
“Kapayapaan’’ng 
Joint AFP-PNP 
Campaign Plan 
“K ap a n at a g a n”. 
Target nito 
ang CPP-NPA, 
n a k i k i b a k a n g 
Moro at lahat ng diumano ay banta 
sa seguridad ng bansa. Pinirmahan 
ito ni Chief PNP Oscar Albayalde 
at dating AFP Chief of Staff Carlito 
Galvez noong Enero 10, 2019.

Hindi pa man pormal na 
napirmahan ang Campaign Plan 
“Kapanatagan” ng pasistang rehimen, 
ipinatupad na ang prototype 
nitong pinagsanib na operasyon ng 
AFP at PNP sa Negros. Tinawag 
nilang Synchronized Enhanced 
Management Police Operations 
(SEMPO, kilala ring Oplan SAURON) 
ang naturang pakana laban sa 
rebolusyunaryong kilusan.

Noong Nobyembre 22, 2018 
ay inilabas ng Malacañang ang 
Memorandum Order No. 32. Ang 
MO 32 ay nagsasabing nasa “state of 
lawlessness and violence” ang Samar, 
Negros at Bikol kaya nag-aatas ito sa 
AFP at Philippine National Police 
na dagdagan ang tropang militar at 
pulis sa tatlong rehiyon.

Para lalong palakasin ang 
kampanyang supresyon laban sa 
CPP-NPA – nagtayo pa si Duterte 
ng National Task Force to End Local 
Communist Armed Conflict, na para 
bagang hindi pa ito ang ginagawa ng 
buong reaksyunaryong makinarya 
ng naghaharing uri sa bansa.

Kung kaya bago pa maintindihan 
ng mga punong heneral ni Duterte 
na mabibigo ang kanilang pangarap 
na sa unang hati ng 2019 ay tapusin 
ang rebolusyonaryong kilusan at 
ang paglaban ng mamamayan, 
ay pinalitan nila ang DSSP-
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Pagsulong ng Pager ang bumigo sa 
Oplan “Kapanatagan”
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Tampok:
Ang Hamon sa Serbisyong Suarez 
Pagkatapos ng Eleksyon
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Ilantad, Labanan at Biguin 
ang Oplan “Kapanatagan”!
Ihanda at mobilisahin ang buong rebolusyunaryong 
base at mamamayan sa magiting na pagharap sa 
pinakahuling kampanyang supresyon ng AFP-PNP 
laban sa CPP-NPA!

(sundan sa pahina 2) 

Matatandaang noong nakaraang taon ay inianunsyo 
ng Armed Forces of the Philippines at Malacañang 
ang kanilang pagtayang mawawakasan na raw 

ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa kalagitnaan 
ng 2019. Tiwala si Duterte at ang AFP sa kanilang DSSP 
“Kapayapaan” kaya tinaya nilang malaki na diumano ang 
inihina ng mga larangang gerilya sa bansa.
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Ang  ay ang rebolusyonaryong pahayagan ng Partido 
Komunista ng Pilipinas - Marxismo-Leninismo-Maoismo sa South 

Quezon-Bondoc Peninsula. Ito ang boses ng mamamayang nakikibaka 
at tagapamandila ng mga tagumpay ng digmang bayan sa SQBP. 

Para sa inyong mga komentaryo, katanungan, panukala at mga 
kontribusyon, makipag-ugnayan lamang o i-email kami sa: 

diklapquezon.ph@gmail.com

Editoryal
Ilantad, Labanan... mula sa p.1

Nagresulta na ito ng pamamaslang 
sa 14 na magsasakang pinaghinalaan 
at/o tinatakang mga NPA at suporter 
ng NPA noong Marso 30. Nauna 
nang minasaker ang siyam na sakada 
sa Sagay City noong nakaraang 
taon. Sila ay mga kasapi ng National 
Federation of Sugar Workers sa 
loob ng Hacienda Nene na lumahok 
sa kampanyang bungkalan ng 
magsasaka sa lugar.

Katulad-na-katulad ng gera 
kontra-drogang Oplan Tokhang, 
tinataniman din ng ebidensya kagaya 
ng baril at pinapalabas na nanlaban 
ang mga suspek kaya namamatay sa 
panahon ng pag-aresto.

Ang Oplan “Kapanatagan” na isang 
medium term plan na sasaklaw sa mga 
taong 2018-2022 ay kinatatangian 
ng mahigpit na kooperasyon ng 
AFP at PNP, pagbubuo ng Joint 
Peace and Security Coordinating 
Committee ng sundalo at pulis at 
joint task force sa antas ng rehiyon, 
kasama ang mga LGU at ahensyang 
sibilyan, operasyong ala-Sauron/
SEMPO at pagtarget sa buo-buong 
komunidad, sektor at kilusang masa 
na pinagsususpetsahang suporter ng 
CPP-NPA

Ang Oplan “Kapanatagan” na 
may diin sa kanayunan ng bansa 
ay may katugong pagpapatupad na 
plano sa kalunsuran na tinawag na 
Implan Kalasag. Noong Marso 18 ay 
pinirmahan nina NCRPO Director 
Guillermo Eleazar at AFP JTF NCR 
Brig. General Cristobal Zaragoza ang 
nasabing plano ng pagpapatupad.  

Sa Implan Kalasag ay malinaw 

na pangunahing target nito ang 
pinaghihinalaang komunista at 
suporter ng NPA na nasa mga 
komunidad, iskwelahan at pabrika 
ng Kamaynilaan.

Upang matiyak ang mga planong 
pang-operasyong ito, hindi maaring 
hindi paiiralin ni Duterte ang 
tiranikong paghaharing militar. 
Deklarado man o hindi ang batas 
militar sa bansa, kabilang sa 
kanyang militaristang paghahari 
ang pagkontrol sa masmidya 
at pagsupil sa lahat ng tipo ng 
oposisyon. Naipatupad ni Duterte 
ang maitim niyang balak laban sa 
oposisyon matapos mailusot lahat 
ng kandidatong senador na minanok 
niya noong nakaraang halalan ng 
Mayo.

Ang buong lalawigan ng 
Quezon ay isa ngayon sa pokus ng 
pagpapatupad ng Campaign Plan 
“Kapanatagan.” Pinapatunayan ito 
ng focused at sustained operation ng 
AFP-PNP sa buong probinsya.

Bago natapos ang 2018, naglunsad 
ng malakihang operasyon ang 
Southern Luzon Command ng AFP  
sa pagtatangkang makamit ang 
kanilang hibang na target na lipulin 
ang NPA sa lalawigan. Nagtuloy pa 
ito sa unang kwarter ng taon at hindi 
humuhupa hanggang kasalukuyan. 

