura at magbibigay-daan sa pagtatayo ng mga 
negosyong eko-turismo, minahan, tanimang pangluwas 
at iba pa. Sa Bicol, kabilang sa mga proyektong ito ang 
rehabilitasyon ng Philippine National Railways, ang 
pagtatayo ng mga haywey sa Camarines Sur at Sorsogon, 
at eko-turismong Masbate Park. Ninanakawan din ang mga 
magsasaka sa pamamagitan ng mga agri-business venture 
agreements, leaseback at iba pang pakana. 

Nananatili rin sa rehiyon ang ilang malawak na asyenda, 
plantasyon, rantso at malaking pagmamay-ari sa lupa. Sa 
mga ito, napakababa ng sahod ng mga manggagawang 
bukid at manggagawa sa agrikultura. Mababa kaysa sa 
minimum ang natatanggap nilang sahod. Gayundin, 

mababa kaysa sa natatanggap ng kalalakihan ang sahod 
ng kababaihan at kabataang magbubukid. Napakalaki 
rin ng hati ng mga panginoong maylupa sa ani habang 
pinapasan ng mga tenante ang napakataas na gastos sa 
produksyon. 

Samantala, kakarampot ang suporta ng gubyerno sa 
agrikultura tulad ng patubig at kagamitan sa pagsasaka. 
Talamak ang kurapsyon sa pondo ng agrikultura at laganap 
ang maanomalyang kutsabahan ng mga burukrata, 
kapitalista sa agrikultura at malalaking panginoong 
maylupa. Sa halip na paunlarin ang mga katutubong 
binhi na mainam para sa katangian ng kalupaan sa bansa, 
itinutulak sa mga magsasaka ang mga binhing GMO, abono 
at pestisidyo ng mga dayuhang korporasyong agro-kemikal. 

Noong 2013, sinubukang ipalaganap sa Bicol 
ang Golden Rice, isang ‘¬genetically-modified 

organism’ (GMO) na pagmamay-ari ng 
Syngenta. Magiting itong linabanan ng 

mga militanteng magsasaka. Sa isa 
sa mga kilos-protesta, binunot nila 
ang mga uhay ng Golden Rice sa Pili, 
Camarines Sur. Umani ito ng papuri at 
pagkilala mula sa mga magsasaka at 
mamamayan kapwa sa loob at labas 
ng bansa. Sa kasalukuyan, patuloy 
na isinusulong ng mga magsasakang 
Bikolano ang kampanya laban 
sa binhing palay at mais na GMO 

at kontrol ng mga dayuhang 
korporasyong agro-kemikal sa mga 

kagamitan sa produksyon.

Pagdating sa pamilihan, napakababa 
ng presyo ng mga produkto ng mga 

magsasakang Bikolano. Masahol pa, nawawalan 
sila ng kakayahang bilhin ang kanilang sariling 

produkto tulad ng bigas at mais dahil ilang beses itong 
pinapatawan ng tubo ng mga kumprador. 

Sa mga niyugan, pinapasan ng mga maralitang 
magsasaka ang mababang presyo ng kopras, mataas na 
resiko at iba pang porma ng pagsasamantala tulad ng 
pandaraya sa timbangan. Sa Bicol, bumaba ang presyo ng 
kilo ng kopras sa P12 noong 2018. Samantala, umaabot sa 
25-30% ang binabawas dahil sa resiko. 

Patuloy ding ipinagkakait sa mga maliit na magsasaka 
sa niyugan ang pondo at asset ng coco levy na umaabot 
sa mahigit P100-P200 bilyon sa kasalukuyan. Nakatakdang 
isapribado ang United Coconut Planters’ Bank (UCPB) sa 
halip na ibigay ang pondo para sa kapakinabangan ng 
mga magsasaka sa niyugan, tulad ng mga proyektong 
pangkabuhayan, tulong sa mga samahang magsasaka 
sa niyugan, kooperatiba, pagsasabansa, pananaliksik 
at pagpapaunlad ng industriya ng niyugan at iba pa. 
Ang pondo ay nakatakdang pamahalaan muli ng mga 
burukrata at teknokrata sa halip na ipaubaya sa mga subok 
na lider magsasaka sa niyugan.

“Sa 

mga niyugan, 

pinapasan ng mga 

maralitang magsasaka 

ang mababang presyo ng 

kopras, mataas na resiko 

at iba pang porma ng 

pagsasamantala”
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Bunga ng malaganap na kahirapan, lahatang-panig na 
sumusulong at lumalakas ang kilusang magbubukid sa 
buong bansa. Sa kagustuhan ng imperyalistang US at ni 
Duterte na lubusang makonsolida ang kanilang kontrol 
sa pulitika at ekonomya, iwinawasiwas ng estado ang 
sukdulang pasismo at terorismo. Ang mga magbubukid 
ang pangunahing target ng mga kampanyang kontra-
insurhensya at paglabag sa karapatang-tao. Linalayon 
nitong patahimikin ang maktwirang pagbabalikwas 
ng mga magsasaka at ang armadong paglaban ng 
mamamayan.

Sa ilalim ng Oplan Kapayapaan ng rehimeng US-Duterte, 
lumubha ang kalagayan ng karapatang-tao ng mga 
magsasakang Bikolano at mga tagapagtaguyod ng 
tunay na reporma sa lupa. Sa loob ng higit 
dalawang panunungkulan ng pasistang 
rehimen, lima ang naitalang kaso ng masaker 
sa Bicol – pinakamarami sa buong bansa. 
Ang lahat ng mga biktima nito ay mula sa 
hanay ng mga magbubukid. Sa rehiyon 
din naitala ang 
pinakamaraming 
bilang ng 
mga biktima 
ng ekstrahudisyal na 
pamamaslang sa buong 
Luzon at pangalawa sa buong 
bansa. Mula 2017 hanggang 
2018, hindi bababa sa 74 
ang naitalang pinaslang. 
Samantala, libu-libo pa 
ang biktima ng iba’t-iba 
porma ng paglabag sa 
karapatang-tao.

