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Narito ang 10 mayor na 
kasalanan at krimen ni Duterte sa 
bayan sa loob ng tatlong taon.
1. Mahigit sa 28,000 ang 
napatay sa kanyang kampanya 
laban sa iligal na droga kung saan 
ang mga pangunahing biktima ay 
mga mahihirap.   Mga karibal ng 
pamilyang Duterte sa sindikato 
sa droga ang naparurusahan at 
napapatay tulad ng mga Parajinog 
at Espinosa na kilalang imbwelto 
sa bentahan ng iligal na droga.  
Samantala, ang mga kampon ni 

Duterte sa ismagling ng shabu tulad 
ni retired Col Allen Capuyan, dating 
pinuno ng Manila International 
Airport Authority (MIAA); retired 
Gen Isidro Lapeña, dating hepe ng 
PDEA; at Nicanor Faeldon na dating 
commissioner ng Bureau of Customs 
at ng iba pa ay di napapanagot.
2. Mula Hulyo 2016 hanggang 
Disyembre 2018, libu-libong biktima 
sa paglabag sa karapatang tao ang 
naisadokumento ng mga human 
rights defender and advocates kung 
saan mga pwersang panseguridad 

ng estado ang pangunahing 
may kagagawan.  Kabilang ang 
sumusunod na mga estadistika:  

May kabuuang 222 na mga 
biktima ng extrajudicial killings 
at 134 sa mga ito ay mga human 
rights defender.  Nakapagtala 
din ng 368,391 na indibidwal na 
lumikas dahil sa walang habas na 
pambobomba at istraping ng militar 
sa mga baryo at komunidad ng 
magsasaka at pambansang minorya.  
Sa kabilang banda, umabot naman 
sa 447,963 indibidwal ang sapilitang 
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Rehimeng US- Duterte: Mula sa pagiging masahol tungong pinakamasahol

Kasuklam-suklam, pinakamasahol at pinakabrutal ang pinakaangkop na mga kataga para buong isalarawan ang 
tatlong taong panunungkulan ni Duterte.  Siya ang dahilan kung bakit nasasadlak ang sambayanang Pilipino 

sa pinakamiserableng kalagayan na walang kaparis at kapantay sa kasaysayan.
Sa loob lamang ng tatlong taon, nalagpasan na ni Duterte ang kabangisan at brutalidad ni Ferdinand Marcos sa mahigit 

na isang dekada ng pasistang paghahari nito sa bansa.  Higit pang lolobo at papailanlang ang mga estadistika ng brutalidad 
at terorismo ni Duterte sa nalalabi pang tatlong taon ng kanyang pasistang paghahari kung walang magaganap na isang 
popular na pag-aalsa ng taumbayan na magpapatalsik sa kanya sa pwesto.
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Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan 
ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-
Leninismo-Maoismo.  Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong 
Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay 
ng ating pahayagan. Magpadala ng 
mga komentaryo at mungkahi, balita at 
rebolusyonaryong karanasan na maaaring 
ilathala sa ating pahayagan.
Ito ay tumatanggap ng mga liham sa: 
        st.kalatas@gmail.com

        balikwastk.wordpress.com
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lumikas bunga ng matitinding operasyong militar ng AFP-PNP-CAFGU 
at iba pang grupong paramilitar.  Samantala, may 2,684 ang iligal na 
inaresto.  Kabilang dito ang 513 na nakakulong sa kasalukuyan dahil 
sa mga gawang-gawang kasong isinampa  sa kanila ng reaksyunaryong 
estado 
3. Madugong gera at pagpapataw ng batas militar sa Mindanao.  
Pinaiiral ni Duterte ang lantarang pasistang kamay-na-bakal nito 
sa Mindanao.  Daan na ang mga pinaslang mula sa hanay ng mga 
progresibong organisasyon at grupo,  mga lider magsasaka at lumad.   
Libo ding magsasaka at lumad ang pwersahang nagsilikas upang 
makaiwas sa matitinding operasyong militar, mga pambobomba at 
istraping ng AFP sa kanilang mga baryo at komunidad.  

Winasak ang buong syudad ng Marawi sa isang madugong gera 
na kumitil ng ilang libong karamihan ay mga inosenteng sibilyan para 
lamang maitaboy ang grupong Maute sa Lanao del Sur.  Hanggang 
sa kasalukuyan, makaraan ang higit na dalawang taon, wala pa 
ring seryosong rehabilitasyong nagaganap sa Marawi City sa kabila 
ng pagkakaroon ng  milyun milyong pondo at donasyon mula sa 
mga dayuhang gubyerno,  mga pribadong institusyon at mga non-
government organizations sa loob at labas ng bansa. Libu-libo pa ring 
residente ng Marawi ang hindi pa nakakabalik sa syudad at mga nasa 
relokasyon at refugee centers. 
4. Patuloy ang pagsalig ni Duterte sa dikta at imposisyon ng 
imperyalismong US sa anyo ng mga anti-mamamayang patakaran 
at polisiya ng kanyang administrasyon.  Patuloy niyang pinaiiral 
ang Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement at Enhanced 
Defense Cooperation Agreement.  Ang US ang nanatiling pangunahing 
tagasuplay ng mga kagamitang militar ng AFP at PNP.  Ang US din 
ang mayor na pinanggagalingan ng mga makabagong teknolohiya at 
gadyet sa paniktik at cyberspace surveillance na ginagamit ni Duterte 
laban sa mamamayan.  Pero higit sa lahat, pangunahing nakasandig  
at nakabatay sa US Counter Insurgency Manual ang Internal Security 
Operation (ISO) ng pasistang rehimen tulad ng Joint Campaign Plan 
Kapanatagan (JCP Kapanatagan).   Walang ibang hangad ang JCP 
Kapanatagan ng rehimeng Duterte kundi ang proteksyunan ang 
interes ng imperyalismong US sa bansa.
5. Pagtataksil sa Bayan. Bigong protektahan at ipagtanggol ni 
Duterte ang teritoryo at soberanya ng bansa mula sa paulit-ulit na 
panghihimasok ng mga sasakyang pandagat ng China sa teritoryo ng 
Pilipinas at sa exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine 
Sea at Panatag Shoal sa Zambales.  Maraming pagkakataon na mas 
kinakatigan at ipinagtatanggol pa ni Duterte ang China kaysa sa kanyang 
mga kababayan.  Binalewala din ni Duterte ang makasaysayang 
pagkapanalo ng Pilipinas sa kasong isinampa ng GRP laban sa China 
noong 2016 sa Permanent Arbitral Court na nakabase sa The Hague, 
Netherlands kaugnay sa United Nations Convention on the Law of the 
Sea (UNCLOS).
6. Lumobo ang utang ng bansa tungong P7.8 trilyon bunga ng 
kabi-kabilang pangungutang ng gubyerno, lalo na sa bansang China,  
para pondohan ang kanyang gatasang Build Build Build Program.  
Dagdag itong pabigat na pasanin ng taumbayan na siyang babalikat sa 
pagbabayad sa utang mula sa buwis na kinakaltas sa kanila ng estado. 

Taun-taong patuloy na nakararanas ng depisito sa kalakalan ang 
bansa dahil sa mas malaking halaga ang ating inaangkat (importasyon) 
kumpara sa halaga na ating iniluluwas (export).  Noong 2015, umabot 
sa USD 23B ang depisito sa kalakalan ng bansa.  Lumaki ito sa USD 
32.03B noong 2016 at  USD 35.19B  ng 2017.  Sa taong 2018 umabot na 
ito sa USD 41.44B.  Ang paglobo ng depisito sa kalakalan ay tuwirang 
may epekto sa pagliit ng reserbang dolyar, sa palitan ng piso sa dolyar 
at sa utang panlabas ng bansa. 
7. Pagpasok sa mga depektibong kontrata sa China na naglagay 
sa bansa sa disbentaheng pusisyon ng sa Chico River Pump Irrigation 
Project at Kaliwa Dam Project.  Malinaw na nakasaad sa pinirmahang 
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kontrata ng gubyernong Duterte 
ang probisyon na maaaring kunin ng 
China ang pambansang kayamanan 
ng Pilipinas (patrimonial assets) 
bilang kabayaran sakaling hindi 
makabayad ang gubyernong 
Duterte sa mga utang sa China.  
Pinangangambahan na makuha ng 
China ang ilang bahagi ng teritoryo 
ng Pilipinas sa West Philippine Sea 
na mayaman sa depositong langis 
at natural gas dahil sa pinasok ni 
Duterte na makaisang-panig na 
kontrata.
8. Lalong pagtindi ng krisis sa 
ekonomya dulot ng pagsalig 
ng rehimeng US-Duterte sa 
mga neoliberal patakaran na 
liberalisasyon, deregulasyon 
at pribatisasyon.  Ipinatupad 
ni Duterte ang TRAIN Law na 
nagpasirit sa presyo ng langis at mga 
pangunahing bilihin at serbisyo sa 
bansa.  Dahil sa TRAIN Law, lumaki 
ang tantos ng implasyon sa 6.7% 
noong Setyembre 2018 na siyang 
pinakamataas sa loob ng siyam na 
taon.   Dahil sa implasyon, lalong 
bumaba ang halaga ng piso at lalong 
naging kakarampot ang nabibili nito.   
Bagama’t bumaba ang tantos ng 
implasyon nitong unang kwarto ng 
2019, hindi naman na bumalik sa 
dating presyo ang mga pangunahing 
bilihin bago ang pagpapatupad ng 
TRAIN Law.