Kinakampuhan ng pasistang tropa 
ang mga barangay hall, tabi ng 
eskwelahan at mga pampublikong 
lugar para palakasin ang presensya 
nila sa lugar. Tinatakot, hinahalughog 
ang kabahayan at pinagbabantaan 
ang lahat ng hinihinalang may 
kaugnayan sa CPP-NPA.

Tinatakot at ginagamit nila 
ang LGU sa 
p a g p a p a t u p a d 
ng pekeng 
pagpapasurender.

Sa South 
Quezon-Bondoc 

Peninsula pa lamang ay nagresulta 
na sa 223 bilang ng kaso ng paglabag 
sa karapatang tao ang pagpapatupad 
ng bagong kampanyang supresyon 
ng rehimeng US-Duterte.

Subalit lahat ng campaign at 
operational plan ng pasistang 
rehimen laban sa rebolusyunaryong 
kilusan, isinusulat pa lamang ng 
kanilang mga heneral at military 
tactician – ay nakatakda nang 
mabigo.

Ang buong lalawigan ay nahaharap 
ngayon sa ligalig ng joint campaign 
plan “Kapanatagan” ng AFP at PNP. 
At ang banta ng ligalig na ito ay isang 
hamon. At ang hamon ay gagamitin 
nating pamparubdob ng ibayo pang 
determinasyon para biguin ang 
Oplan “Kapanatagan” at dalhin sa 
abanteng yugto ang kasalukuyang 
estratehikong depensiba ng ating 
digmang bayan.

Kailangang mabilis na itaas ang  
kakayahan ng buong puwersa ng 
mga yunit ng Bagong Hukbong 
Bayan sa politiko-militar. Hawakan 
ang inisyatiba sa pulitika sa 
pamamagitan ng malaganap na 
edukasyon-propaganda. 

Gamitin ang lahat ng daluyan 
ng propaganda at komunikasyon 
para maglinaw sa mamamayan sa 
kawastuhan ng linya ng pambansa 
demokratikong pakikibaka.

Magtayo, makipag-alyansa at 
makipagkaibigan sa malawak 
na seksyon ng lipunan para sa 
pakikibakang anti-pasista, anti-
pyudal at anti-imperyalista. Ituon 
ang talim ng sibat ng paglaban ng 
buong lipunan sa iisang target para 
pabilisin ang pagpapabagsak sa 
hibang sa kapangyarihang rehimen 
na sa bawat araw ay hinuhukay 
ang sarili niyang libingan dahil 
sa walang patid na pagdarahop 
ng mamamayang sukang-suka na 
kaniyang paghahari.
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ang inilalabas na sugatang sundalo.
Kumpirmado rin ang dalawang 

KIA sa labanan noong July 13  nang 
iburol sila sa kampo ng 21st DRC sa 
San Vicente ng Macalelon.

Bigo ang Solcom-AFP sa isang 
buwan nilang operasyong kombat 
laban sa NPA. Walang yunit ng 
AMC-NPA ang naitulak nila sa 
depensibang labanan, sa halip ang 
mga pumapasok at lumalabas na 
pasistang tropa ay tinatamaan ng 
mga operasyong isnayp, komando at 
pambobomba ng pulang hukbo.

Sa unang linggo ng Hulyo, 
dalawang aksyong militar na 
agad ang isinalubong ng NPA 
sa nagpapatuloy na focused and 
sustained operation ng AFP-PNP-
CAFGU sa Brgy San Rafael ng Lopez 
at Brgy Malabahay ng Macalelon.

R O N D A  G E R I L Y A

Balita

Matinding pinsala ang inabot ng 
pasistang tropa ng pinagsanib na 
sundalo, pulisya at paramilitar sa 
buong buwan ng Hunyo matapos 
silang magtamo ng kabi-kabilang 
patama mula sa mga yunit ng 
Apolonio Mendoza Command.

Naitala ang tatlong KIA at apat 
na WIA sa panig ng pasistang tropa 
habang wala kahit isang kaswalti sa 
mga pulang hukbo.

Noong June 11 at 13, magkasunod 
na komando at tambang ang 
isinagawa ng NPA sa Villanacaob ng 
Lopez. Nagresulta ito sa 2 KIA at di 
mabilang na WIA. 

Noong June 22 at 25, patay ang 
isang sundalo at anim ang sugatan 
sa panig ng 1st IB matapos ang 
magkasunod na labanan sa yunit ng 
AMC-NPA sa bayan ng Mauban.

3 KIA, 4 WIA sa panig ng AFP sa buwan ng Hunyo
Noong gabi ng June 27, binomba ng 

mga NPA ang CAFGU detatsment 
sa San Francisco. Malaking pinsala 
ang tinamo ng pasistang tropa sa 
operasyong ito ng  pulang hukbo.

Itinanggi ng Southern Luzon 
Command ng Armed Forces of the 
Philippines na may kaswalti sila sa 
mga naturang labanan. Katunayan, 
binabaluktot pa nila ang pangyayari 
para pagtakpan.

Sa isang pahayag ni Lt Col Arnold 
Gasalatan, hepe ng 85th IB, wala raw 
silang tinamong pinsala noong June 
11, sa halip ang mga NPA ang may 
kaswalti dahil sa dugong nakita sa 
puwesto ng mga gerilya.

Samantalang ang katotohanan ay 
nakumpirma ang sugatan na sundalo 
sa labanan noong July 11 dahil sa 
aktwal na nakita ng mga residente 

Sunud-sunod na TO ng NPA, bumigo sa atake ng 
AFP-PNP

petsa sa pagitan ng AMC-NPA at tropa 
ng AFP na nagrerekorida sa sityo 
Pahigkot ng barangay Sta. Maria Dao 
sa bayan ng Catanauan.

Habang nagtatanghalian ang mga 
pulang mandirigma, namalayan nila ang 
pagdating ng mga sundalo kaya kaagad 
nilang pinutukan.

Walang anumang kaswalti sa panig ng 
NPA sa mga nasabing aksyong militar.

Sa buong buwan ng Hunyo, mayroong 
pitong labanan na naganap sa mga 
bayan ng Mauban, Lopez, Macalelon 
at Catanauan. Ang pinakahuli ay ang 
pambobomba sa kampo ng sundalo 
sa Bondoc Peninsula. Ang lahat ng 
naturang aksyong militar ay bahagi ng 
pinaigting na taktikal na opensiba ng 
NPA laban sa Oplan “Kapanatagan” ng 
rehimeng US-Duterte.