Ilan sa pinakamasasahol 
na kaso ng paglabag sa 
karapatang-tao ng mga 
magbubukid ay ang 

Paglabag sa mga Karapatang-tao ng mga 
Magsasaka

Pinapahirapan din ang mga mangigisda. Kinakamkam 
ng mga malalaking negosyante ang mga palaisdaan, 
katubigan at karagatan. Sinusuyod ng kanilang mga 
malalaking barko ang mga karagatan at labis-labis na 
kumukuha ng mga yamang-dagat. Ipinagbabawal 
ang pangingisda malapit sa mga baybayin kung saan 
nakatindig ang mga eklusibong resort tulad ng sa Gota 
Beach sa Caramoan, Camarines Sur at sa Misibis Resort sa 
Bacacay, Albay. Sa Ragay Gulf, nakatakdang palawakin ang 
mga eryang ipinagbabawal ang pangingisda o marine 
protected area mula sa 10% tungo sa 25-30%.  Mayroong 
mga insidenteng hinuhuli ang mga mangingisdang hindi 
nakapagbayad para sa pagpaparehistro ng kanilang 
bangka samantalang hinahayaan lamang ang mga 
komersyal na mangingisda na pumasok sa katubigang 
itinakda para sa komunidad maging ang paggamit ng mga 
mapanirang pamamaraang trawl, pampasabog at lason. 

pagmasaker ng mga elemento ng 3rd Scout Ranger 
Company at 903rd Brigade ng 9th IDPA kina Lolita Pepito, 
70 taong gulang, at sa kanyang dalawang apo, edad 9 
at 12, sa Cawayan, Masbate noong ika-20 ng Abril, 2017. 
Brutal ding minasaker ng yunit ng 96th IBPA sina Robero 
Naris, Ronel Naris at Antonio Bonagua delos Reyes, mga 
magsasaka sa niyugan, sa Ragay, Camarines Sur. Ilinibing 
nang buhay ang isa at linapastangan ang katawan ng iba. 

Sa bisa ng bagong estadong atas na Memorandum 
Order 32 (MO 32), ibayong titindi paglabag sa 
karapatang-tao dulot ng dagdag na presensya at 
konsentrasyon ng militar at pulis sa Bicol at sa mga isla ng 
Negros at Samar. Katambal nito ang Executive Order 70 (EO 
70) na gagamit sa estratehiyang militar na Whole-of-Nation 
Approach (WoNA) kung saan gagawing instrumento ang 
sibilyang burukasya at lahat ng mga ahensya ng gubyerno 
sa gera kontra-mamamayan. Iniinstitusyonalisa nito ang 
National Task Force to End Local Communist Insurgency 
(NTFELCI). Sa NTFELCI, Ikukulumpon ang mga ahensya 
ng gubyerno at pamumunuan ng kwerpo ng mga piling 
upisyal ng AFP-PNP at National Security Council. Sa esensya, 
ito ang pagpapairal ng batas militar sa buong bansa 
at paghahanda para sa pormal na deklarasyon nito sa 
hinaharap.

Sa kasalukuyan, pinipilit ng militar ang mga lokal 
na yunit ng gubyerno na pumasok sa mga kasunduan 
upang bigyan ng ligal na tabing ang militarisasyon sa 
mga komunidad. Gayundin, itinutulak ng reaksyunaryong 
gubyerno ang lokalisadong usapang pangkapayapaan 
na naglalayong gupuin ang armadong paglaban ng 
mamamayan sa halip na tugunan ang ugat ng armadong 
sigalot sa bansa. Ipinangangalandakan din nila ang 
libu-libong pekeng surrenderees. Nagbuo rin ang 

rehimeng US-Duterte ng mga death squad na 
pumapaslang sa mga lider-magbubukid, 

lider-masa at mga kasapi ng mga hayag, 
ligal at progresibong organisasyong masa 
at iba pang oposisyong pulitikal.

Ang lahat nang mauunlad na bansa 
sa buong mundo ay nagpatupad ng 

mga makabuluhang 
reporma sa lupa 
bilang susing salik ng 
industriyalisasyon 
at pag-unlad ng 
lipunan. Ito ang 

pangunahing 
nilalaman ng 

demokratikong 
rebolusyong bayan. 
Tanging sa lahatang-
panig na pagsusulong 
ng digmang bayan, 
magiging mataba 
ang malaon nang 
tigang na lupa ng 
bayang Pilipinas.
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SILYABALITA
9th IDPA, Bigo sa Lokalisadong Usapang Pangkapayapaan 

Panunumbalik ng Diktadura, Linabanan

Pagkatapos talikuran ng pasista’t 
teroristang rehimeng US-Duterte ang 
usapang pangkapayapaan sa pagitan 
ng GRP at ng NDFP, itinulak nito ang 
lokalisadong usapan at pinatindi ang 
kampanyang pagpapasuko. Kagyat 
na tinanggihan at ilinantad ng buong 
rebolusyonaryong kilusan ang mga 
pakanang ito bilang isang taktika 
lamang ng estado upang hatiin ang 
nagkakaisang hanay ng sambayanang 
Pilipino.

Ani Kasamang Raymundo 
Buenfuerza, tagapagsalita ng Romulo 
Jallores Command (RJC)-NPA-Bikol, 
kinikilala ng lahat ng yunit ng hukbo 
ang NDFP bilang natatanging 
kinatawan ng mamamayan sa 
usapang pangkapayapaan. 

“Walang anumang yunit ng 
NPA sa Kabikulan ang papasok 
sa lokalisadong usapang 
pangkapayapaan ng militar na hiwalay 
pa sa negosasyong tinalikuran ng 
rehimeng US-Duterte,” pahayag niya. 

Hambog din na 
ipinangangalandakan ng 9th 
IDPA na wala nang sapat na lakas 
ang rebolusyonaryong kilusan sa 
Bikol kung kaya pinakamainam na 
pumasok na lamang ang mga yunit 
ng NPA sa lokalisadong usapang 
pangkapayapaan.