Palala naman ang  krisis sa bigas 
sa bansa. Muling naulit ang mga 
eksena ng mahahabang pila ng mga 
tao na naghahabol at naghahanap ng 
mabibiling murang bigas.    Naglaho 
sa merkado ang NFA rice na siyang 
tinaguriang “bigas ng masa” at 
nahalinhan ng mga nagmamahalang 
commercial at imported na bigas.  
Ang pagkakaroon ng krisis sa bigas 
ay nagbigay daan sa mabilis na 
pagsasabatas ng Rice Tariffication 
Law na lalong nagbigay ng pabor 
sa mga  malalaking importer at 
kartel ng bigas at sa kabilang banda 
lubos na magpapahirap sa masang 
magsasaka at sisira sa lokal na 
industriya ng bigas.

Bumagsak ang presyo ng kopra 
sa pinakamababang presyo nito na 
P12 kada kilo noong Pebrero 2019 
mula sa P38 kada kilo noong 2017.  
Ang pagbagsak ng presyo ng kopra 
ay dulot ng pagdagsa sa Pilipinas ng 
palm oil mula sa ibang bansa.  Libu-
libong magniniyog ang apektado 
ng pagbulusok ng presyo ng kopra 
lalo na sa probinsya ng Quezon na 
nangunguna sa produksyon ng niyog 

sa bansa.  Samantala, patuloy na 
pinagkakait ng rehimeng Duterte 
ang coco levy fund na pag-aari at 
dapat mapunta sa mga magniniyog 
sa buong bansa.
9. Patuloy ang pag-iral ng 
kontraktwalisasyon, mababang 
sahod  at masamang kundisyon 
sa paggawa. Bigo si Duterte na 
wakasan ang kontrakwalisasyon sa 
bansa na isa sa kanyang binitiwang 
pangako sa panahon ng kampanyang 
pampanguluhan noong 2016.  
Dinistrungka ng kontraktwalisasyon, 
two-tiered wage system at 
pleksibilisasyon sa paggawa ang 
minimum na sahod. Patuloy na 
ipinako sa mababang antas ang 
sahod ng mga manggagawa at lalo 
pa itong sumadsad dahil sa pagsirit 
ng halaga ng mga pangunahing 
bilihin at serbisyo na epekto ng 
pagpapatupad ng TRAIN Law.
10. Pangunahing may 
pananagutan si Duterte sa krimen 
ng pandaraya at manipulasyon 
sa resulta ng halalang 2019 para 
paburan ang kanyang mga kandidato 
laluna sa Senado.  Ganap nang 
nakontrol ng pasistang rehimeng 
Duterte ang buong Kongreso.  Wala 
nang makakapigil pa sa kanya na 
mailusot ang anti-mamamayan at 
maka-imperyalistang mga batas 
at pakana matapos mailuklok ang 
kanyang mga alipures sa senado 
sa pamamagitan ng manipulasyon 
at pandaraya.  Sa pamamagitan ng 
pag-amyenda sa reaksyunaryong 
saligang batas ng Pilipinas,  mabilis 
nang mailulusot ni Duterte ang 
pederalismo upang mapahaba pa 
ang kanyang termino.  Maipapataw 
din nya ang batas militar sa buong 
kapuluan at mabibigyan ng puwang 
at laya ang mga dayuhang kapitalista 
para higit pang dambungin at 
pagsamantalahan ang likas na 
yaman ng bansa.

Sa susunod na tatlong taon, 
lalo pang titindi ang bangis ng pag-
atake at pagyurak ni Duterte sa mga 
karapatang demokratiko at sibil ng 
mamamayang Pilipino alinsunod 
sa bagong retokeng kontra-
rebolusyonaryong digma laban sa 
PKP-BHB-NDFP na JCP Kapanatagan 
para sa mga taong 2018-2022. Sa 
JCP Kapanatagan,  pinapakilos ni 
Duterte ang buong burukrasya, lokal 
na gubyerno, militar at pulisya sa 
pamamagitan ng binuong National 
Task Force-To End Local Communist 
Armed Conflict (NTF-ELCAC) sa 
antas pambansa at mga katumbas 

nito sa antas-rehiyon at probinsya 
sa paglaban sa rebolusyonaryong 
kilusan batay sa estratehiyang 
whole-of-nation approach.  

Lubusan nang inabandona 
ni Duterte ang usapang 
pangkapayapaan sa NDFP para 
lutasin ang ugat ng armadong 
tunggalian sa bansa at mas 
pinili niyang tahakin ang kontra-
rebolusyonaryong digma na paulit-
ulit nang nabigo sa nakaraang limang 
dekada.   Walang ibang tatamaan 
ng bagsik ng terorismo ng JCP  
Kapanatagan kundi ang taumbayan 
partikular ang mga magsasaka at 
pambansang minorya.

Walang ibang mapagpipilian ang 
mamamayan kundi ang lumaban at 
igiit ang kanilang mga demokratikong 
karapatan at kahilingan.  Ipagtanggol 
ang sarili laban sa matitinding 
panunupil at pambubusabos ng 
pasistang rehimen sa pamamagitan 
ng mga malakihang kilos protesta 
at mga mobilisasyon.  Dapat 
nang wakasan ang brutalidad at 
terorismo ng rehimeng US-Duterte 
sa taumbayan.  Hindi na dapat 
siyang makapaghari nang matagal.  
May kapasidad pa siyang makagawa 
ng mga karimarimarim na krimen 
sa taumbayan dahil sa pagkakaroon 
niya ng utak-kriminal at pagiging 
talamak na mamamatay-tao.  Dapat 
nang mapigil ang anumang pinsalang 
maaari pa niyang idulot sa bayan.  

Kailangan magbuklod-buklod 
ang lahat ng mga progresibo, 
makabayan at patriyotiko, mga 
civil libertarians, mga abugado, 
mga aktibista’t tagapagtaguyod ng 
karapatang tao, mga nasa akademya, 
manggagawang pangkalusugan, 
masmidya, simbahan at iba pang 
mga grupong sektoral upang 
lumikha ng isang malapad, popular 
at malakas  na nagkakaisang prente  
para ibagsak si Duterte.

Samantala, ang buong 
rebolusyonaryong pwersa sa Timog 
Katagalugan ay patuloy na 
nagpapalakas at naglulunsad ng 
mga pakikibaka para sa pagbabagsak 
sa pasistang rehimeng US-Duterte.   
Mapanlikhang gumagamit  ng iba’t 
ibang anyo ng pakikibaka: armado at  
di armado,  hayag at lihim, legal at 
extralegal upang patamaan sa iba’t 
ibang parte sa katawan ang halimaw 
na nakaluklok sa Malacañang 
hanggang sa ito’y manghina at 
tuluyang bumagsak.   



Ang JCP ‘Kapanatagan’ ay isang 
5-taong medium-term na plano 
na nagtatampok sa pagtutugunan 
ng estratehiya ng pulis at militar 
sa desperadong layuning durugin 
ang rebolusyonaryong kilusan.  
Minamaksimisa ng rehimen ang 
pagsasanib-pwersa ng mga pulis 
at militar sa paglulunsad ng mga 
operasyon para bigyang katiyakan 
ang pagpapatupad ng mga 
proyektong dayuhan at lokal sa 
iba’t ibang bahagi ng bansa laluna 
iyong mahigpit na tinututulan ng 
mamamayan.   Pakikilusin ang lahat 
ng mga ahensya ng reaksyunaryong 
gubyerno maging ang mga lokal na 
gubyerno sa balangkas ng whole-of-
nation approach sa pamamagitan 
ng iba’t ibang clusters nito.  Habang 
nananalasa ang militarisasyon at 
pasismo ay iraratsada ang iba’t 
ibang ‘proyektong pangkaunlaran’ sa 
benepisyo ng mga dayuhan at lokal 
na naghaharing-uri.