B O N D O C 
PENINSULA — 

Binomba ng NPA ang 
CAFGU detatsment 

sa Sityo Rekudo sa 
Barangay Don Juan 
Vercelos,  bayan 

ng San Francisco, 
noong alas 

onse y media 
ng gabi ng 

Hunyo 27. 
Itinago ng AFP ang 
malaking pinsala na 
tinamo nila sa pag-
atakeng ito ng pulang 
hukbo. 

Samantala, isang 
engkwentro ang 

naganap sa parehong 
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Ayon sa balita sa internet ng Philippine 
News Agency (Hunyo 12, 2019):

“A band of New People’s Army (NPA) 
rebels was reported to have suffered 
heavy casualties following a 10-minute 
skirmish with government troops Tuesday 
afternoon in the boundaries of Barangays 
Villanacaob and Binahian C, in Lopez, 
Quezon.

(Isang pangkat ng rebeldeng NPA ang 
napaulat na nagtamo ng malubhang 
pinsala matapos ang 10-minutong 
labanan sa tropa ng pamahalaan, Martes 
ng hapon sa hangganan ng mga barangay 
ng Villanacaob at Binahian C sa Lopez, 
Quezon)

Reports reaching this camp (Camp Gen. 
Nakar in Tanay, Rizal) here on Wednesday 
said troops from the 21st Division 
Reconnaissance Company (DRC) came 
face to face with the rebels around 3:30 
p.m., after soldiers responded to civilians’ 
tip about the presence of NPAs extorting 
rice and money from residents.”

(Sa ulat na nakarating sa Camp Gen. 
Nakar noong Miyerkules ang naturang 
tropa mula sa 21st DRC ay nakipagbarilan 
nang malapitan sa mga rebelde bandang 
3:30 n.h, matapos tumugon ng mga 
sundalo sa sumbong tungkol sa mga NPA 
na nanghihingi ng bigas at pera sa mga 
residente.)

Ang totoong pangyayari: Ang 
nakasagupa ng NPA ay ang nag-
ooperasyong sundalo na noong gabi 
pa ng Hunyo 7 pumasok sa Barangay 
Camohaguin ng Gumaca. Kinaumagahan 
pa lamang ay pinasubaybayan na ang 
16 na elemento ng sundalo para birahin 
habang nasa loob ng pulang purok.

Noong hapon ng Hunyo 11, 
inabangan at maingat na kinomando 
ng mga NPA ang hinihimpilan ng mga 
sundalo na karamihan ay mga tulog 
sa duyan. Ilang metro lamang ang 
layo nang putukan ng mga pulang 
mandirigma ang nasorpresang 
sundalo.

Tumagal ng limang minuto ang 
palitan ng putok na nagsimula ganap 
na 3:19 ng hapon. Pero umabot 
sa mahigit kalahating oras ang 
pamumutok ng mga sundalo kahit 
wala na silang tiyak na target. 

Kinabukasan, sa ulat ng mga residente, 
nakasalubong nila ang mga napalabang 
sundalo na nakabihis sibilyan kasama ang 
isang sugatan na ayon sa mga sundalo ay 
NPA at dadalhin nila sa ospital. Hindi raw 
sila nanlaban dahil maraming sibilyan at 
bahayan sa lugar.

Ang totoo: Walang anumang galos 
ang mga operatiba ng NPA at 200-metro 
ang agwat ng pinakamalapit na bahay sa 
pinangyarihan ng labanan.

Dagdag pang kuwento ng mga residente 
ay nakita nilang inilagay ng mga sundalo 
ang baril nila sa sako at ipinahakot sa 
motorsiklo habang sila ay naglakad 
palabas na nakabihis sibilyan.

May pumasok ding ulat, bagama’t hindi 
kumpirmado, na kinagabihan pagkatapos 
ng labanan ay may mga nauna nang 
inilabas na patay na sundalo sa Barangay 
Silang na ikinarga sa kanilang military 
truck. Sa gubat sila dumaan para hindi 
makita ng tao.

Mas mabuti pa sanang nanahimik na 
lamang si Lt. Col. Arnold Gasalatan, 
commanding officer ng 85th IBPA sa 

“Kung ang pinuno ay haling, mga basalyos pa ba ang gumaling”

Pahayag

Hinggil sa bulaang ulat ng 85th IBPA sa naganap na labanan noong Hunyo 11

Kuwentong-kutsero 
ito na kasinglaos 
na ng bangkaroteng 
rehimen. Katulad ito ng 
anggulong “nanlaban” 
sa ilalim ng Oplan 
Tokhang. Hindi ito 
dapat pinapatulan ng 
mga responsableng 
mamamahayag.

“
Walang kahihiyan ang pagsisinungaling ng Southern Luzon 

Command ng Armed Forces of the Philippines sa inilabas 
nitong balita pagkatapos ng labanan sa pagitan ng NPA 

at AFP noong Hunyo 11 sa Sityo Bunga, Barangay Villanacaob sa 
bayan ng Lopez.

halip na sinabi niyang “no one was hurt 
on the government side but bloodstains 
in the rebels’ position strongly indicate 
casualties on their side.”

(walang nasaktan sa panig ng gubyeno 
pero ang mga dugo sa puwesto ng rebelde 
ay palatandaan ng kaswalti nila)

Hindi man lamang binigyan ng anumang 
dignidad ni Gasalatan ang pakikipaglaban 
ng kanyang mga sundalo sa ginawa 
niyang pagbubulaan. Siguradong 
nahihirinan siya habang binibitiwan ang 
pahayag. 

Pinagtatawanan sila ng taumbaryo 
nang marinig ang balita.

Kuwentong-kutsero ito na kasinglaos na 
ng bangkaroteng rehimen. Katulad ito ng 
anggulong “nanlaban” sa ilalim ng Oplan 
Tokhang. Hindi ito dapat pinapatulan ng 
mga responsableng mamamahayag at 
media organization.

May matandang kawikaan na 
paboritong sabihin ng namayapang si Ka 
Roger — “Kung ang pinuno ay haling, 
mga basalyos pa ba ang gumaling.”

Kung gaano kasinungaling si Duterte 
ganundin ang kanyang mga tinyente.
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Ang Hamon sa Serbisyong Suarez pagkatapos ng eleksyon

Noong Hunyo 10, 2019 ang ika-31 taon ng 
huwad na Comprehensive Agrarian Reform 
Program (CARP). Larawan nito ang mahigit 

tatlong dekada ng malawakang kawalan ng lupa, patuloy 
na paghagupit ng matinding krisis, panlilinlang, at 
panunupil sa masang magsasaka.

Lumundo sa pagmasaker ng rehimeng US-Corazon 
Aquino ang malawakang pagkilos at paggigiit ng 
karapatan ng mga magsasaka na nakasentro sa usaping 
lupa noong dekada ’80. Enero 22, 1987, labintatlong 
magsasaka ang namartir sa paanan ng Mendiola. 