“Kataka-takang naitataon pa ang 
pagsukong ito sa mga pagkakataong 
may matutunog na taktikal na 
opensiba na ilinulunsad ang NPA,” 
paliwanag ni Ka Raymundo.

Sa panayam kay Ka Ma. Roja 
Banua, tagapagsalita ng NDFP-Bikol, 
ipinahayag niyang, “Sa likod ng 
mga atake ng militar at madugong 
kampanya kontra-insurhensya ng 
rehimen, patuloy namang lumalawak 
at lumalakas ang rebolusyonaryong 
pwersa.”

“Ang hindi nagmamaliw na suporta 
ng masang Bikolano ang susi sa 
matagumpay na gawaing pulitika at 
militar ng CPP-NPA-NDFP sa rehiyon. 
Sa ilang mga prubinsya, mayroon 
nang mga rebolusyonaryong 
organisasyong masa sa antas ng 
munisipalidad. Habang sa ibang 
panig, umiiral din ang mga antas-
baryong ganap na samahang 
masa at komiteng rebolusyonaryo 
sa baryo. Samantala, 21 batayang 
taktikal na opensiba at 142 atritibong 
aksyong militar ang yumanig sa 9th 
IDPA noong 2018. Hindi kailanman 
mapatatahimik ng pasismong militar 
ni malilinlang ng saywar ang malawak 
na mamamamayang dinarahas at 
ginugutom sa ilalim ng kasalukuyang 
sistema,” dagdag niya.

Mahigit 10,000 Bikolano ang 
lumahok sa mga kilos-protesta noong 
ika-19 hanggang ika-21 ng Setyembre 
upang kundenahin ang pagpapairal 
ng rehimeng US-Duterte sa de facto 
batas militar sa buong bansa.  

Nanawagan sila sa mamamayan 
na “Magkaisa! Labanan at biguin ang 
tiranikong pamumuno ng Rehimeng 
US-Duterte! Isulong ang pambansang 
demokratikong pakikibaka!”

Nagpahayag ng pakikiisa 
ang NDF-Bikol sa pakikibaka ng 
mamamayan laban sa diktadura. Ani 
Ka Ma. Roja Banua, tagapagsalita ng 
NDFP-Bikol, “Umuulit ang kasaysayan. 
Bago magdeklara ng batas militar 
si Marcos noong 1972, nasadlak sa 

malubhang pang-ekonomyang 
krisis at pampulitikang ligalig ang 
malakolonyal at malapyudal na 
lipunang Pilipino. Ganito rin ang 
nararanasan natin ngayon - walang 
humpay na pagtaas ng presyo ng 
mga bilihin, umiigting na hidwaan 
ng mga naghaharing-uri at walang 
patumanggang paglapastangan sa 
mga karapatang-tao.” 

Kinundena rin ng NDF-Bikol ang 
pagharang sa ilang delegado ng 
rehiyon na tutungo sana sa Maynila 
upang makiisa sa malawak na 
pambansang pagkilos. Pinigil ng PNP 
sa Pagbilao, Quezon ang apat na bus 
lulan ang mga delegado at kinumpiska 
ang mga susi nito. 

“Panunumbalik”... sundan sa pahina 15

“Pag-iral”... sundan sa pahina 15

Pag-iral ng Batas Militar  
sa Kabikulan, Hatid ng mga 
Estadong Atas na MO 32 at EO 70 

Inatas ng rehimeng US-Duterte ang 
dalawang direktibang epektibong 
magpapairal ng ‘de facto’ batas 
militar sa buong bansa nitong huling 
dalawang buwan ng 2018. 

Idineklara noong Nobyembre 22 
ang pamamayagpag ng ‘lawlessness 
and violence’ sa Bikol, Samar at 
Negros. Ito ang naging tuntungan 
ng pagsasailalim sa tatlong rehiyon 
sa ‘state of national emergency’ sa 
pamamagitan ng Memorandum 
Order No. 32 (MO 32). Sa ilalim nito, 
dadagdagan ang presensya ng militar 
at pulis sa naturang mga lugar na 
nagpapahintulot sa masahol pang 
pandarahas at paglabag sa mga 
karapatang-tao.

Makalipas ang ilang linggo, inatas 
din ng reaksyunaryong estado 
ang Executive Order No. 70 (EO 
70). Layunin nitong gamitin ang 
sibilyang burukrasya at ang lahat 
ng mga ahensya ng gubyerno 
at ang mga makinarya nito sa 
pagsupil ng lumalakas na paglaban 
ng mamamayan. Sa ilalim nito, 
magagamit ng pasistang rehimen 
ang estratehiyang militar na Whole-
of-Nation Approach (WoNA) at 
magbubuo ng National Task Force 
to End Local Communist Insurgency 
(NTFELCI). 
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“Ito ay tahasang pagpapakita ng 
kaduwagan ng pasistang diktador na 
harapin ang mamamayang Pilipino,” 
paliwanag ni Ka Ma. Roja Banua.

Sa kalagayan ng tumitinding 
pasismo, nanawagan ang NDF-Bikol 
na ibayong pagtibayin ang pagkakaisa 
ng mamamayan. 

“Panghawakan at isabuhay ang 
pinakamahalagang aral ng kasaysayan    

– anumang bagsik ng isang pasista’t 
diktadurang rehimen, kaya itong 
pabagsakin ng mamamayang 
nagkakaisa,” aniya. 

Sa unang bugso ng pagpapatupad 
ng mga direktibang ito, ilinarga ng 
Task Force Bicolandia, sa pamumuno 
ng 9th IDPA, ang operasyon ng 
mga Peace and Development Team 
(PDT) at mga operasyong kombat 
sa kanayunan. Binuo din ang mga 
Duterte Death Squad (DDS) na 
tahasang pumapaslang sa mga 
sibilyan kapwa sa kanayunan at sa 
kalunsuran.

Sa kabila nito, naninindigan ang 
rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon 
na gagapiin ng masang Bikolano at 
ng buong sambayanang Pilipino ang 
tumitindign pasistang opensiba ng 
rehimeng US-Duterte. 