Itatayo ang mga Regional Joint 
Task Force sa buong bansa na 
magpapatupad ng nilalaman ng JCP 
‘Kapanatagan’.  Pangunahing tutok ng 
mga AFP-PNP Task Force ang paggapi 
sa mga yunit ng BHB sa kanayunan 
at mga progresibong organisasyon 
sa kalunsuran na inaakusahan nilang 
mga tagasuporta at mga prenteng 
organisasyon ng rebolusyonaryong 
kilusan.  Titiyakin naman ng kapulisan 
ang pag-iimbento ng mga isasampang 
kaso at pag-aresto sa mga progresibo 
at paghahanda ng mga pekeng 
ebidensya para sa mga kakasuhan o 
bibiktimahin ng pamamaslang na ala-
Tokhang.  Ilulunsad rin ng mga yunit 
ng AFP at PNP ang mga pinagsanib 
na operasyong militar (joint focused 

military operations) sa kanayunan.  
Ipaiilalim ang mga pulis sa 
tuwirang kumand ng militar kung 
kaya mawawalan ng otoridad ang 
mga lokal na gubyerno sa kapulisan 
sa kani-kanilang saklaw.

Unang sinampolan ng bangis 
ng JCP ‘Kapanatagan’ ang isla ng 
Negros noong Disyembre 2018 
sa pamamagitan ng Synchronized 
Enhanced Management of Police 
Operations (SEMPO) na tinatawag 
ding Oplan Sauron.  Sa kasalukuyan, 
umabot na sa 20 ang naging biktima 
ng  walang-awang pamamaslang, 
habang 72 ang kaso ng iligal na 
pang-aaresto ng SEMPO.  Tampok na 
karanasan sa Negros ang koordinado 
at planadong atakeng dumog ng 
mga elemento ng pulis at militar 
sa isang laking-bayang saklaw na 
itinuturing nilang matatag na base ng 
rebolusyonaryong kilusan.  Tampok 
din ang shock and awe operations na 
estilong Palparan para padapain ang 
kilusang masa.  Liban dito, sinasalanta 
na rin ng kahalintulad na pakana ang 
Masbate, Davao Oriental, at North 
Cotabato mula nitong huling linggo 
ng Mayo.

Sa Timog Katagalugan binuo ang 
kauna-unahang Regional Task Force 
To End Local Communist Armed 
Conflict (RTF-ELCAC) sa Region IV-A 
sa bisa ng Executive Order No.  70 ni 
Duterte.  Ito ay matapos pagtibayin 
ang isang joint resolution ng Regional 
Peace and Order Council (RPOC) at 
CALABARZON Regional Development 
Council (RDC) noong Pebrero 26 
na pirmado ng ilang mga lokal na 
burukrata, opisyal ng pulis at militar.

Mula nang ito’y ipatupad, higit na 

pinaigting ang iba’t ibang aktibidad 
ng mga armadong pwersa ng estado 
laban sa kilusan at mamamayan.  Kabi-
kabila ang sapilitang pagpapasuko sa 
halos lahat ng lalawigang saklaw ng 
rehiyon.  Nagsasalimbayan din ang 
mga operasyong militar sa Mindoro 
at Quezon laluna mula huling linggo 
ng Abril hanggang sa kasalukuyan.  
Malaganap din ang paggamit  ng mga 
drones bilang bahagi ng surveillance 
operations ng kaaway na nagdudulot 
ng takot sa mamamayan.   Naglulunsad 
din sila ng panganganyon at istraping 
ang 203rd Brigade matapos maganap 
ang mga labanan tulad ng naging 
karanasan sa Mindoro na nagtulak sa 
pagbabakwit ng ilang komunidad ng 
mga Mangyan.  Sa Quezon, sinisindak 
ng maya’t mayang lipad ng helicopter 
ang mamamayan sa baybayin ng 
General Nakar para magbaba ng mga 
tropang militar habang nakababad pa 
rin sa ilang mga baryo ang mga yunit 
sa ilalim ng 85th IBPA.  Tinatarget 
naman ng mga pamamaslang kahit 
ang mga dating kasapi ng BHB na 
nagbubuhay-sibilyan tulad nila 
Rustom Sibulan at Christopher 
Esabia.

Sa kabilang banda, sinusulsulan at 
pinipilit ngayon ng rehimen at AFP ang 
mga lokal na gubyernong magdeklara 
ng persona non grata sa PKP-BHB 
-NDFP.  Pinangungunahan din ng 
mga pwersa ng AFP ang pagpapakulo 
ng mga papulong at huwad na 
adbokasiyang pangkapayapaan tulad 
ng inilunsad kamakailan sa Fernando 
Air Base sa Lipa City, Batangas.  
Nagpapanggap silang maaamong 

‘Kapanatagan’ kay Duterte at AFP-PNP
Ligalig para sa taumbayan

Matapos mabigo ang pagpapatupad ng Oplan Kapayapaan sa 
pamamagitan ng tangkang pagbitag sa rebolusyonaryong 

kilusan sa usapang pangkapayapaan, pinalitan ito ng Joint AFP-PNP 
Campaign Plan ‘Kapanatagan’ para sa mga taong 2018-2022.  Pormal 
itong pinirmahan ni AFP Chief of Staff Benjamin Madrigal Jr. at ni PNP 
Chief Oscar Albayalde noong Enero 10 nitong taon.  Matagal nang 
ipinatutupad ang JCP ‘Kapanatagan’ bago ito ganap na naipabatid sa 
publiko.  At ang naunang inianunsyong pagbubuo ng National Task 
Force to End Communist Insurgency (NTF) sa huling bahagi ng 2018 ay 
implementasyon na ng bagong kampanyang ito ng rehimen. 
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tupa gayong namamaluktot nang 
husto ang kanilang mga nakatagong 
sungay habang lumolobo ang mga 
bulsa at nagbubundatan ang mga 
tiyan.  Ang madudugong rekord ng 
mga opisyal ng AFP at PNP ay nagiging 
rekisito para tumaas ang kanilang 
ranggo kung kaya nagpaparamihan 
sila ng kota ng napapatay at 
nahuhuli.  Ang mga rank and file 
ng AFP at pulis ay nilalason ang 
utak para maging mga kriminal sa 
pamamagitan ng pagpaslang sa mga 
taong walang naging kasalanan kundi 
ang magtanggol sa kanilang mga 
karapatan, kabuhayan, kagalingan at 
lumaban sa mga pambubusabos at 
pang-aapi sa kanila.

Ang pagsandig sa todong 
pasismo at teror ay palatandaang 
nangangatal sa takot at nanginginig 
na ang tuhod ni Duterte, ng mga 
imperyalistang kapangyarihan at 
mga lokal na naghaharing-uri sa 

gitna ng patuloy at ibayong paglakas 
ng rebolusyonaryong kilusan.  
Palatandaan din ito ng desperasyon 
at pagkaganid sa paghahari ng isang 
nauulol na asong tulad ni Duterte.  

Kailangang ubos-kayang ilantad 
ang pasista, madugong disenyo at 
kontra-mamamayang katangian 
ng JCP ‘Kapanatagan’.  Buuin ang 
pinakamalawak na kilusang anti-
pasista na nakabatay sa kilusang 
antipyudal at nakakawing sa malapad 
na kilusang anti-imperyalista 
upang papurulin ang talim ng 
‘kapanatagang’ walang ibang 
hatid kundi ligalig sa mamamayan.  
Kailangang igiit ng mamamayan ang 
pagkamakatarungan ng kanilang 
pakikibaka.  

Sa kanayunan, kasabay ng 
patuloy na pagpapalakas ng kilusang 
antipyudal at anti-pasista, kailangang 
itaas ang kakayahang magdepensa 

ng mga baryo at ihanda ang mga 
sarili para sa iba’t ibang anyo ng 
organisadong paglaban.

Laging may rebolusyonaryong 
hustisyang singil ang anumang tipo 
ng pandarahas at pang-aapi sa 
mamamayan.  Dapat parusahan ng 
mga yunit ng BHB ang pusakal na 
mga kriminal at lumalabag sa 
karapatan ng mamamayan.  Dapat 
ilunsad ang pinakamaiigting at 
matutunog na mga taktikal na 
opensibang bibigo sa imbing 
pakanang ito ng rehimeng US-
Duterte.  Kailanma’y hindi 
nagtagumpay ang pasismo laban sa 
makatarungang digmang isinusulong 
ng mamamayan.  Iminarka na sa 
kasaysayan ng Pilipinas at buong 
daigdig na walang kahahantungan 
ang isang pasistang paghahari kundi 
ang pagkabigo at pagbagsak at tiyak 
na doon rin tutungo si Duterte.   

