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Opisyal na Pahayagan 
ng Rebolusyonaryong 
Mamamayan ng 
Timog Katagalugan

TOMO 39 BILANG 11

Tuluyan nang naghuramentado ang rehimeng US-Duterte sa mga panibago at papalalang kaso nito 
ng paglabag sa karapatang tao at pagyurak sa saligang demokratikong karapatan ng mamamayan.  

Sinasalamin ng mga pasistang atake ng rehimen sa mga ligal na demokratikong organisasyon at mga 
indibidwal ang largadong crackdown sa buong bansa.

Isinasagawa ni Duterte ang 
iba’t ibang tipo ng pampulitikang 
panunupil sa kanyang mga 
katunggali at kritiko.  Inilulunsad 
ng rehimen ang mga sinkronisado 
at maramihang reyd sa mga 
opisina ng mga progresibong 
organisasyon gamit ang mga 
depektibong template search 
warrants.  Tinatamnan ng mga 
ebidensya ang mga opisina at 
maramihang iligal na inaaresto 
at ikinukulong ang mga kasapi 
ng mga organisasyong masa 

kabilang ang ilang menor de 
edad. 

Sa Timog Katagalugan, walang 
awang pinaslang ng rehimeng 
Duterte si Reynaldo Malaborbor, 
isang lider-manggagawa,  noong 
Nobyembre 4 sa Cabuyao City, 
Laguna.  Si Malaborbor na isang 
dating detenidong pulitikal na 
nakalaya noong 2015 ay kilalang 
beteranong aktibista at kasapi 
ng iba’t ibang organisasyong 
masa sa rehiyon. 

Noong Nobyembre 25 
naman, iligal  na inaresto ng PNP 
si Jaime Padilla, tagapagsalita 
ng Melito Glor Command-BHB 
TK, habang nagpapagamot ang 
huli ng kanyang malubhang 
karamdaman sa puso.  Nilabag ng 
rehimeng Duterte ang karapatan 
ni Jaime Padilla sa ilalim ng 
Komprehensibong Kasunduan 
para sa Paggalang sa mga 
Karapatang Tao at Internasyunal 
na Makataong Batas (CARHRIHL) 
at ng 1949 Geneva Conventions 
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Mas maigting na digmang bayan, sagot sa largadong 
crackdown ni Duterte
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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: 
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na nagbibigay proteksyon sa isang hors de combat at may sakit. 
Ginagamit na katwiran ang mga gawa-gawang kasong pagpatay 
laban sa kanya upang arestuhin at ipiit sya sa kabila ng kanyang 
katandaang edad at maselang karamdaman.  Iligal ding inaresto si 
Alexandrea Pacalda, isa ring human rights worker sa Quezon noong 
Setyembre.

Sa mga inilulunsad na focused military operation (FMO) 
sa kanayunan, lantaran ang mga isinasagawang pag-aaresto’t 
pagdedetine ng mga sibilyan ng mersenaryong AFP-PNP.  
Pangkaraniwan na ang ginagawa ng mga pasistang sundalong 
paghahalughog sa mga bahay at pagsira ng mga kabuhayan at 
pananim ng mamamayan tuwing maglulunsad ng mga FMO tulad 
ng nagaganap sa mga bayan ng Macalelon, Lopez, General Luna 
sa Quezon; Rizal, San Jose at Calintaan sa Occidental Mindoro; 
Bongabong at Mansalay sa Oriental Mindoro at bayan ng Brooke’s 
Point, Bataraza at Taytay sa Palawan.

Samantala, pinatindi pa ng rehimeng Duterte ang marahas 
na pagsupil sa mga pagkilos ng mamamayan laban sa patuloy 
na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, pagtaas ng 
singil sa buwis at malawakang kontraktwalisasyon, disempleyo, 
kawalan ng lupa, patuloy na pangangamkam ng lupain at iba pang 
patakarang neoliberal at anti-mamamayan.  Naging kalakaran 
na ang kriminalisasyon ng mga pampulitikang pakikibaka upang 
arestuhin at ikulong ang mamamayang nakikibaka at mga lider 
masa.  Talamak ang iligal na pagbubuwag ng mga welga ng mga 
manggagawa, iligal na pag-aaresto sa mga ito at pagsasampa ng 
mga gawa-gawang kaso tulad ng nangyari sa mga manggagawa 
ng NutriAsia sa Laguna at Regent Foods Corporation sa Pasig City. 