“Sa halip na malinlang, pinukaw 
lamang ng rehimeng US-Duterte ang 
mamamayang ibayong makibaka 
upang pabagsakin ang kanyang 
paghahari at ang nabubulok na 
naghaharing sistemang malakolonyal 
at malapyudal,” ani Ka Ma. Roja Banua, 
tagapagsalita ng NDFP-Bikol.

Ayon naman kay Ka Raymundo 
Buenfuerza, tagapagsalita ng Romulo 
Jallores Command (RJC)-BHB-Bikol, 
“Ipagtatanggol ng BHB-Bikol ang 
masang Bikolano laban sa lawless 
violence at pasistang terorismo ng 
AFP-PNP-CAFGU sa pamamagitan 
ng ibayong pagpaigting ng 
pakikidigmang gerilya batay sa 
lumalawak at lumalalim na baseng 
masa. Patuloy itong maglulunsad 
ng mga matutunog na taktikal na 
opensiba at mga koordinadong 
kampanyang militar upang lubusang 
pahinain ang kakayanan ng Joint Task 
Force Bicolandia, na pinapangunahan 
ng 9th IDPA, na isustine ang all-out war 
ng rehimen laban sa mga Bikolano”.

“Pag-iral”... mula sa pahina 14

“Panunumbalik”... mula sa pahina 14 Pagsasanay sa Gawaing  
Medikal, Ilinunsad sa mga Prubinsya ng Bikol

Matagumpay na nakapaglunsad 
ang rebolusyonaryong kilusan sa Bikol 
ng mga pagsasanay at serbisyong 
medikal sa iba’t ibang prubinsya 
ng rehiyon. Noong ika-20 at 21 ng 
Abril, naglunsad ang Jose Rapsing 
Command (JRC)-BHB-Masbate ng 
klinikang bayan sa dalawang baryo. 
Noong Hulyo, naglunsad naman 
ang Tomas Pilapil Command (TPC)-
BHB-East Camarines Sur ng Una 
at Ikalawang Antas ng Pagsasanay 
Medikal. Isang pagsasanay medikal 
din ang matagumpay na nailunsad sa 
Camarines Norte noong Disyembre. 
Tuluy-tuloy din ang paglulunsad ng 
iba’t ibang antas ng kampanya at 
pagsasanay medikal sa iba pang panig 
ng rehiyon.

Nagmula sa hanay ng hukbo at 
ng mamamayan sa lokalidad ang 
lumahok sa naturang pagsasanay. 
Matapos ang mga pagsasanay, 
nagbigay ang mga nagsipagtapos ng 
serbisyong medikal sa kani-kanilang 
eryang sinasaklaw. 

Napakahalaga ng gawain 
at pagsasanay medikal para sa 
mga rebolusyonaryong pwersa. 
Pinahuhusay nito ang kakayahan 
ng mamamayang pamunuan ang 
kanilang sarili at gumawa ng mga 
hakbangin upang paunlarin ang 
kalagayang medikal sa kanilang mga 
komunidad. Para sa Pulang hukbo, 
malaki ang papel ng kaalamang 
medikal sa pagsisilbi sa masa sa 
kanilang mga eryang kinikilusan, 
laluna dahil kalakhan sa mga ito 
ay hindi naaabot ng serbisyong 
pangkalusugan ng reaksyunaryong 
gubyerno. Sa pag-igting ng digmaan, 
mahalaga rin ang kaalamang medikal 
upang tugunan ang pangangailangan 
ng panggagamot sa mga 
masusugatan bunga ng mga labanan. 

Ani Ka Kris, isa sa mga nagsanay 
na doktor, “Ang ating tungkulin 
ay hindi lang pangalagaan ang 
kalusugan ng mga kasamang 
humaharap sa gera kundi pati 
ang masang nangangailangan ng 
atensyong medikal. Kung kapos ang 
reaksyunaryong gubyerno sa mga 
programa nito para sa serbisyong 
pangkalusugan, ipinapatupad 
naman ng gubyernong bayan ang 
progresibogn programa para sa 
serbisyogn panlipunan hanggang sa 
pinakabatayang antas. Nakabalangkas 
sa mga plano ng mga yunit ng 
Pulang hukbo at sangay ng Partido na 
magsagawa ng marami pang serye 
ng mga pagsasanay at serbisyong 
medikal.”

Ani Ka Loida, isa sa mga naging 
taguyod ng pagsasanay, “Tiniyak 
nating kumpleto sila ng kagamitan 
mula sa mga ‘first aid kits’ hanggang 
sa mga ‘medical apparatus’ upang 
pagbalik sa kanilang mga erya ay 
makapagsisimula na silang magbigay 
ng serbisyo sa masa at sa hanay mismo 
ng hukbo.”

Ani pa ni Ka Lusyo, isa sa mga 
doktor sa aktibidad “Kasama sa 
mga oryentasyon natin sa mga 
kasamang sinasanay sa medikal ang 
pagpapaunawa sa kahalagahan 
ng ‘Rebolusyonaryong Alituntunin 
ng Kagandahang Asal at Moralidad 
Ukol sa Panggagamot’. Binibigyang 
diin ang pagiging bukas ng loob, 
kahandaang matuto, katatagan ng 
determinasyon at pagpapayaman 
ng mga karanasan sa syentipikong 
paglapat ng lunas. Gayundin, hindi 
madali ang pagpapalitaw ng mga 
kagamitang medikal kaya dapat 
pahalagahan natin ang mga ito 
katumbas ng pagpapahalaga natin sa 
bawat patak ng dugo at butil ng pawis 
na pinuhunan natin.”
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Prusisyong Protestang  
Lakbay Dalangin, Ilinunsad

“Katarungan at Kalayaan!”, 
Singil ng Masang Bikolano 
sa Araw ng Karapatang-Tao

Matagumpay na ilinunsad ang 
Lakbay Dalangin noong Setyembre 15 
sa Kabikulan kasabay ng pakikiisa sa 
pagdiriwang ng Pista ng Peñafrancia 
bilang isang prusisyong protesta 
laban sa mga paglabag ng rehimeng 
US-Duterte sa karapatang-tao ng 
mamamayan. Sa pangunguna ng 
Bagong Alyansang Makabayan-Bikol 
(Bayan-Bikol) at Bikol Movement 
Against Tyranny (BMAT), linahukan 
ng mahigit 5,000 magsasaka mula sa 
lahat ng prubinsya ng rehiyon ang 
prusisyon na nagsimula sa mga bayan 
ng Pili at Milaor sa Camarines Sur at 
nagtipun-tipon sa Naga City. 