Kamakailan lamang, sunud-sunod 
na naging laman ng mga balita ang 
deklarasyon sa PKP-BHB-NDFP bilang 
‘persona non grata’ o inaayawan 
sa ilang lugar sa bansa. Niluluto ng 
rehimen ang bagong pakanang ito 
at ang di totoong opinyong publiko 
ng pagtatakwil sa rebolusyonaryong 
kilusan. Nagsimula ito sa Mindanao 
sa tribu ng Manobo; at ngayon, 
nililikha nito ang ilusyon na kumakalat 
na sa iba pang mga lugar at mistulang 
nagiging popular na kagustuhan 
ng mamamayan ang pagtakwil sa 
kilusan tulad ng nangyari sa rehiyon 
ng Ilocos, probinsya ng Kalinga at 
Surigao del Sur.

Ang ganitong pakana ay bahagi 
ng National Task Force to End Local 
Communist Armed Conflict (NTF-
ELCAC) na inilulunsad ng rehimeng 
US-Duterte at ng mersenaryong AFP 
at PNP. Isa itong tipikal na kaso ng 

operasyong saywar sa propaganda 
ng AFP-PNP kung saan tinatakot, 
tinatatakang rebelde at binabantaan 
na sasampahan ng kaso ang mga 
lokal na upisyal na hindi makikisayaw 
sa pinauusong tugtugin na paglalabas 
ng isinusubong resolusyon ng 
deklarasyong persona non grata sa 
rebolusyonaryong kilusan. Ito ay 
resolusyong idinaan sa panggigipit at 
sapilitang ipinalulunok sa mga LGU.

Sa Timog Katagalugan, kabilang 
sa mga napilitang magdeklara 
ng persona non grata ang mga 
Sangguniang Bayan ng Brooke’s 
Point at Taytay sa isla ng Palawan. 
Samantala, ang Palawan Provincial 
Peace and Order Council (PPOC) 
at Sangguniang Bayan ng Quezon 
ay nagpasa na rin ng katulad na 
resolusyon. Ani Salvador Luminoso, 
tagapagsalita ng Bienvenido Vallever 
Command, “naniniwala kaming 

marami sa kanila ay walang hangad 
na lumaban sa rebolusyonaryong 
armadong kilusan at marami sa kanila 
ay nabitag at nalinlang lamang ng 
mersenaryong tropa at panggigipit 
ng rehimeng Duterte.”

Hindi na dapat pang hintayin 
na kumalat sa ibang bahagi ng 
rehiyon ang ganitong ‘pauso’ ng 
AFP-PNP. Dapat maunawaan na ang 
pagdedeklara ng mga LGU sa PKP-
BHB-NDFP bilang persona non grata 
ay kasingkahulugan na rin ng kanilang 
hayagang deklarasyon ng paglaban 
sa rebolusyonaryong kilusan. Dapat 
na tumindig at igiit ng mga lokal na 
upisyal ang superyoridad ng kanilang  
otoridad sa pulis at militar, at makinig 
lamang sa mamamayang nagbigay 
sa kanila ng kapangyarihan—hindi 
sa sulsol ng AFP-PNP.  Dapat na 
magsilbing halimbawa ang ginawa 
ng Sangguniang Lungsod ng Iloilo 

Limampung taon nang nakikibaka ang Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa layuning 
wakasan ang pagsasamantala ng imperyalismong US, uring panginoong maylupa at malaking burgesya 

kumprador. At dahil sa dalisay na hangarin nito, 50 taon na ring walang-pasubaling ibinibigay ng masa ang 
lahat ng suportang kaya nitong ibigay, sa anumang anyo sa rebolusyonaryong kilusan at nagsisilbing dagat na 
languyan nito. Ang masa ang buhay ng kilusan. Kung hindi dahil sa kilusang masa, hindi makakapagpalakas 
sa loob ng 50 taon ang PKP-BHB-NDFP. Ganito ba ang hitsura ng hindi katanggap-tanggap sa mamamayan na 
ipinamamarali ng rehimeng US-Duterte? 

Sino ang tunay na hindi katanggap-tanggap sa mamamayan at dapat na 
ideklarang “persona non grata”?
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City sa pagtanggi sa AFP-PNP na 
ideklarang persona non grata ang 
rebolusyonaryong kilusan sa kanilang 
eryang saklaw.

Gayunman, ang nabanggit na 
deklarasyon ng rehimeng US-Duterte 
at ng mga tagasunod nyang lokal na 
upisyal ng gubyerno ay resolusyong 
nakasulat lang sa tubig dahil 
balewala ito para sa mamamayang 
buo ang tiwala at suportang 
ibinibigay sa rebolusyonaryong 
kilusan. Hindi mahahanggahan 
ang taumbayan ng kapirasong 
deklarasyon bagkus, magpapatuloy 
pang higit sa pagsusulong ng 
demokratikong rebolusyong bayan. 
Lalong hindi magpapaloob dito ang 
mamamayang saklaw ng teritoryo 
ng rebolusyonaryong kilusan at 
nagtataguyod ng Demokratikong 
Gubyernong Bayan. Buong-giting 
nilang ipagtatanggol ang gubyerno 
ng mamamayan laban sa mga taong 
desperado na wasakin ito. 

Ang pagtutulak ng rehimeng US-
Duterte sa mga lokal na gubyerno 
na ideklarang persona non grata 
ang  PKP-BHB-NDFP ay senyales na 
bigo ang kontra-rebolusyonaryong 
digma nito.  Wala ito ni katiting 

na nakamit sa target na durugin 
ang rebolusyonaryong kilusan sa 
mga taon na itinakda nito. Ang 
desperasyon ng rehimeng US-
Duterte ay tiyak na mauuwi rin sa 
kabiguan tulad ng kinahantungan 
ng mga oplan at task force na 
inilunsad ng mga nagdaang rehimen. 
Sa katunayan, ang mga berdugong 
militar pa nga na humahalihaw 
sa kanayunan ang itinataboy at 
kinasusuklaman ng mamamayan. 
Pinasahol pa ito ng mga lansakang 
paglabag sa karapatang tao, mga 
anti-mamamayang patakaran at 
pagkapapet sa imperyalismong 
US at China. Paano ituturing ng 
mamamayang Pilipino na katanggap-
tanggap ang taksil, pasista at korap na 
rehimeng US-Duterte kung patuloy 
ito sa pagpatay at pandarahas sa 
mamamayan? 

Hindi kayang ikubli ng rehimeng 
US-Duterte ang katotohanan 
na patuloy na lumalakas ang 
rebolusyonaryong kilusan sa kabila 
ng mga pasistang atake nya sa 
pamamagitan man ng mga operasyon 
ng AFP-PNP o sa itim na propaganda. 
Patuloy na pipiliin ng mamamayang 
pinagsasamantalahan ang landas 

ng paglulunsad ng digmang 
bayan, pagtatayo ng mga organo 
ng kapangyarihang pampulitika 
hanggang sa pagwawakas ng 
malakolonyal at malapyudal na 
lipunang Pilipino. 

Tulad ng binanggit ni Patnubay de 
Guia, tagapagsalita ng NDFP-ST, sa 
kanyang pahayag hinggil sa usapin, 
“ang pagiging lehitimo at 
makatarungan ng digmaang 
isinusulong ng PKP-BHB-NDFP ay 
dahil sa malawak at malalim na 
suporta na tinatamasa nito mula sa 
mamamayan.  Malalim na nakaugat 
sa masa ng sambayanan at 
napatunayan sa loob ng 50 taon kung 
gaano tinangkilik at minahal ng 
taumbayan ang CPP-NPA-NDFP.  Ang 
pag-iral ng rebolusyonaryong Pulang 
kapangyarihan ng mamamayan sa 
iba’t ibang panig ng kanayunan ng 
bansa ay patunay na tinatangkilik ng 
mamamayan ang PKP-BHB-NDFP at 
itinataguyod ang pagiging 
makatarungan ng demokratikong 
rebolusyon ng bayan.” 

BANTAY KARAPATAN

Hinaras ng mga 
militar at kapulisan ang quick 
reaction team (QRT) ng KARAPATAN-
Southern Tagalog sa mga bayan ng 
Bansud, Bongabong at Mansalay 
ng Oriental Mindoro sa kasagsagan 
ng paglulunsad ng grupo ng  fact-
finding mission sa nagaganap na 
panghahalihaw ng pasistang tropa 
ng AFP-PNP sa mga komunidad ng 
mga Mangyan matapos ang labanan 
sa Sityo Mawan, Brgy. San Vicente, 
Roxas noong Hunyo 13. 