Upang pahupain ang galit ng sambayanang Pilipino, 
naitulak ang rehimeng US-Aquino na isabatas ang 
Republic Act 6657 o ang CARP.  Sa pamamagitan ng 
CARP, ipamamahagi diumano sa magsasaka ang 7.1 
milyong ektaryang lupang sakahan sa loob ng 20 taon. 

Makalipas ang tatlong dekada, malaganap pa rin ang 
kawalan ng lupa. Lalo pang nag-ibayo ang kahirapang 
dinaranas ng masang magsasaka, kasabay ng paghagupit 
ng papatinding krisis pang-ekonomiya at pampulitika sa 
bansa.

CARP: Instrumento ng panlilinlang at pagsasamantala ng 
panginoong maylupa at gubyerno

Sa ilalim ng CARP, inoobliga ang magsasaka na mag-
aplay ng Certificate of Land Ownership Award (CLOA) 
na babayaran sa loob ng 30 taon. Ang CLOA ay katibayan 
lamang at hindi titulo ng pag-aari ng lupa. 

Sa bandang huli at sa maraming karanasan, walang 
katiyakang mapupunta sa magsasaka ang lupa na 
ipinapangako ng CARP. 

Noong 2008, makalipas ang 20 taong pagpapatupad ng 
CARP, ayon sa Department of Agrarian Reform, mahigit 
90% ng itinakdang lupa ang hindi pa naipapamahagi. 
Naglaan pa ng limang taong pagpapatupad nito ang 
rehimeng Arroyo sa pamamagitan ng CARP Extension 
with Reforms (CARPER).  

Sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Benigno 
Simeon Aquino III, muling naulit ang pagmasaker sa 
mga magsasaka sa Kidapawan City na humihiling na 
tugunan ang kanilang kagutumang sinapit matapos 
salantahin ng bagyo. 

Tatlong Dekada ng Huwad na CARP, Tatlong Dekada ng 
Pambubusabos sa Magsasaka ng Bondoc Peninsula

(sundan sa pahina 10)

Pagkatapos ng eleksyon noong 
Mayo, nakonsolida ng kampo ni 
Suarez ang paghaharing lokal sa 

lalawigan. 
Nanalong gubernador si Danilo 

Suarez, nakuha naman ng asawa niyang 
si Aletha ang pagiging congresswoman 
ng ikatlong distrito. Habang nanalo ang 
anak at dating gubernador na si  Jayjay 
sa pagiging kongresman ng ikalawang 
distrito, nanatiling bokal ng ikatlong 
distrito ang isa pang anak na si Jet at 
muling nanalo ang Alona Partylist na 
ang kinatawan ay ang asawa ni Jayjay.

Kalakhan sa nanalong meyor lalo sa 
SQBP ay mga nakapila sa pangkating 
Suarez.

Ang susing usapin ngayon ay kung 
dadalhin ba ng mga Suarez ang 
lalawigan sa tunay na pag-unlad ng 
kanyang mamamayan, o lantarang 

magpapatupad ng maka-imperyalista, 
maka-panginoong maylupa at maka-
burgesya komprador na patakaran 
alinsunod sa kumpas ng rehimeng US-
Duterte.

Bagsak ang kabuhayan ng malaking 
populasyon ng lalawigan matapos 
manalasa ang matinding tagtuyot sa 
kanayunan na lalong pinalala ng patuloy 
na pagbagsak ng presyo ng kopra.

Nasa mismong distrito ng mga 
Suarez sa Bondoc Peninsula ang mga 
pinakamaralitang magsasaka dahil 
sa kawalan ng lupang mabubungkal. 
Susing usapin dito ang pagbuwag sa 
monopolyo sa lupa sa tinaguriang 
hacienda belt ng probinsya.

Ang mga malalaking pambansang 
proyekto kagaya ng Kaliwa Dam, mga 
planta ng kuryenteng nakatayo at itatayo 
pa, programang eko-turismo ay mga 

kontrobersyal na proyektong mariing 
tinututulan ng mamamayan dahil sa 
peligro nito sa kalikasan, kabuhayan 
at buhay ng katutubong Dumagat at 
mamamayan ng Quezon.

Tiyak na inilalako rin ng Southern 
Luzon Command ng AFP sa mga Suarez 
ang kontra-rebolusyunaryong digma 
laban sa CPP-NPA at nakikibakang 
mamamayan.

Sa unang 100-araw ng mga Suarez 
sa panunungkulan, mapipigurahan ng 
mamamayan ng Quezon kung kaninong 
interes ang itinataguyod ng mga lokal 
na pamahalaan sa probinsya.

Dapat bantayan ng mga taga-Quezon 
ang administrasyong Suarez. Dapat 
dalhin at iharap ng kilusang masa sa mga 
Suarez ang iba’t-ibang isyu at usapin na 
kinakaharap ng mamamayan, hamunin 
at kunin ang tindig nito sa pagsuporta 
sa mga kahilingan ng masa.
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Malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya gaya ng 
paglulunsad ng matatagumpay na taktikal na opensiba ang 
dumiskaril sa focused and sustained operation ng Southern 

Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines at Police 
Regional Office 4A ng pambansang pulisya, nitong buong buwan ng 
Hunyo, na nagpapatuloy hanggang kasalukuyan.

Nagtamo ng kaliwa’t kanang pinsala at kaswalti ang pasistang 
tropa ng AFP-PNP-CAFGU sa sunod-sunod na aksyong militar na 
isinalubong sa kanilang bawat pagpasok at paglabas sa pulang 
purok ng Apolonio Mendoza Command ng NPA.

Hanggang ngayon ay bigo ang imbing pakana ng pasistang tropa 
na itulak at dalhin ang alinmang yunit ng NPA sa lalawigan sa isang 
gasgasan at lantay-militar na labanan.

Sa halip ay nakapaglunsad ng siyam na aksyong militar ang 
pulang Hukbo sa anyo ng operasyong isnayp, ambus at komando 
sa nagrerekoridang sundalo sa loob ng erya ng digma. Binomba at 
pinaulanan din ng bala ang dalawang CAFGU detatsment. 

Hindi bababa sa 3 KIA at 4 WIA ang tinamo ng kaaway sa mga 
naturang operasyong militar ng AMC-NPA.

Dahil opensibang postura ang tinaglay ng NPA sa unang sandali 
pa lamang nang pagpasok ng kaaway noong unang linggo ng Hunyo, 
sa ikaapat na araw ng kaaway sa pulang purok ay pinatamaan agad 
sila ng komando tim na matamang sumubaybay sa kanilang galaw. 
Resulta nito ay ang nagkakailang WIA sa panig ng 21st DRC, pero 
ang higit na mas mahalaga ay nadiskaril na ang kanilang operasyon.