“Buong lugod na binabati ng 
NDFP-Bikol ang mga magsasaka, 
manggagawa, kabataan, kababaihan, 
taong simbahan at iba pang mga 
sektor na nagtipun-tipon upang 
ipagdiwang ang kapistahan ni Ina 
sa pamamagitan ng pag-alala at 
pagtindig para sa lahat ng biktima ng 
walang pakundangang karahasan ng 
estado. Sa panahong nasusukluban 
ang lipunan ng lagim ng terorismo 
at pasismo ng rehimeng US-Duterte, 
pinagpupugayan ng masang Bikolano 
ang kapwa nilang mamamayang 
naninindigan sa daan ng tunay na 
kaligtasan - ang daan ng sama-
samang pagkilos laban sa pwersa 
ng karahasan at pagsasamantala,” 

ani Kasamang Ma. Roja Banua, 
tagapagsalita ng NDF-Bikol, sa isang 
pahayag ng pagpupugay. 

Paliwanag ni Ka Ma. Roja, ang 
mismong Pista ng Peñafrancia ay 
nakadikit sa diwa ng rebolusyong 
Pilipino. Mula sa panahon ng 
kolonyalismong Español, naging 
bahagi na ang Peñafrancia ng 
pakikibaka ng masang Bikolano 
laban sa karahasan at panunupil. 
Sa kasalukuyan, patuloy lamang 
na lumalakas ang pagkakaisa ng 
sambayanan sa gitna ng ilinulunsad 
ng terorista’t pasistang rehimeng 
US-Duterte na todo-gera laban sa 
mamamayan. Sa prusisyon, inialay ng 
masang Bikolano ang mga dasal kay 
Ina para sa mga biktima ng paglabag 
sa karapatang-tao. 

“Itinuturo ng kapistahang ito ang 
kabuluhan ng malasakit, pag-asa, 
pagkakaisa at pagiging matatag 
sa harap ng mga problema. 
Hinahamon ng pagdiriwang na ito 
ang lahat ng masang Bikolano at 
ang buong sambayanang Pilipino 
na maging mapagmatyag laban sa 
mga nagnanais hatiin ang hanay 
ng mamamayang lumalaban 
at magpunyagi sa patuloy na 
pagpapakatatag sa gitna ng hambalos 
ng pasismo at terorismo ng  
estado,” dagdag niya.

Sa pagdiriwang ng Pandaigdigang 
Araw ng Karapatang-Tao noong 
Disyembre 10, nagmartsa ang mahigit 
14,000 Bikolano upang tumindig para 
sa katarungan, karapatan at kalayaan. 
Sa pamumuno ng Bagong Alyansang 
Makabayan-Bikol (BAYAN-Bikol) at 
KARAPATAN-Bikol, ilinunsad ang 
mga demonstrasyon sa iba’t-ibang 
prubinsya sa rehiyon.

 “Ipinapakita ng libu-libong 
pagdagsa ng mamamayan sa 
kalsada kung gaano na kahanda ang 
mamamayang harapin at labanan 
ang pasistang atake ng rehimen sa 
karapatang-tao – kabilang na ang 
karapatan sa organisadong paglaban,” 
ani Ka Ma. Roja Banua, tagapagsalita 
ng NDFP-Bikol, sa isang pahayag ng 
pagpupugay sa matagumpay na 
pagkilos.

Isa ang Kabikulan sa mga 
nakararanas nang pinakamararahas 
na bigwas ng pasista at teroristang 
rehimeng US-Duterte. Naitala dito ang 
pinakamataas na bilang ng masaker 
sa buong bansa. Isa sa mga kasong ito 
ang pagpaslang sa tatlong magsasaka 
sa Ragay, Camarines Sur kung saan 
ilinibing nang buhay ang isa at 
linapastangan ang katawan ng dalawa 
pa. Samantala, pumapangalawa ang 
Bikol sa may pinakamaraming kaso 
ng ekstrahudisyal na pamamaslang 
sa buong bansa. Habang patuloy na 
sumisidhi ang militarisasyon, libu-libo 
pa ang dumaranas ng iba pang anyo 
ng abusong militar kabilang ang 
mental na tortyur at pamiminsala sa 
kanilang kabuhayan.

Noong Disyembre 10 din mismo, 
ipinataw ng rehimeng US-Duterte 
ang Executive Order No. 70 (EO 70) na 
bumuo sa National Task Force to End 
Local Communist Insurgency (NTFELCI) 
kung saan tahasang ipapatupad ang 
paggamit sa sibilyang burukrasya para 
sa programang kontra-insurhensya. 
Ilang linggong nakalipas, iniatas din 
nito ang Memorandum Order No. 32 
(MO 32) upang magdagdag ng pwersa 
ng pulis at militar sa Bikol, Samar 

“Katarungan”... sundan sa pahina 17
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at Negros. Sinusuhayan nito ang 
namamayagpag na pakanang tiraniya 
at pag-iral sa buong bansa ng de-facto 
batas militar. Malinaw na paghahanda 
ito sa pormal na deklarasyon ng batas 
militar at pandaraya sa eleksyong 2019 
upang isulong ang Charter-Change 
para sa huwad na pederalismo 
at muling pagtatag ng pasistang 
diktadurang ‘ala Marcos’.