Mula pa noong lumapag ang 
QRT sa isla ng Mindoro, hindi sila 
tinantanan ng sarbeylans ng mga 
ahente ng AFP-PNP at paulit-ulit 
silang hinarangan sa mga checkpoint.  
Sa Bansud, walang patumanggang 
pinigil ang kanilang sasakyan ng 
mga nakabantay na militar at pulis.  
Pinababa sila at kinuhanan ng mga 
impormasyon ng wala ni anumang 

paliwanag mula sa mga nagharang sa 
kanilang elemento ng pulis at militar. 
Tinutukan pa sila ng baril habang 
iniinspeksyon ng mga militar ang 
kanilang grupo. 

Sa Mansalay, maraming beses 
na pilit na itinaboy ng mga pulis 
at militar ang QRT upang hindi 
nila makuha at makita ang mga 
labi ng mga napaslang na Pulang 
mandirigma sa labanan noong Hunyo 
13.  Paulit-ulit silang inakusahang 
mga kasapi at tagasuporta ng BHB 
sa bawat courtesy call nila sa mga 
LGU ng mga bayan ng Mansalay at 
Roxas. Hindi rin sila tinantanan ng 
ginawang pananakot, intimidasyon 
at panghaharang ng mga militar at 
pulis.  

Sa buong byahe ng QRT, patuloy 
silang sinundan ng mga paniktik ng 
AFP kasabay ng paghuhulog ng mga 
asset ng militar ng spikes upang 

butasin ang gulong ng kanilang mga 
sasakyan.  

Samantala, pinasok ng 12 
pinagsanib na tropa ng PNP at 
AFP ang United Methodist Church 
sa Brgy. Dangay, Roxas, Oriental 
Mindoro noong Hunyo 17 kung saan 
tumutuloy ang grupo ng KARAPATAN-
ST.  Ininteroga nila ang mga taong 
simbahan at kinuwestyon kung bakit 
sila nagpapatuloy ng mga human 
rights worker at volunteer.  Patuloy 
na iginigiit ng mga militar at pulis na 
mga mandirigma ng BHB ang mga 
kasapi at boluntir ng KARAPATAN-
ST na mariing itinanggi ng grupo at 
maging ng mga taong simbahan. 

Hindi lang dapat kundenahin 
kundi dapat na papanagutin ang AFP 
at PNP sa malinaw na paglabag nila 
sa karapatang tao ng mga human 
rights worker.     

Grupong nagtatanggol ng karapatang tao, hinaras at tinakot ng mga 
militar at pulis sa Oriental Mindoro



Tungkulin itong tinalikuran 
at  pinagtaksilan ni  Aguinaldo sa 
Rebolusyong 1896, sa pag-agaw 
ng kapangyarihan sa Katipunan 
at pamunuang Bonifacio at ang 
pagiging lampa at pasibo ng  
ilustradong liderato nito sa harap 
ng pananalakay ng mga mananakop 
na Amerikano.    Makalipas 
ang daang taon, sinusundan ni 
Duterte ang yapak ni Aguinaldo sa 
patuloy na pangangayupapa nito 
sa imperyalismong US at pagsuko 
sa soberanya at teritoryal na 
integridad ng Pilipinas sa China sa 
West Philippine Sea kapalit ng mga 
kasunduan sa ekonomiya.  

Ang pagdiriwang ng ika-121  
Araw ng Kalayaan nitong Hunyo 12, 
2019 ay nabahiran ng matinding 
panganib at tensyon—panganib 
ng lumalaking banta ng agresyon 
ng China  sa naganap na pagsagasa 
ng  barko ng  chinese maritime 
militia  sa sasakyang-dagat ng mga 
mangingisdang Pilipino sa Recto 
Bank noong hatinggabi ng Hunyo 
9.  Masahol pa dito, inabandona ng 
barko ng China ang 22 tripulanteng 
taga-San Jose, Occidental Mindoro 
na sakay ng lumubog na sasakyang-
dagat.  Makalipas ang halos limang 
oras na pagpalutang-lutang sa 
karagatan, iniligtas sila ng mga 
mangingisdang Vietnamese.

Habang nananawagan ang 
sambayanang Pilipino ng katarungan 
para sa mga mangingisdang 

biktima ng bagong agresyon ng China, 
walang kahihiyang pinagtakpan ni 
Duterte  at kanyang mga alipures 
ang pananagutan ng China at 
pagturing sa nangyari bilang isang 
‘maliit na insidente sa karagatan’ 
(little maritime incident) kung saan 
nalagay sa panganib ang buhay 
ng mga mangingisdang Pilipino sa 
karagatang ito.  

Dapat  tingnan na ang naganap 
noong Hunyo 9 ay hindi isang hiwalay 
o isolated na kaso.   Lalong hindi 
isang little maritime incident o isang 
simpleng aksidente ayon sa China.  
Noong linggo mismo bago ang 
insidente sa Recto Bank, may naiulat 
ang Philippine Coast Guard (PCG) 
na presensya ng mga Chinese Naval 
Vessels kabilang ang isang barko de 
gyera, coast guard vessels at militia 
boats malapit sa Panatag Shoal na 
124 nautical miles lamang mula sa 
Zambales at nasa loob ng Philippine 
exclusive economic zone (EEZ).   

Balikan din  natin ang mga 
agresibong aksyong ginawa ng 
China sa WPS  tulad ng pagkamkam 
sa Mischief Reef noong 1995, at 
sa okupasyon ng Scarborough o 
Panatag Shoal noong 2012 nang 
pinigilan ng mga barko ng China ang 
Philippine Navy na arestuhin ang 
mga Chinese poachers o mga iligal 
na nangingisdang Chinese sa t ng 
Pilipinas.  

Mas maaga pa, kinamkam rin ng 

China mula sa Vietman ang Parcels 
(Paracel) Island  noong 1974 at 
ang Fiery Reef Cross noong 1988.  
Nagresulta ito sa mga armadong 
kumprontasyon  sa pagitan ng PLA 
at sundalong Vietnamese.    Noong 
2012 ay nagtayo ang China ng Sansha 
City kasama ang Woody Island at iba 
pang bahura sa Spratly Islands na 
inagaw din nito noong 1988 at ang 
Scarborough Shoal.  Mas matindi pa 
noong 2014 nang dinala at ipinwesto 
ng China ang isang oil rig, ang 
Haiyang Shiyuo 981 sa karagatan ng 
Hoang Sa at hinabol at binangga ang 
mga Vietnamese fishing vessels na 
malapit sa Hoang Sa.  Nito namang 
Marso ay binangga at pinalubog 
ng Chinese Vessel 44101 ang isang 
Vietnamese fishing vessel sa Da Loi 
Reef sa Paracel Archipelago.   Walang  
sinagot ang China sa mga protesta 
kaugnay nito at wala ding anumang  
kompensasyon sa mga biktima nito.   

Ang Recto Bank na pinangyarihan 
ng  ‘hit and run’ sa bangka ng 
mangingisdang Pilipino kasama ang 
Malampaya ay bahagi ng EEZ at 
extended continental shelf (ECS)  ng 
Pilipinas sa West Philippine Sea na 
kasama rin sa 90% ng South China 
Sea na patuloy na inaangkin ng 
China sa ilalim ng tinaguriang 9-dash 
line map kahit pa naglabas na ng 
desisyon ang International Tribunal 
on the Law of the Sea (ITLOS) sa 

Ito ang mga  kataga sa tula ng isang dakilang makata at 
makabayang si  G. Amado V. Hernandez, mga katagang hanggang 

ngayon ay humahamon sa sambayanang Pilipino na ipagtanggol 
at ipaglaban ang tunay na kalayaan at pambansang soberanya sa 
gitna ng kataksilan ng mga bagong Aguinaldo ng kasalukuyang 
panahon.  Isang tungkuling ipinagtagumpay ng unang henerasyon 
ng mga rebolusyonaryong Pilipino at ipinagpapatuloy sa ilalim ng  
pamumuno ng mga proletaryong Pilipino. 
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…masdan mo ang iyong lupa dayong hukbo’y nakatanod, 
masdan mo ang iyong  dagat, dayong bapor ang nasa laot… 

(Kung Tuyo na ang Luha Mo)

Si Duterte ang larawan ng bagong Aguinaldo
Taksil at bentador ng kalayaan at soberanya  
ng Pilipinas sa imperyalismong US at China

LATHALAIN



pamamagitan ng Permanent Court 
of Arbitration (PCA) noong 2016 
na hindi balido at walang batayan 
ang pag-angkin ng China sa WPS.  
Tinukoy sa desisyon na nilabag ng 
China ang soberanya ng Pilipinas 
sa EEZ sa ginagawang pagpigil  sa 
pangingisda at eksplorasyon ng gas 
ng Pilipinas sa WPS, pagtatayo ng 
China ng mga artipisyal na isla at 
patuloy na pangingisda sa  EEZ ng 
Pilipinas.  