Ang pakikidigmang gerilya ng masa
Magkakumplementa ang aksyong militar ng mga platun at 

milisyang bayan sa balangkas ng pakikidigmang gerilya ng masa. 
Walang galaw at maniobra ang kaaway na nakakaligtas sa makapal 
at malalim na rebolusyunaryong base.

Ito ang dahilan kung bakit ang komunidad ng sibilyan ang 
pinagbalingan ng kaaway sa nakaraang isang buwan nilang 
operasyon. Maaring sa biglang tingin ay nakapanalasa ang kaaway 
sa rebolusyunaryong base matapos maitala ang mahigit 200 bilang 
ng kaso ng paglabag sa karapatang tao, pero ang mga numerong 
ito ay higit lamang na nagpapatunay ng kabiguan ng kontra-
rebolusyunaryong digma ng pasistang tropa.

Karamihan ng masa na iniulat ng kaaway na sumuko ay pinilit 
at/o peke. Kung mayroon mang totoong bumaligtad ay hindi dapat 
ikabahala dahil ito ay likas na batas ng digma sa pagtatanggal sa 
mabubuway at nagbago ang kulay na mas mabuti ngang mawala na 
sa hanay ng rebolusyon. 

Sa karanasan ng isang buwan na focused and sustained operation 
ng kaaway, higit na lumakas ang pakikidigmang gerilya ng masa sa 
anyo ng aktwal na paglahok sa pakikidigma para makaiwas sa atake 
ng pasistang tropa. Kabaligtaran ito ng nais ng AFP-PNP na “alisan 
ng tubig ang isda.”

Siyensa ng digmang bayan
Patuloy na pinapaunlad ng NPA ang taktika at teknika sa paglaban 

sa kaaway. Laging naghahanda at nagsasanay ang pulang 
mandirigma sa pagharap sa abante at sopistikadong kaaway dahil 
hindi kailanman makakasapat ang matapang lamang na 
pag-atake. Katunayan, kalahok sa isang pagsasanay 
militar ang mga NPA na bumira sa kaaway 
noong Hunyo. Natututong makidigma ang 
pulang hukbo sa aktwal na pakikidigma.

Hindi rin ang laki, lakas at pagiging 
abante sa gamit-militar ng kaaway 
ang makakapinsala sa NPA, 
sa halip ay ang pagbitaw sa 
mga batayang prinsipyo ng 
pakikidigmang gerilya ang 
maaring magpahamak sa 
rebolusyunaryong hukbo.

Sa bawat operasyong 
militar ng NPA, mahigpit 
na pinanghahawakan ang 
prinsipyong ipagtanggol ang masa, 
bawiin at konsolidahin ang base, at 
durugin ang kaaway. 

Ang “bawat pagbawi sa maraming 
lugar na sinalanta ng kaaway ay tulad ng 
pagtatarak ng balaraw sa kanilang puso.” 
Ang malawak na kanayunan ay nagiging 
libingan ng pasistang militar .

Sa pamumuno ng Partido Komunista 
ng Pilipinas sa NPA, naididireksyon ang 
pakikidigmang gerilya sa wastong taktika 
sa pagpapatupad ng rebolusyong 
agraryo at pagkabig sa masa, unti-unting 
naitransporma ng Partido Komunista ang 
mga pwersang gerilya tungo sa Pulang 
Hukbo na pahakbang-hakbang nitong 
pinalalaki at pinalalakas

Pinatataas ng NPA ang kahandaan 
nito sa pagharap sa walang-tigil na 
atake ng AFP-PNP. Ang pinakahuling 
atake ng pasistang tropa ay lalong 
pumanday sa mga pulang kumander 
at mandirigma, at nagbigay ito ng 
karanasan at kumpyansa.

Nagdaos ng Kapehan ang 
AMC-NPA para gawaran ng 
pagkilala ang matatagumpay na 
aksyong militar sa buwan ng Hunyo. 
Dalawampu’t isang sertipiko ng 
Pagkilala sa Kagitingan ang iginawad sa 
mga kumander at mandirigma.

Pagsulong ng Pakikidigmang Gerilya 
bumigo sa Joint Campaign Plan 
Kapanatagan ng AFP-PNP
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Bantay Karapatan
Nitong buwan 

ng Hunyo 
hanggang unang 

linggo ng 
Hulyo, hindi 

bababa sa 
223 bilang 

ng kaso ng 
paglabag sa 
karapatang 
tao ang 
naitala sa 
6 na bayan 
ng South 
Quezon-
B o n d o c 
Peninsula. 
Ang mga 

p a g l a b a g 
na ito ay 

resulta ng 
pagpapatupad 

ng National Task 
Force to End Local 

Communist Armed 
Conflict (NTF-ECLAC) na 

ituring na mga terrorista ang lahat 
ng pinaghihinalaang sumusuporta 

sa rebolusyunaryong kilusan. 
Nahaharap ngayon sa teror ng 

rehimeng US-Duterte ang malawak 
na kanayunan ng lalawigan sa 
ipinatutupad ng AFP-PNP-CAFGU 
na Campaign Plan “Kapanatagan.” 

Iligal na Pag-aresto at Pekeng 
pagpapasuko sa Lopez

Simula pagpasok ng taong 2019, 
sunod-sunod na pagpapasuko sa 
mga sibilyan na naninirahan sa Brgy. 
San Francisco B, Lopez, Quezon. 
Nagkaroon ng malaganap na 
pananakot at pagbabanta upang ipilit 
sa taumbaryo na sila ay sumumpong 
sa kampo para palabasin silang mga 
sumurrender na NPA. 

Tampok rito ang nangyari noong 
ika-23 ng Hunyo kay Juanito Delmo, 
71 taong gulang ng Sitio Taisan Brgy. 
San Francisco B. Pinasok ng 85th IB 
sa pamumuno ni Tinyente Randy 
Bobis ang tahanan ni Delmo at pilit 
na pinalalabas ang baril na ipinatago 
umano sa kanya ng mga NPA. 

Tortyur ang inabot ni Delmo 
sa kamay nina Bobis — sinakal 
ng panyo at tinadyakan sa bayag 
ang matanda. Sa takot ni Delmo, 
napilitan siyang sumama at ituro 
ang kanyang inaanak na si Crispin 
Gonzales na sapilitang ipinagsama 
sa kampo ng 85th IB sa Brgy. San 
Miguel Dao, Lopez. 