Maliban sa mga ito, ipinatupad din 
ang iba pang pasistang programa 
noong 2018. Kabilang sa mga ito 
ang pasasabatas ng malawakang 
paniniktik sa pamamagitan 
ng National ID System, muling 
pagpapalawig ng Batas Militar sa 
Mindanao, pagpapatindi ng Oplan 
Tokhang bilang Operation Double-
barrel Reloaded, pagpapatupad ng 
Oplan Galugad at Oplan Tambay 

sa mga komunidad ng maralitang 
lunsod at ang pagpapasidhi ng saywar 
at Enhanced Comprehensive Local 
Integration Program (E-CLIP) para sa 
mga pekeng surrenderees noong 
2018. Tahasang ihiniwalay ng rehimen 
ang sarili nito sa mamamayan sa 
tuluyang pagsasantabi ng kanilang 
mga lehitimong kahingian, pagsantabi 
sa peace talks at paghahasik ng todo-
gera laban sa kanila.

“Dapat wakasan ang tirano, 
reaksyunaryo at pasistang paghahari 
ng rehimeng US-Duterte at isulong 
ang pambansa demokratikong 
rebolusyon na may sosyalistang 
perspektiba upang wakasan ang 
kawalang katarungan, kawalang 
kalayaan, kawalang kasaganaan 
at kawalang kaunlaran sa bansa,” 
panawagan ni Ka Ma. Roja Banua.

14 na Koordinadong 
Aksyong Militar ng  
RJC-BHB-Bikol sa Loob ng 
Isang Araw:  
Tugon sa Pagpapairal ng 
Batas Militar sa Bikol

“Katarungan”... mula sa pahina 16

Naglunsad ng koordinadong 
aksyong militar ang Romulo 
Jallores Command (RJC)-BHB-Bikol 
noong ika-17 ng Disyembre bilang 
pagkundena sa Memorandum Order 
No. 32 (MO 32) at Executive Order No. 
70 (EO 70). Sa pamamagitan ng mga ito, 
pinaiiral ng rehimeng US-Duterte ang 
batas militar sa buong bansa sa kabila 
ng kawalan ng pormal na deklarasyon 
ng rehimen na nagpapataw ng batas 
mlitar sa buong bansa. Sa parehong 
araw, bumisita si Delfin Lorenzana, 
kalihim ng Department of National 
Defense (DND), upang ideklara ang 
‘full alert status’ ng AFP at PNP sa 
buong rehiyon at bigyang-daan 
ang tumitinding pandarahas sa 
mamamayang Bikolano. Gayundin, 
hinuhudyat ng mga naturang aksyong 
militar ang pagdiriwang ng buong 
rehiyon para sa ika-50 anibersaryo ng 
Partido Komunista ng Pilipinas. 

Camarines Sur Isinagawa ang 
operasyong haras/isnayp sa 
detatsment ng 22nd IBPA Charlie 
Coy sa Brgy. Minadonghol, Sangay. 
Kasabay nito, naglunsad din ng 
operasyong haras ang mga Pulang 
mandirigma laban sa mga pulis 
sa ilalim ng 501 Regional Mobile 
Force Company (501 RMFC) Coy sa 
Brgy. Panoypoyan, Bula kung saan 
nasugatan si PO1 Francis Santiago. 
Isa pang tim ang nagsagawa ng 
operasyong haras laban sa mga 
elemento ng 22nd IBPA Bravo Coy sa 
Brgy. Cristo Rey, Bato.

Albay Tagumpay ang operasyong 
haras ng isang tim ng mga Pulang 
mandirigma laban sa 22nd IBPA 
Bravo Coy sa Brgy. Fancia, Ligao City. 
Nagtagumpay din ang hakbang 
pamamarusa sa Brgy. Tula-tula, Ligao 
City laban kay Alexander Torero, 
elemento ng naturang batalyon at 
isang masugid na espiya ng 9th IDPA. 

Sorsogon Nasugatan sina PO1 
Rolando Quem, PO1 Sonny Son Estera 
at PO1 Melvin Bartola nang isagawa 
ng mga pulang mandirigma ang 
operasyong haras laban sa Provincial 
Mobile Force Company (PMFC) na 

nakabase sa Municipal Police Station 
sa bayan ng Magallanes, Sorsogon. 
Kasabay nito ang isa pang aksyong 
haras sa Brgy. San Ignacio laban din sa 
PMFC.

Masbate Isinagawa ng iba’t ibang 
yunit ng Pulang hukbo ang mga 
sumusunod na operasyong haras: sa 
Brgy. Bayonbon, Masbate City laban 
sa Community Police Station ng PNP; 
sa Brgy. Sto. Nino, Cataingan laban sa 
507 PMFC; sa Sitio Gaway-gaway, Brgy. 
Imelda, Claveria sa isla ng Burias laban 
sa detatsment ng 22nd IBPA Alpha 
Coy; at sa Brgy. Curvada, 
San Fernando 
laban sa isa pang 
detatsment ng 
22nd IBPA Alpha Coy. 
Dalawa ang napaslang 
sa aksyong haras sa Brgy. 
Curvada. 

Naglunsad din ng isang 
operasyogn demolis laban 
sa headquarters ng RMFC sa 
Brgy. Burgos sa isla ng Ticao kung 
saan dalawa ang nasugatang pulis. 
Nawasak naman ang tarangkahan 
ng kampo ng 507 PMFC nang 
pasabugan ito ng isa pang yunit ng 
BHB. Gayundin, isinagawa din ang 
isang hakbang pamamarusa laban kay 
Fernando Manlapas sa Sitio Mabariw, 
Brgy. Balite, Aroroy, Masbate. Si 
Manlapas ay masugid na espiya ng 9th 
IDPA. Isa sa mga kaso niya ang pang-
iistrayk sa isang yunit ng Pulang hukbo. 

RJC-BHB-BIKOL
2018

21

142

Batayang
Taktikal na Opensiba

Atritibong
Aksyong Militar
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Ang Dalawang Magkaibang 
Sistema sa Pagsasaka

Upang mahusay na maisulong ang 
pagpapaunlad ng produksyon kapwa 
sa hanay ng masa at mga kasama, 
mainam na kilalanin ang dalawang 
magkaibang sistema ng pagsasaka 
at suriin kung alin ang lubos na 
makatitiyak ng matatag na agrikultura 
at soberanya at seguridad sa pagkain.