Tulad ng karanasan ng Vietnam, 
walang kasimpait ang sinapit ng mga 
mangingisdang Pilipino sa kamay 
ng China.  Binangga at inabandona 
na nga sila ng mga Chinese, iniwan 
at tinalikuran pa sila ni Duterte na 
piniling manahimik ng isang linggo 
matapos ang insidente at nang 
magsalita ay minaliit ang pangyayari 
bilang isang little maritime incident.  
Maituturing na isang krimen  
ang ginawang pagtakas at pag-
abandona ng mga Chinese sa mga 
mangingisdang Pilipino, habang 
malaking karuwagan ang kawalang 
aksyon ni Duterte kasabay ng 
pagsasabing hindi pa handa ang 
Pilipinas na makipagdigma sa China 
na katumbas nang pagyukod sa 
isang makapangyarihang bansa.   
Dapat ilantad ang pangangayupapa 
ni Duterte sa China at ang talunang 
tindig sa pag-angkin ng China sa 
teritoryo ng Pilipinas sa WPS.  Dapat 
ilantad ang kawalang gulugod ng 
rehimeng US-Duterte na igiit ang 
soberanya ng Pilipinas sa WPS at 
pagpapaubaya sa kagustuhan ng 
China.

Tunay ngang mabagsik si Duterte 
laban sa mga malililiit at mahihirap 
na mamamayan, sa mga kababaihan 
at mga kalaban sa pulitika, ngunit 
bahag naman ang buntot nito sa 
China at iba pang imperyalistang 
kapangyarihan.  
Magkano ang dahilan ng 
pananahimik?

Sa loob ng tatlong taong 
panunungkulan ni Duterte mula 
2016 ay apat na beses na itong 
nagpabalik-balik sa China at 
nakipag-usap kay Xi Jinping at iba 
pang mga lider sa balangkas ng 
pakikipagtulungan at kooperasyon 
sa China.  Sa pinakahuling state 
visit nitong Abril 2019 ay tinuran 
ni Duterte na malaking  tagumpay 
ang kanyang state visit sa China, 

na mahal niya ang China dahil 
nakakatulong ito sa Pilipinas at 
umaasang mabubuo ng China at 
mga bansa sa South East Asia ang 
isang code of conduct (COC) sa South 
China Sea.   Sa mga usapang ito, 
tikom ang bibig ni Duterte at walang 
nabuong malinaw at makabuluhang 
kasunduan kaugnay sa mga inaangkin 
ng China na bahagi ng EEZ ng Pilipinas 
at lalong hindi maigiit ni Duterte ang 
pagkakapanalo ng Pilipinas sa kasong 
isinampa laban sa China sa PCA sa 
The Hague, Netherlands noong 2016 
na siyang pinakamatibay na bahagi 
ng intermasyunal na batas pabor sa 
Pilipinas.

Wala namang ibang layunin ang 
China kundi magmaniobra at iparalisa 
ang Pilipinas tungo sa pusisyon ng 
pagsang-ayon sa walang basehang 
pag-angkin ng China.  Para pagtakpan 
ang pag-angkin nito sa 90% ng WPS, 
ipokritong ipinanawagan ni Duterte 
para sa mapayapang negosasyon 
at pagsasantabi ng mga alitan at 
pagpasok sa mga magkakasamang 
proyekto para linangin at 
pakinabangan ang likas na yaman sa 
EEZ at ECS ng Pilipinas.   Nariyan din 
ang maluwag na pagpopondo sa mga 
malalaking proyekto sa bansa na 
kamakailan lamang ay natuklasang 
batbat ng maanumalyang mga 
kontrata tulad ng pagkakaroon ng 
waivers on sovereign immunity 
and mentioned patrimonial 
assets o probisyon na kapag hindi 
nakabayad sa utang ang Pilipinas 
ay maaariing kunin ng China ang 
anumang ari-arian nito, at kabilang 
sa pinagnanasaan ng China ay ang 
mayaman na depositong langis at 
natural gas sa WPS.   Ang ganitong 
mga kasunduan ay naglalagay sa 

alanganin sa bansa kapag hindi nito 
nabayaran ang pagkakautang.  At 
para pagtakpan ang mga makaisang-
panig na mga kasunduan, iginigiit din 
nito ang confidentiality clause o ang 
pagiging sikreto ng mga kasunduan 
at ang pag-aayos ng mga sigalutan 
sa pamamagitan ng mga batas ng 
China.  

Dapat na maging mapagbantay 
ang Pilipinas sa unti-unting 
pagkahulog sa bitag ng pagkakautang 
sa China (Chinese debt trap) lalo 
pa 19 sa 75 na mayor na mga 
proyekto ni Duterte hanggang 2022 
ay popondohan ng China.  Buong 
pagmamalaking iniuwi ni Duterte 
mula sa pagdalaw sa China ang mga 
kasunduan sa mga kumpanyang 
Chinese na nagkakahalaga ng USD 
12.165B o P634T ng pamumuhunan 
at mag-eempleyo diumano ng 
dalawang milyong manggagawa.  
Nagmukhang kakapiranggot lamang 
ang taunang badyet ng gubyerno 
ng Pilipinas na Php3.7T kung 
ikukumpara dito.  Ibinigay sa China 
ang malalaki at estratehikong mga 
proyekto tulad ng Chico Dam, Kaliwa 
Dam, Subic-Clark Railway Project, 
renewable energy projects, mga 
planta ng bakal at iba pa.
China, hindi ka nag-iisa

Habang litaw ngayon ang usapin 
ng pag-angkin ng China sa ilang bahagi 
ng Pilipinas, hindi dapat matabunan 
ang ginagawa ng imperyalismong 
US sa bansa. Nagtatayo ang US ng 
mga pasilidad sa mga base militar 
sa Pilipinas, ang presensya ng mga 
tropang  Amerikano sa bansa at 
mga inilulunsad nitong operasyong 
militar.  Taun-taon ding inilulunsad  
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nito ang Balikatan Exercises sa buong 
bansa at madalas ang pagdaong ng 
mga sasakyang pandigma nito.   Sa 
harap ng tumitinding tensyon at 
militarisasyon sa WPS, higit pang 
pinasinsin ng US ang paggamit sa 
karagatan ng Pilipinas.   Higit sa 
anumang panahon, pinalalakas ng 
US ngayon ang interbensyong militar 
sa Pilipinas kasabay ng pagwasiwas 
nito ng Mutual Defense Treaty sa 
pagitan ng US at Pilipinas para sa 
tuluy-tuloy na presensya nito sa 
bansa.  Mahalaga ang Pilipinas 
para sa US upang mapatatag ang 
presensyang militar nito sa West 
Pacific at Indian Ocean.  Iginigiit 
din ngayon ng rehimeng Duterte 
ang pangangailangan ng bagong 
tratado para saklawin ang mga 
soberanong teritoryo ng Pilipinas sa 
WPS ngunit ang nasa likod lamang 
nito ay paghahabol ng dagdag na 
limos—ayuda at gamit militar para 
sa Pilipinas mula sa US.    

Bilang pundamental na punto 
ng  programa ng pambansa 
demokratikong rebolusyon,  anuman 
ang pampulitika at panlipunang 
katangian ng gubyernong nakaluklok 
sa Pilipinas, dapat ipagtanggol ng 
mamamayang Pilipino at lahat ng 
patriyotiko at progresibong pwersa 
ang pambansang soberanya at 
pangalagaan ang integridad ng 
teritoryo ng Pilipinas, kabilang ang 
soberanya sa teritoryong pandagat 
at sa panloob na katubigan at 
soberanong karapatan sa EEZ at ECS.  

Ang Pilipinas ay dapat na maging 
independyente sa US, China at ibang 
mga kapitalistang kapangyarihan.  
Upang magkaroon ng sariling lakas 
at umani ng respeto, pakikiisa at 
kooperasyon ng ibang mga 
mamamayan, dapat ipagwagi ng 
mamamayang Pilipino ang bagong 
demokratikong rebolusyon at 
sumulong patungong sosyalistang 
rebolusyon.  Dapat kamtin ang 
pambansang soberanya at 
demokrasya para sa masang 
anakpawis na manggagawa at 
magsasaka, matamo ang hustisyang 
panlipunan, isakatuparan ang 
reporma sa lupa at pambansang 
industriyalisasyon, itaguyod ang 
patriyotiko at progresibong kultura 
at paunlarin ang kooperatibong 
relasyon sa lahat ng bayan alang-
alang sa kapayapaan at kaunlaran.   