Kasama rin sa mga iligal na 
inaresto si Albert  Julita at isa pang 
residente na inabutang natutulog 
sa bahay ni Gonzales. Walang kahit 
na anong warrant of arrest o kasong 
inihapag sa kanila. 

Si Julita at Gonzales ay nakaranas 
ng matinding pananakot at 
pananakit habang nakaditine at 
sapilitang pinapirma sa papel na sila 
ay mga sumurender na NPA.

Kasabay nito ay nagsagawa 
ng walang pakundangang 
panghahalughog sa mga kabahayan 
sa barangay. 

Bigas at sardinas kapalit ng pagsuko sa 
Macalelon

Ang mag-asawang Leonita at 
Demetrio Reforma ay biktima ng 
peke at sapilitang pagpapasuko sa 
bayan ng Macalelon. Iligal na inaresto 
ang mag-asawa dahil sa mga nakuha 
umanong gamit ng NPA na pahabilin 
sa kanilang tahanan. Walang nagawa 
ang mag-asawa nang pagbantaan 
sila ng mga sundalo, kundi ang 
pumaloob sa nasabing programang 
Enhanced Comprehensive Local 

Integration Program ng Department 
of Interior and Local Government. 
Nakatanggap ang mag-asawa ng 15 
kilong bigas at 30 pirasong de lata 
bilang ayuda at benepisyo mula sa 
programang pagpapasuko.

Ganito rin ang nangyari kay Rico 
Quidor na napilitang pumirma 
sa kasulatang nagsasabing siya ay 
“kusang sumuko at lumapit upang 
humingi ng tulong para magbagong 
buhay”. Laman din ng papel na 
siya ay “hindi pinilit o sinaktan” 
gayong si Quidor ay magdamag 
nang binugbog ng mga sundalo 
bago pa napilitang pumirma sa 
papel kinaumagahan ng July 3 para 
matapos na ang pananakit sa kanya. 

Kasamang ginulpi si Jovi Endrenal, 
22 taong gulang. Binugbog din at 
ginawang tulay ng mga sundalo ang 
likod habang siya ay nakadapa.

Si Quidor ay aktibong opisyal ng 
samahan ng magsasaka sa barangay 
Vista Hermosa na tumututol sa 
ginagawang dambuhalang dam sa 
kanilang lugar.

E-CLIP - gatasang baka ng AFP-PNP at 
DILG

Tuloy-tuloy ang ginagawang 
sapilitan at pekeng pagpapasuko 
sa buong lalawigan para gawing 
gatasang baka ang milyon-milyong 
nakukulimbat mula sa programang 
E-CLIP.  Malaking pera ang 
naibubulsa ng mga opisyal ng 
reaksyunaryong pamahalaan sa 
bawat pangalang naililista nilang 
pekeng sumerender.

Kinakasangkapan din nila 
ang Sangguiang Barangay para 
madaling mahikayat ang mga 
pinaghihinalaang mga miyembro o 
suporter ng CPP-NPA.

(sundan sa pahina 9)
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Sa kasalukuyan ay may ginagawang lobbying ang 
sundalo at pulisya sa mga LGU para magpasa ng 
mga resolusyon na nagdideklara sa CPP-NPA-

NDFP na persona non grata.

Sa ilalim ng Oplan “Kapanatagan” ng rehimeng US-
Duterte at sa pamamagitan ng Regional Task Force to 
End Local Communist Armed Conflict (RTF-ELCAC) sa 
Timog Katagalugan na koordinadong pinangangasiwaan 
ng Southern Luzon Command ng Armed Forces of 
the Philippines at Police Regional Office 4A at 4B ng 
Philippine National Police, ang pagtutulak ng ganitong 
pakana sa mga local government unit ay pagtatangka 
ng gubyernong Duterte na pagmukhaing wala nang 
suporta ang mamamayan sa rebolusyon na isinusulong 
ng Communist Party of the Philippines, New People’s 
Army at National Democratic Front of the Philippines.

Nais rin ng RTF-ELCAC na hatiin ang mga lokal 
na opisyal ng LGU sa kanilang pagsuporta sa mga 
lehitimong pakikibaka ng mamamayan sa pagtatatak sa 
mga ito na front ng CPP-NPA.

Subalit katawa-tawa ang ganitong pakana. Kung kaya 
nananawagan kami sa mga bagong halal na lingkod- 
bayan sa lalawigan na huwag maging bahagi nito. 
Huwag kayong pumayag na bilang sibilyang ahensya ay 
ipambala sa kanyon ng AFP at PNP.

Sa halip, ang dapat ninyong suportahan ay ang 
pagtataguyod ng muling pagbubukas ng peace talks na 
arbitraryong tinapos ni Digong Duterte dahil lamang 

hindi niya napasunod ang CPP-NPA na pumasok sa 
walang taning na tigil-putukan at kalaunan ay magsalong 
ng armas.

Ipapaalala rin namin na hindi totoo ang localized 
peace talks na sinasabi ng AFP at Department of Interior 
and Local Government. Sa buong bansa, wala isa mang 
yunit o command ng NPA ang pumapasok sa tinatawag 
nilang localized peace talks. Ang otorisadong kinatawan 
ng rebolusyunaryong kilusan ay ang negotiating panel 
ng NDFP.

Dagdag pa, kung seryoso kayo sa paglutas ng 
armadong tunggalian, ibuhos ninyo ang panahon, 
pagsisikap at rekurso ng local government unit para sa 
kapakanan ng inyong mga constituent. Sa kasalukuyan 
ay hinagupit ng matinding krisis ang mga magniniyog sa 
kanayunan ng lalawigan dahil sa matinding tagtuyot at 
patuloy na pagbagsak ng presyo ng kopra at buo.

Ang huling nabanggit ang marapat ninyong pag-
isipan ng bubuoing resolusyon at ordinansa. Para din 
sa inyong kaalaman, mayroong inilabas ang Provincial 
Agriculture Office na Php19.9 million noong buwan 
ng Marso matapos diumanong magdeklara ng state of 
calamity sa lalawigan. Kailangan ninyong hanapin at 
tiyakin na makakarating ang pondong ito sa mga residente 
at botanteng nagluklok sa inyo sa panunungkulan.

Ang CPP-NPA ay hindi teroristang grupo. Marami 
sa inyo ay nakausap na ang mga opisyal na kinatawan ng 
rebolusyunaryong kilusan. Naging tapat at makatwiran 
kami sa ating mga pag-uusap.

Huwag kayong magpadalos-dalos sa pagpirma sa 
ilalakong resolusyon ng RTF-ELCAC dahil lamang kayo 
ay ginipit, tinakot o inalok ng diumano’y seguridad at 
kaligtasan. Kung tapat kayong lingkod-bayan, wala 
kayong dapat ipangamba sa rebolusyunaryong kilusan 
at mamamayan.