Monokulturang Pagsasaka

Polikulturang Pagsasaka

Ang monokultura pagsasaka ay 
ang paulit-ulit na pagtatanim ng 
iisang klase ng pananim sa isang 
takdang lugar sa loob ng mahabang 
panahon. Nagsimula ang praktika 
na ito sa Pilipinas pagdating ng mga 
dayuhang Espanyol at sa paglaganap 
ng pyudalismo sa bansa.  Daan libong 
ektarya ng kalupaan at prontera ang 
isinailalim sa sistemang asyenda. Mula 
noon, sapilitang pinagtanim ang mga 
magsasakang Pilipino sa mga asyenda 
ng mga takdang pananim ayon sa 
pangangailangan ng mga mananakop. 
Itinali ang mga magsasaka sa 
kaisipang mayroon lamang partikular 
na mga pananim na maaaring itanim 
sa isang lugar. Mula noon, hiwalay 
na sa aktwal na pangangailangan 
ng mga magsasaka ang kanilang 
itinatanim. Nagbunga ito ng lubusang 
pagkabansot ng agrikultura sa bansa. 

Sa panahon ng kolonyalismong 
US hanggang igawad sa Pilipinas ang 
huwad na kalayaan, pinanatili ang 
pyudalismo sa isang antas upang 
paglingkurin ang agrikultura ng 
bansa sa mga kinakailangang hilaw 
na materyales ng 
imperyalismo. 

Sa pagpapatatag ng 
malapyudalismo, lalong lumaganap 
ang monokultura. Natali sa 
pagtatanim ng iilang produkto 
ang mga rehiyon batay sa 
pangangailangan ng malalaking 
korporasyon at plantasyong may 
hawak ng mga lupain. Lumobo ang 
bilang ng mga manggagawa sa 
agrikultura na aliping sahuran ng 
mga pribadong agrokorporasyon at 
ilang panginoong maylupa. Sa halip 
na tumugon sa pangangailangan 
ng sambayanan, ang agrikultura ng 
bansa ay nagsilbing balon ng hilaw 
na materyales para sa pandaigdigang 
merkado. 

Sa ilalim ng sistemang monokultura, 
ganap nang kontrolado at naitatakda 
ng mga kapitalista ang mga binhing 
gagamitin at itatanim na nilikha mula 
sa henetika kasabwat ang institusyon 
at ahensya ng gubyerno para sa interes 
sa tubo ng dayuhang monopolyo 
kapitalista. Nakapakete ito sa sistema 
at pamamaraan ng pagsasakang 
gumagamit ng sintetikong kemikal 
na abono at pestisidyong sumisira 
sa natural na siklo ng buhay sa 
sakahan na nagreresulta sa disbalanse 
hanggang sa pagkasira ng eko-sistema. 
Ang masaklap pa, nagtatanim ngayon 
ng isang uri ng pananim na hindi para 
sa kagyat na pagkain ng pamilyang 
Pilipino kundi pananim na sangkap 
para sa produktong itinatakda ng 
monopolyo kapitalista sa pagkontrol 
sa pagkain.  

Sadyang magastos din ang 
pagtatanim dahil kinakailangan 
ng napakaraming kemikal, tulad 
ng abono at pestisidyo, upang 
mapaunlad ang mga binhing itinakda 
ng mga panginoong maylupa at 
malalaking kapitalista.

Ang polikultura ay ang sistema 
ng pagtatanim ng magkakaibang 
halaman o pag-aalaga ng 
magkakaibang hayop sa isang takdang 
panahon. Dapat ding paunlarin ang 
permakultura upang likhain ang 
ekosistemang pang-agrikultura na 
may layuning maging sustenable 
at nagsasarili upang sumuporta sa 
polikulturang pagsasaka. Ito ang 
maka-masang sistema sa pagsasakang 
isinusulong ng rebolusyonaryong 
kilusan. 

Sa ilalim ng sistemang ito, nakabatay 
sa praktikal na pangangailangan 
ng mga magsasaka o ng isang 
komunidad ang mga pananim na 
aalagaan. Walang limitasyon sa bilang 
o kumbinasyon ng mga pananim. 
Sumasandig ito sa batayang syentipiko 
at hindi sa arbitraryong pagpapasya 
ng mga panginoong maylupa at 
kapitalista upang lalong mapalaki ang 
naiuuwing tubo. 

Gayundin, dahil sari-sari ang 
maaaring itanim, nagtutulungan ang 
mga pananim at nalulubos ng mga 
magsasaka ang sustansya ng lupa. Sa 
praktika rin ng polikultura maaaring 
magtanim at magsaka kahit sa maliliit 
na espasyo. 

Ang isang ektaryang lupa na gamit 
ang sistema at pamamaraan ng 
polikultura ay kayang tumbasan ang 
produktibidad ng tatlong ektaryang 
lupa sa ilalim ng monokultura 
subalit dadaan ito sa transisyon ng 
pagsasaaayos ng eko-sistema.

Kasabay nito, isinusulong din 
ng rebolusyonaryong kilusan ang 
sama-samang paggawa at tulungan 
sa pagtatanim at pagsasaka upang 
mapadali at mapahusay ang praktika 

ng polikultura at mapaunlad 
ang produksyon. Sa 

ganitong paraan, 
syentipiko at 
nagsisilbi sa 
mamamayan 
ang sistema ng 
pagsasaka.
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(Dahil) May dalawang yugto ng kamatayan
Ang una’y ang pagkapugto ng hininga

Ang pagkaagnas ng laman
Ang ikalawa’y ang huling kamatayan

Ang pagkawaglit mula sa alaala
mula sa isipan ng mga minahal at nakasama

Dito, sa pusod ng digmang bayan
Hindi kailanman pumapanaw ang mga kasama

Dahil walang ngalang nalilimutan
Walang alaalang kumukupas 
Walang buhay na nagtatapos
O pakikibakang natutuldukan