BANTAY KARAPATAN

Umabot sa mahigit dalawang 
linggo bago naibigay sa mga pamilya 
ng tatlong napaslang na Pulang 
mandirigma sa labanan noong 
Hunyo 13.  Matapos na makumpleto 
ang lahat ng mga kinakailangang 
dokumento, matagal pa bago 
pinirmahan ni Chief Supt. Catalino 
Batuluyan Jr., hepe ng Mansalay 
PNP, ang clearance para makuha ang 
bangkay ng tatlo ng kanilang mga 
pamilya at kaanak.

Pinakamatagal na nakuha ang 
bangkay ni Victor Alcos na gustong 

palabasin ng AFP-PNP na isang mataas 
na upisyal ng BHB at namumunong 
kadre ng Partido sa rehiyon upang 
makuha lamang ang pabuyang pera.  
Umabot ng hanggang Hunyo 29 bago 
nakuha ng pamilya at kaanak ang 
kanyang bangkay.

Malinaw na isang paglabag sa 
batas ng digma at internasyunal na 
makataong batas ang ginawa ng   
AFP-PNP na hindi pagrespeto sa mga 
labi ng mga yumaong kombatant at 
patuloy na pagkakait ng kanilang mga 
bangkay sa kanilang mga pamilya.  

Mga labi ng mga Pulang mandirigma, matagal na 
bininbin ng AFP-PNP sa Mansalay, Oriental Mindoro

Pinatay ng pinagsanib na tropa ng 4th IBPA 
at Occidental Mindoro Provincial Mobile 
Forces Company si Frente Gutierrez, isang 
residente ng Sityo Cambiswer 1, Brgy. 
Poblacion, Calintaan, Occidental Mindoro 
noong Hunyo 25. Si Gutierrez ay malapit 
sa pinangyarihan ng labanan sa pagitan 
ng pasistang AFP-PNP at BHB Mindoro 
sa Sityo Mabolo ng nasabing barangay at 
mahigit 40 taon nang nakatira sa nasabing 
lugar.

Pagkatapos ng labanan, pinagbabaril 
ng mga elemento ng AFP-PNP si Gutierrez 
na nagresulta sa tatlong tama ng punglo sa 
iba’t ibang bahagi ng katawan. Pinalabas 
ng mersenaryong AFP-PNP na isang Pulang 
mandirigma si Gutierrez na binihisan pa 
nila at binigyan ng baril upang pagtakpan 
ang kanilang krimen.  

Hindi na bago ang ganitong kalakaran 
sa AFP-PNP para sa lahat ng mga inosenteng 
sibilyan na kanilang pinapaslang.

Isang sibilyan sa Calintaan, Occidental Mindoro, 
pinatay ng AFP

Iligal na inaresto at ikinulong 
ng mga di unipormadong pulis ang 
siyam katao kabilang ang tatlong 
menor de edad na dumalo sa 
programang naggugunita sa araw 
ng Huwad na Kalayaan sa Aguinaldo 
Shrine, Kawit, Cavite noong Hunyo 
12.  Iligal silang inaresto matapos 
na paghinalaan silang magdudulot 
ng gulo sa nasabing programa.  
Nakaranas ng pambubugbog, tortyur 
at interogasyon ang tatlong menor 
de edad sa kamay ng mga pulis.  

Kinasuhan sila ng paglabag sa RA 
153 at resisting arrest na isinampa 
lamang noong sumunod na araw. 

Naglunsad ng kilos-protesta ang 
mamamayan ng Cavite at mga kasapi 
ng iba’t ibang progresibong 
organisasyon upang ipanawagan ang 
kagyat na pagpapalaya sa siyam.  
Pinalaya sila noong Hunyo 15 
matapos na ibasura ang mga walang 
batayan at gawa-gawang kaso laban 
sa kanila.  

9 katao, iligal na inaresto, tinortyur at ikinulong sa 
araw ng huwad na kalayaan
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Mula noon, ang paggigiit sa 
muling pagpapatibay o pagkilala sa 
mga kasunduan na nilaman ng The 
Hague Joint Declaration ang laging 
nasa unahan ng agenda na itinutulak 
ng NDFP sa kada pagsisimula ng mga 
impormal at pormal na usapang 
pangkapayapaan mula kay Ramos 
hanggang kay Duterte. Kailangan 
ito para patuloy na hadlangan at 
biguin ang GRP sa imbing pakana 
nitong bitagin ang  rebolusyonaryong 
kilusan,  na kinakatawan ng NDFP,  sa   
linya ng pagsuko at kapitulasyon.  

Ang Comprehensive Agreement 
on the Respect of Human Rights 
and International Humanitarian 
Law (CARHRIHL) ang una sa apat 
na substantive agenda na nilaman 
ng The Hague Joint Statement ay 
napagkasunduan ng magkabilang 
panel ng mga negosyador noong 
Marso 16, 1998 at nagkabisa matapos 

mapirmahan ni Chairman Mariano 
Orosa sa panig ng NDFP noong Abril 
10  at ng noo’y pangulong Joseph 
Estrada sa panig ng GRP noong Agosto 
7, 1998.   Ang mga laman at probisyon 
sa kasunduang ito ay umaalinsunod 
at sumasalamin sa mga prinsipyong 
katanggap-tanggap sa dalawang 
panig na nilaman ng The Hague 
Joint Declaration.  Ang pagrespeto 
at pagtatanggol sa karapatang 
tao at maging sa pagkilala sa mga 
internasyunal na batas sa kondukta 
ng digmaan at armadong tunggalian 
ay nakatuntong at nakabatay sa 
pagtatanggol sa pambansang 
soberanya, demokrasya at umaayon 
sa hustisyang panlipunan. 

 Sa pinal na burador ng 
Comprehensive Agreement on 
Socio Economic Reforms (CASER) 
na inihapag ng NDFP Reciprocal 
Working Committee sa katapat 

nito sa GRP, malinaw na nakasaad 
ang mga probisyon na naggigiit 
at nagtatanggol sa pambansang 
soberanya at patrimonya laban sa 
pagsasamantala at pandarambong 
ng mga dayuhang imperyalista at 
mga lokal na kasapakat nito.

Ang usapang pangkapayapaan ay 
isang larangan din ng labanan na 
mahalaga para sa pagsusulong at 
pagtataguyod sa mga demokratikong 
karapatan at interes na ipinaglalaban 
ng mamamayan sa kabuuan at sa 
pambansang soberanya sa partikular,  
mula sa mga lantarang agresyon at 
paglabag ng imperyalismong US at 
China. 

Una sa serye ng mga artikulo hinggil 
sa laman ng mutually accepted principles 
sa usapang pangkapayapaan sa pagitan 
ng NDFP at GRP.  

Malinaw para sa NDFP na kailanman ay di dapat isuko at ikompromiso ang usapin ng pambansang soberanya 
mula sa pambabaluktot at pagmemenos dito ng GRP sa serye ng mga negosasyong pangkapayapaan sa 

NDFP.  Sa loob ng 20 taon ng pakikipag-usap ng NDFP sa GRP,  konsistente ang NDFP sa paggigiit at pagtatanggol 
sa mga prinsipyo ng pambansang soberanya,  demokrasya at hustisyang panlipunan bilang katanggap-
tanggap na mga prinsipyo sa magkabilang panig (mutually accepted principles) na nagsisilbing pundasyon 
at pangkalahatang balangkas para sa usapang pangkapayapaan ng  NDFP-GRP.  Ang mga prinsipyong ito ay 
nakasaad sa The Hague Joint Declaration na pinagkasunduan ng NDFP at GRP noong Setyembre 1, 1992. Ito’y 
isang pahinang dokumento na pinirmahan nina Congressman Jose Yap ng Tarlac bilang ispesyal na emisaryo 
ng noo’y pangulo ng GRP na si Fidel Ramos at ni Luis Jalandoni na kumakatawan sa NDFP.   

Paano ipinagtatanggol ng NDFP ang 
pambansang soberanya sa peace talks?

Ang GRP at NDFP ay humaharap sa isang pormal na 
negosasyon upang lutasin ang armadong tunggalian.

Ang komon na hangarin ay ang pagkakamit ng 
makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

Ang pag-uusap ay alinsunod sa kapwa katanggap-
tanggap na mga prinsipyo tulad ng pambansang 
soberanya, demokrasya at hustisyang panlipunan.