Bukas na liham sa mga bagong halal 
na lingkod-bayan sa Quezon

Mula sa Tagapagsalita ng Apolonio Mendoza Command-NPA-Quezon
Ka Cleo del Mundo
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Pambabraso sa Sangguniang Barangay
Binaraso ng 85th IB ang Sangguniang Barangay ng San 

Francisco B sa pagsusubo ng nakahandang resolusyon 
na nagdideklara sa NPA na persona non grata. Maging 
ang mga ligal na progresibong samahan ay idinawit sa 
naturang resolusyon at malisyosong pinaratangan na 
kasaping organisasyon ng NPA.

Umalma at kinundena ng Tanggol Quezon ang nasabing 
resolusyon, “Sigurado kaming nalinlang ng Solcom-AFP 
ang mga opisyales ng barangay San Francisco-B dahil 
kung naintindihan lamang nila ang laman ng hungkag 
at pekeng resolusyon, mismong mga residente at botante 
nila ang itinatatwa nila sa sarili nilang barangay.”

Dagdag pa nila sa pahayag, “Ang aming mga 
samahan ay may mahabang rekord ng pagtatanggol at 
pagsusulong ng kagalingan ng mamamayan. Partikular 
sa lalawigan ng Quezon, itinataguyod namin ang laban 
ng magsasaka para sa pagbawi sa coco levy funds, 
pagpapataas ng presyo ng kopra at libreng pamamahagi 
ng lupa. Kabalikat kami ng mamamayan sa kanayunan 
para ipagtanggol ang kanilang karapatang tao mula sa 
abusong militar.”

Bilang patunay, inihalimbawa ng Tanggol Quezon ang 
resulta ng katatapos na eleksyon kung saan, “Halos lahat 
ng mga presinto ay pumangalawa ang Bayan Muna sa 
may pinakamaraming boto sa lalawigan.”

Bakwet
Samantala, aabot na sa mahigit 20 katao kasama ang 

kanilang mga pamilya ang napilitang lumikas dahil sa 
takot na sila ay abutan sa kanilang tahanan at arestuhin 
ng mga militar. 

Bukod sa kanilang nagbakwet at sa mga nauna nang 
iligal na inaresto, ikunulong at pinasurender, mayroon 
pang listahan ng pangalan ang mga sundalo sa bawat 
barangay na mistulang wanted list sa pinaghihinalaang 
suporter o kasapi ng rebolsyunaryong kilusan.

Kabilang sa bakwet at biktima ng militarisasyon ang 
anim na bata na ngayon ay nahinto sa pag-aaral para 
umiwas sa abusong militar.

Bantay Karapatan  mula sa pahina 7

223Bilang ng kaso ng paglabag sa 
karapatang tao na naitala sa SQBP 
sa loob ng isang buwan 10 Iligal na Paghahalughog 

at Pagkumpsika

15 Sapilitang 
Pagpapalikas

60 Red Tagging

16 Pagpapaamin at 
pagpapasuko gamit ang 
dahas at pananakot

38 Pagbabanta, 
Pandarahas, at 
intimidasyon

1Tangkang 
Pagpatay

5 Iligal na 
Detensyon

7 Pananakit at 
Tortyur

6 Iligal na Pag-aresto

2 Pagsasampa ng Gawa-
gawang Kaso

38 Blokeyo o pagharang sa 
pagkain at pagkakait ng 
kabuhayan

7Walang habas na 
pagpapaputok

5 Pagkakampo

13 Paglabag sa 
karapatan ng mga 
bata
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Sa pagtatapos ng termino ni BS Aquino, 
nananatiling hawak ng iilang pribadong 
indibidwal ang 94% ng 1.034 milyong 
ektaryang lupa sa Pilipinas.

Oktubre 2018, sa ilalim ng panunungkulan 
ni Pangulong Rodrigo Duterte, minasaker 
ang siyam na manggagawang bukid na 
kasapi ng National Federation of Sugar 
Workers (NFSW) sa Sagay, Negros 
Occidental. Dahas ang isinagot ng 
panginoong maylupa, habang naghuhugas 
kamay ang DAR, sa matagal nang kahilingan 
ng mga magsasaka na maipamahagi ang 
lupang ipinangako sa kanila ng gubyerno.

Sa tunay at unibersal na kahulugan ng 
reporma sa lupa, dapat itong libre, radikal 
at mabilis na pamamahagi ng lupa sa mga 
magsasaka. Kung gayon ay huwad, inutil, 
at anti-magsasaka ang CARP at CARPER. 

Pagpapatupad ng CARP sa Bondoc 
Peninsula

Inambisyong ipatupad ni Corazon Aquino 
at ng mga sumunod pang rehimen ang 
CARP sa Bondoc Peninsula ng Quezon. 
Narito ang tinaguriang Hacienda Belt na 
binubuo ng mga bayan ng Buenavista, 
Mulanay, San Narciso, San Andres, at San 
Francisco. 

Walang pangil ang CARP sa Bondoc 
Peninsula para basagin ang monopolyo 
sa lupa ng iilang angkan ng panginoong 
maylupa tulad ng mga Uy, Reyes, 
Gancayco, Garcia, Ordaveza, Cojuangco, 
Quizon-Estrada, Maxino, Tan, Murray, at 
Matias.  

Maraming naiulat na kaso na biglang 
binawi ang kanilang CLOA matapos 
makapagbayad ng ilang taon. 

Kinakasangkapan din ng reaksyunaryong 
gubyerno at panginoong maylupa ang 
mga repormista at huwad na mga farmers’ 
association, kooperatiba, at non-government 
organization. Ilan sa mga ito ang Kilusang 
Magbubukid ng Bondoc Peninsula (KMBP) 
at Kilusan para sa Repormang Agraryo at 
Katarungang Panlipunan (KATARUNGAN). 
Ginagamit ang mga ito upang linlangin, 
paasahin, at paghiwa-hiwalayin ang mga 
magsasaka, habang nagsisilbi naman sa 
ibayong rekonsentrasyon at pagpapalawak 
ng mga panginoong maylupa ng kanilang 
monopolyo sa lupa. 

Samantala, kasabay nito ang pasistang 
atake ng Armed Forces of the Philippines, 
Philippine National Police, Citizen’s Armed 
Forces Geographical Unit, at mga bayarang 
goons. 