Mayroon lamang mga kwentong 
pansamantalang napuputol 

ngunit patuloy na dinurugtungan
ng mga kalyuhing kamay

ng mga masang kumakatha ng kasaysayan

Mayroon lamang mga daang  
pansamantalang naiwanan
ngunit patuloy na binabagtas
ng mga namimintog na paa

ng mga mandirigmang humahakbang
tungo sa paglaya’t pagpapalaya 

Mayroon lamang mga  
pusong tumitigil sa pagpintig

ngunit patuloy na pinatitibok
ng mga nakakuyom na kamao

ng mamamayang dinadaluyan ng digmaan 

Dito, sa pusod ng digmang bayan
Hindi kailanman pumapanaw ang mga kasama

Dahil humimlay man ang katawan
Muling iluluwal ang pagbugso 

ng libong bulong ng pagbangon 
sa kaibuturan ng damdamin

ng mga dating alipin
Ang makauring digmaang (digmang)

tumatahi sa ilang salinlahi
ay patuloy na nananahan sa puso’t diwa 

ng bawat panibagong mandirigma

Hindi kailanman pumapanaw ang mga kasama
Dahil ang kanilang hininga ay karugtong

ng buhay ng sanlibo’t sanlaksang nagbabalikwas
Sila ay naririyan

Sa bawat kwento ng tagumpay na nalilikha
Sa bawat daan ng pakikibakang linalakbay

Sa bawat puso ng masang nag-aaklas
At sa bawat kasamang tumatangan ng armas

Dito, sa pusod ng digmang bayan
Kung saan nagtatagpo ang  

takipsilim at bukang liwayway
Kung saan nagdurugtong  

ang mga naputol at nagsisimula
Kung saan ang putok ng riple’t  

ang hiyaw ng mamamaya’y nagiging isa
Hindi kailanman pumapanaw ang mga kasama

DIWANG REBOLUSYONARYO
KUNG BAKIT HINDI  

MATALU-TALO  
ANG PULANG HUKBO

TANDAAN Mabisang panlunas ang halamang gamot sa mga karaniwang 
sakit kung ito’y dumadaan sa tamang pananaliksik at panunuri. Dapat alamin 
at suriin ang anumang karamdaman at ihanda ang halamang gamot na 
aplikable upang maging mabisa at maiwasan ang mga hindi magandang 
epekto nito. Tiyaking magtanong sa nakaaalam kung hindi pa tiyak sa mga 
hakbang sa paghahanda ng mga halamang gamot.

Ano ang Halamang Gamot?
Ang mga halamang gamot ay mga 

pananim na ginagamit bilang lunas sa 
ilang karamdaman. Ito ay maaaring puno, 
baging, damo at iba pang halamang 
madalas nating nakikita sa ating paligid.

 Malaki ang naitutulong ng mga halamang gamot sa pagpapagaling ng mga 
karaniwang karamdaman. Iba’t ibang bahagi ng halaman ang kinukuha bilang 
sangkap ng mga gamot tulad ng bunga, buto, balat ng bunga o puno, sanga, 
dahon at ugat. Simple lang ang mga hakbang sa pagproseso ng halamang 
gamot. Nangangailangan ito ng tamang pagsukat ng mga sangkap, tiyaga at 
malinis na pamamaraan ng paggawa.

*Para kina Ka Arvin, Ka Rex, Ka Ems, Ka 
Junrey, Ka Nick, Ka Bendoy at sa lahat ng mga 
kasama’t masang pinaslang ng mga pasista. 

Habambuhay nakaukit ang inyong ngalan sa 
ating kwento ng paglaban.   

Ito ay may mataas na anti-oxidant na nakatutulong sa 
paglabas ng mga toxin sa ating katawan at nakakatulong 
din sa pagbalanse ng presyon ng dugo

Mataas ang anti-oxidants ng mga ito. Nakakatulong ito para 
labanan ang impeksyon sa bato, linisin ang kidney stone, 
pababain ang uric acid at panlunas sa rayuma.

Mabisa itong gamot para sa ubong may malapot na plema, 
lagnat, trangkaso, hika at sakit ng ulo at ng mga kalamnan. 
Mas mabisang klase ng lagundi ang mayroong limang suhi.

Pakuluan ng 10 minuto ang 10 murang dahon ng Tanglad sa 
dalawang basong tubig. Lagyan ng isang kutsarang asukal 

at isang maliit na pirasong dinikdik na luya. Pwede ring haluan ng isang 
pirasong kalamansi bilang pampasarap ng lasa. 

Dosis: Para sa matanda - isang tasa, tatlong beses sa isang araw;  
pito hanggang 10 araw batay sa pangangailangan.

Maglagay ng isang kutsarang luyang dilaw sa isang tasang bagong kulong 
tubig. Lagyan ng kaunting asukal kung gustong may lasa. 
Maglagay ng dalawang pirasong dinikdik na luya sa isang tasang bagong 
kulong tubig. Lagyan ng kaunting asukal kung gustong may lasa. 
Maglagay ng dalawang murang dahon ng Pandan sa isang tasang bagong 
kulong tubig. Lagyan ng kaunting asukal kung gustong may lasa.

Dosis: Para sa matanda - isang tasa, tatlong beses sa isang araw;  
pito hanggang 10 araw batay sa pangangailangan.

Maglaga ng sapat na dami ng tuyo o sariwang dahon sa dalawang basong 
tubig sa loob ng 15 minuto. Hatiin sa tatlong bahagi at inumin ang bawat 
bahagi tatlong beses sa isang araw.

Dosis: Para sa matanda ay apat na kutsara kung tuyo ang dahon na kutsara 
at anim kung sariwa; Para sa edad pito-labindalawa (7-12), dalawang kutsara 
kung tuyo ang dahon na ginamit at tatlo kung sariwa; Para sa edad dalawa-
anim, isang kutsara kung tuyo ang dahon na ginamit at kalahating kutsara 
kung sariwa.

Tanglad o ‘lemongrass’

Luyang Dilaw o ‘Turmeric’, Luya at Pandan

Lagundi

Proseso ng Paghahanda at Dosis

Proseso ng Paghahanda at Dosis

Proseso ng Paghahanda at Dosis