Walang paunang-kundisyon ang maaaring ipataw na 
magtatatwa sa angking  katangian at layunin ng mga 
usapang pangkapayapaan.

Ang pag-uusap ay dapat gawin sa isang nyutral na 
lugar sa labas ng bansa.

Ang sustantibong agenda:

1.  pagrespeto sa karapatang pantao at internayunal 
na makataong batas

2. sosyo-ekonomikong mga reporma

3.  pulitikal at konstitusyonal na mga reporma

4.  pagtatapos ng labanan at disposisyon ng mga 
pwersa

Laman ng The Hague Joint Declaration
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Sinalubong ng kilos-protesta ng mamamayan ng Timog 
Katagalugan ang ika-121 anibersaryo ng paggunita ng 
Araw ng Huwad na Kalayaan sa Kawit, Cavite noong Hunyo 
12.  Pinanguhan ng BAYAN Southern Tagalog ang nasabing 
pagkilos sa temang “Bayan kong sinilangan, ipaglaban ang 
kalayaan para sa sambayanan”. 

Ipinanawagan nila ang pagnanagot sa rehimeng 
US-Duterte sa ginagawa nitong walang pakundangang 
paglaspatangan sa pambansang soberanya.  Kinundena ng 

mga nagprotest ang patuloy na pagpapakatuta ni Duterte 
sa imperyalismong US at pagyukod nito sa China sa usapin 
ng mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea.

Ayon sa BAYAN-Southern Tagalog, nananatiling 
kabalintunaan ang pagdiriwang ng kalayaan sa ilalim ng 
tumitinding kahirapan, karahasan at maging mga batas na 
ginawa ng reaksyunaryong gubyerno na nagtataksil sa  
masang api.  

Mamamayan ng TK naglunsad ng kilos protesta sa Araw ng 
Huwad na Kalayaan

BALITANG TO

Inambus ng Apolonio Mendoza 
Command-BHB Quezon ang hindi 
bababa sa 30 elemento ng 85th IBPA 
na nagpapatrolya sa Sityo Tanauan 
sa Brgy.  Villa Nacaob, Lopez noong 
Hunyo 13.

Patay ang dalawang nauunang 
elemento ng tropa ng AFP matapos 
bugsuan ng putok ng nakatambang 
na mga Pulang mandirigma.  Umabot 
sa dalawang minuto bago nakaganti 
ng putok ang pasistang sundalo.

Ang nagpapatrolyang 85th IBPA 
ay bahagi ng pursuit operation nila sa 
Pulang hukbo na naunang sumalakay 
sa nakahimpil na seksyon ng sundalo 
noong Hunyo 11.  Nasurpresa 
ang nagpapahingang militar nang 
gapangin ng mga operatiba ng BHB sa 
Sityo Bunga, sa kaparehong barangay.

Itinanggi ng AFP na may kaswalti 
sila sa labanan noong Hunyo 11, pero 
ayon sa ulat ng mga residente sa lugar, 
nakita nila ang mga sugatang sundalo 
na inilalabas ng kanilang kasamahan 
noong tanghali ng sumunod na araw.

Wala namang kaswalti sa panig ng 
NPA sa parehong labanan.

Noong Hunyo 25, tinambangan 
naman ng Pulang hukbo ang nag-
ooperasyong tropa ng 80th IBPA sa 
Brgy.  Cagsiay II, Mauban kung saan 
tatlong sundalo ang nasugatan.  
Sinundan nito ang inilunsad na 
naunang ambus ng BHB sa 1st 
Company ng 80th IBPA na nagbunsod 
sa pagkamatay ng isang sundalo at 
tatlong sugatan noong Hunyo 22 sa 
parehong barangay.

Noong Hunyo 26, inisnayp naman 

ng isang yunit ng BHB ang nakahimpil 
na sundalo ng 85th IBPA sa Sityo 
Cagbibigtuin, Brgy.  Malabahay, 
Macalelon na nagresulta sa labanan 
ng magkabilang panig.  

Ang mga naturang malalawak 
at malalaking operasyon ng AFP 
sa lalawigan ng Quezon ay bahagi 
ng pinakabagong kampanyang 
supresyong JCP ‘Kapanatagan’ 
ng rehimeng US-Duterte laban 
sa Partido, hukbong bayan at 
nakikibakang mamamayan.  Matibay 
ang paniniwala ng rebolusyonaryong 
mamamayan sa lalawigan ng Quezon 
na nakatakda ring mabigo ang 
Oplan ‘Kapanatagan’ kagaya ng mga 
naunang oplan.  

Ang bangis ng anumang pasistang 
atake at paghahari ay hindi kailanman 
mananaig sa digmang bayan.  

AMC-BHB Quezon, muling binigwasan ang 85th at 80th IBPA sa 
4 na labanan at isang operasyong isnayp

Ipinagbubunyi ng mamamayan ang matagumpay na 
operasyong isparo ng isang yunit ng Bienvenido Vallever 
Command-BHB Palawan sa abusadong pulis na si SPO2 
Nelzaheb Aizo sa Brgy. Plaridel, Aborlan, Palawan noong 
Mayo 31. 

Si Aizo ay matagal nang inirereklamo ng mamamayan ng 
Aborlan dahil sa ginagawa nitong notoryus na pagtatanim 
ng ebidensyang droga sa mga taong inaaresto sa ngalan ng 

oplan Tokhang ni Duterte. Sangkot din si Aizo sa bentahan 
ng iligal na droga sa buong timog Palawan sa ilalim ng 
kanyang among si Major Remo. Bahagi din siya ng mga 
pangongotong sa mga painuman at sabungan sa bayan ng 
Aborlan.

Sa tulong ng mamamayan ng Aborlan, nagtagumpay 
ang Pulang hukbo na ipataw ang rebolusyonaryong 
hustisya kay Aizo. 

Abusadong pulis, inisparo ng BVC-BHB Palawan

KILOS PROTESTA
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KULTURA

May wasto bang edad na itatakda
Ang pag-aalay ng buhay sa gitna ng digma?
Makatarungan bang panghinayangan 
Ang maagang kamatayan?
Sino ang magsasabi nang hindi pa napapahon?
Ano ang pamantayan nang paghusga,
Sa kabuluhan nang kamatayang ating sinusuong?

Walang kabuluhan ang magpakalunod sa karagatan ng mga tanong.
Sapagkat hindi makatarungan ang malubid sa lumo’t dalamhati
Sa mulat at matapang na pag-aambag ng mga kasamang nasawi.
Walang puwang ang panghihina’t agam-agam
Sa kadakilaang inialay ng mga martir ng sambayanan
Upang hawanin at mapanday
Ang tagumpay ng digmang bayan.

Bata mang nagbuwis ng buhay si Ka Sam,
Ngunit di hamak na higit ang kabuluhan 
Kaysa haba ng buhay na ginugol sa sarili lamang…
Matanda na si Ka Al nang siya ay masawi
Ngunit rebolusyon ang kanyang pinili
Hanggang sa huli.
Nasa kasingkaran ng kanyang buhay si Ka Ronel,
May katikasang taglay upang maging kumander,
Ngunit batid niyang ang tapang at galing ay di-dapat ipagkait
Upang mapinsala’t magapi ang kaaway na malupit.

Walang buhay na nasasayang sa bawat pagkabuwal.
Walang wastong edad na maitatakda sa pag-aambag.
Pagkat bawat dugong pumapatak sa lupa,
Ay dugong nagpapatibay sa katumpakan ng digma.
Habang ang sambayanan ay hinahalihaw ng kabagsikan,
Ng pang-aapi’t pagyurak sa batayang karapatan
Ang maghimagsik ay makatarungan
At ang kamatayan ay pangyayaring karaniwan.

Ang bawat pag-aambag ay panibagong lakas,
Inspirasyon at hamon na ibayong magpapatalas.
Upang ang bawat tungkuling naiwan
Ay matanganan nang buong kapasyahan,
Ang dalamhati’y gawing balon ng ibayong pagpupunyagi,
Ibagsak at durugin ang naghaharing uri!

Kabuluhan ng Pag-aambag
(Alay sa mga Martir ng Mansalay)

ni Ka Minda

Sina Victor ‘Ka Al’ Alcos, Ricky ‘Ka Ronel’ delos Santos at Aldrin ‘Ka Samuel’ Gamil ay napaslang sa labanan noong 
Hunyo 13.  Sila’y mga bayani ng sambayanan na kailanma’y hindi malilimutan ng masang kanilang pinaglingkuran.  