Ganito ang dinanas ng mga magsasaka sa 
Pacabit at San Antonio Pala sa Catanauan; 

Camflora sa 
San Andres; 
B u t a n g u i a d , 
Casay, Santo Niño, 
Don Juan Vercelos, 
Tumbaga Ranch, 
at Nasalaan sa 
San Francisco, at 
marami pang iba. 

.

Demokratikong Rebolusyong Bayan ang 
lulutas ng problema sa kawalan ng lupa

Hindi ang mga nakalipas at kasalukuyang 
naghaharing sistemang malakolonyal 
at malapyudal na pinamumugaran ng 
imperyalismo, malalaking panginoong 
maylupa, at burgesya kumprador ang 
magsasalba sa papatinding krisis 
na dinaranas ng lipunan. Tanging sa 
paglulunsad lamang ng Demokratikong 
Rebolusyong Bayan (DRB) matutugunan 
ang interes ng naghihikahos na magsasaka 
at nakararaming masa ng sambayanan.

Esensyal na nilalaman ng DRB ang 
paglutas ng suliranin sa lupa. Kung kaya, 
ang DRB ay walang iba kundi Gerang 
Magsasaka. 

Hindi makakamit ang tunay na reporma sa 
lupa kung hindi maglulunsad at tuluy-tuloy 
na magsusulong ng Rebolusyong Agraryo. 
Kakumbina ng rebolusyong agraryo ang 
ibayong pagpapalawak at pagpapalakas 
ng rebolusyonaryong kilusang magsasaka 
na tunay na magsusulong ng kanyang mga 
mithiin at aspirasyon. 

Gayundin, mahalagang sangkap ang 
pagsusulong ng armadong pakikibakang 
pinangungunahan ng New People’s Army  
– ang tunay na hukbo ng sambayanan. 
Pinatunayan na ng kasaysayan na “kung 
wala ang Bagong Hukbong Bayan, wala ni 
anuman ang mamamayan”.

“Sa tunay at unibersal na 
kahulugan ng reporma sa lupa, 
dapat itong libre, radikal at 
mabilis na pamamahagi ng 
lupa sa mga magsasaka. Kung 
gayon ay huwad, inutil, at anti-
magsasaka ang CARP.

Ito ay halaw sa pahayag na inilabas ng Pambansang Katipunan 
ng Magbubukid sa Bondoc Peninsula. Basahin ang buong artikulo 
sa unang isyu ng Alimpuyo -- ang opisyal na pahayagan ng 
rebolusyunaryong mamamayan sa Bondoc Peninsula.

Kunin ang inyong kopya ng Alimpuyo sa pinakamalapit na pulang 
himpilan ng AMC-NPA.
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BERSUS
Komik Istrip ni Ka Kardo

TULA

Walang Pamagat
Isang Tula na paboritong bigkasin sa mga 
pagtitipon ng magsasakang 
si Ka Muling

Kumakalam ang sikmura 
Walang tigil sa paggawa 
Bawat patak ng pawis mo 
Ang yaman ay nililikha 

Ngunit ika’y walang yaman 
Inaapi’t dinudusta 
Sinusupil dinadahas 
Buhay ay laging nakataya

At sa sinapupunan mo’y iniluwal 
isang lider
na uring magsasaka misyon ay bigkisin 
Sa harap ng kaaway tumayo siyang 
buong giting 
Sa pananaw nitong uri, bituin siyang 
nagniningning 

Nanay, galing daw dito ang NPA at nagsaing?
Kumukupkop pala kayo ng terorista, yan ay krimen!

Ay Ser, syang tunay, may dala silang sariling bigas
Itinapong nga kami ay, pinag-ulam pa ng sardinas.

Aba! Ang balita nami’y nagkatay pa ng manok?
Ayan ang balahibo o, gulong sa galbok!

Ay ngane, syang tunay Ser, wan pipti ang bayad
Nung minsang dumaan kayo dine, 
dinig ko na laang ay putak.

Talagang suporter ka ng NPA, Misis, 
galit dyan si Digong.
Mamilî ka — susuko o manlalaban, 
o ika’y ikukulong?!

Pikon ka pala Ser, kaya 
hindi kayo manalo-nalo.
Ayan na ang NPA 
aarestuhin ka, o 
-- Takbo!

Hi hi hi!
Yare ka naman 

sa mga Kasama.



Alam n’yo ga?
Ang milisyang bayan – na isang 

organisasyong masa na malawak ang base 
at armado – ay isang mahalagang pwersa na 

nakikipagtulungan at nagpapalakas sa regular 
na hukbo. “Dapat tayong manawagan sa lahat 

ng taong mahusay ang pangangatawan na nais 
humawak ng armas at lumaban sa kaaway na 

kusang-loob na magpatala. Ang mga tauhan 
ng milisya ay mga boluntaryo na nananatili 

sa kanilang mga trabaho habang naglilingkod 
bilang mga kasapi ng armadong organisasyong 
masa.” (Ang sitwasyon sa likuran ng kaaway at 
ang usapin sa pagbubuo ng milisya ni Zhu De, 

Nobyembre 1941)

Tulay Po Kayo
Kamakailan, bilang paghahanda 
sa pagpasok ng tag-ulan, 
nakagawa ng 5 tulay ang mga 
kasapi ng grupong balangay 
ng Pambansang Katipunan ng 
Magbubukid. Matatagpuan sa 
limang sityo ng barangay ang 
mga naturang tulay.

Ayon kay Ka Jin,  
makakatulong sa masa lalo’t 
higit sa mga batang estudyante 
at sa senior citizen ang kanilang 
proyektong tulay. 

“Kung mas marami ang 
lalahok sa paggawa ng tulay 
ay mas magiging madali ang 
pagpapatapos ng mga ganitong 
proyekto, sa halip na dalawang 
tulay lamang ang natatapos sa 
maghapon ay kakayanin ang 
tatlong tulay.”

Dagdag pa niya, tatagal ng 
dalawang taon ang tulay sa 
kawayang bolo na ginamit 
nilang materyales.

Si Ka Jin ang tagapangulo 
ng PKM sa lugar. Sa 
isang  regular na sesyon ng 
Sangguniang Barangay, walang 
nasabi ang mga opisyales ng 
reaksyunaryong pamahalaan 
kundi, “Salamat mga kasama. 
Kundi pa sa inyo ay hindi ito 
matutuloy-tuloy.”

BIHAG-SALITA

1.GERILYA
2.BIGWAS
3.ATAKE
4.SUSTINIDO
5.BASE
6.KAPANATAGAN
7.HARAS

8.KOPRA
9.BUO
10.KAWIT
11.TAPAS
12.TIGKAL
13.PROTESTA
14.PORUM

15.KARAPATAN
16.SONA
17.DRC
18.TANGKE
19.SIBILYAN
20.GALUGAD