Nahihibang si Duterte sa pag-aakalang kaya nyang durugin 
ang rebolusyonaryong kilusan sa pamamagitan ng kanyang 
mga pasistang pamamaraan at nang hindi tinutugunan ang 
mga pangunahing karaingan ng mamamayan.  Hindi kailanman 
mapapaatras ni Duterte ang mamamayan gamit ang kamay-na-
bakal nito.  Marami nang karanasan ang mamamayan sa paglaban 
at pagbigo ng mga oplan ng reaksyunaryong gubyerno na higit na 
nagpapakita ng superyoridad ng digmang bayan laban sa todo-gera 
ng rehimeng US-Duterte.  Noong panahon ng diktadurang Marcos, 
hindi nawasak ng batas militar ang rebolusyonaryong kilusan 
bagkus ito pa ang higit na nagtulak sa mamamayan para isulong 
ang kanilang pambansa-demokratikong pakikibaka.

Sa umiiral na pasismo at largadong crackdown ni Duterte, 
dapat ibayong paigtingin ng mga rebolusyonaryo at 
progresibong pwersa ang mga pakikibakang masa ng mga 
manggagawa, magsasaka, maralitang lungsod, kabataang 
estudyante, propesyunal at maliliit na negosyante.  
Padagundungin sa mga lansangan ang malalaking aksyong 
masa at kilos protesta na tumutuligsa sa pasismo ng rehimeng 
US-Duterte at naggigiit ng kanilang mga kahilingan at batayang 
karapatan tulad ng lupa, pagkain, regular na trabaho at 
nakabubuhay na sahod, paninirikan at abot-kayang serbisyong 
panlipunan.

Dapat na iayon at paunlarin ng mamamayan ang kanilang 
mga ligal at iligal na anyo ng pagkilos sa kalagayang wala nang 

st.kalatas@gmail.com

balikwastk.wordpress.com
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BALITANG TO

balak si Duterte na ikubli pa 
ang kanyang pasismo at tiranya.  
Kailangang hasain nila ang 
kanilang mga sarili sa pagharap sa 
mas maigting na pakikibaka laban 
sa pinatinding pasistang atake 
ng rehimeng US-Duterte.  Dapat 
maging mapanlikha, pleksible sa 
paggamit ng iba’t ibang porma 
at  anyo ng pakikibaka.  Buuin ang 
pinakamalawak na nagkakaisang 
prenteng anti-pasista na lumalaban 
sa sagadsaring militarista at 
tiranikong rehimeng Duterte.  
Pakilusin ang pinakamalawak 
na bilang ng mamamayang 

nagtataguyod ng karapatang tao 
at hamigin ang mga namumuhi 
kay Duterte at sa bulok na 
pamumuno nito.

Hindi ang crackdown ni Duterte 
ang magpapadapa sa demokratikong 
kilusang masa. Higit pa nitong 
itutulak ang mamamayan upang 
paigtingin ang mga pagkilos sa mga 
sentrong bayan at lungsod kasabay 
ng pagpupunyagi sa armadong 
pakikibaka sa kanayunan.  Sa gitna 
ng largadong crackdown, dapat na 
higit na paigtingin ng sambayanan 
ang digmang bayan at pasampahin 

ang paparaming bilang ng 
mamamayan sa BHB.

Sa gitna ng papatinding todo 
gera ni Duterte, higit na nahihinog 
ang kalagayan para sa pagsusulong 
ng rebolusyon.   Hanggat hindi 
tinutugunan ng rehimeng US-
Duterte ang mga karaingan ng 
mamamayan at magpapatuloy 
lamang ang pasista at militaristang 
postura nito, tiyak na papaigtingin 
pa ng mamamayan ang digmang 
bayan at armadong paglaban na 
siyang magbabagsak sa tiranikong 
rehimen.  

Binigo ng isang yunit 
ng Narciso Antazo Aramil 
Command-BHB Rizal ang 
pasistang atake ng Special Action 
Force-PNP sa Sityo Bakong, 
Brgy.  San Jose, Antipolo City, 
Rizal noong Nobyembre 21.  

Walang natamong pinsala ang 
BHB sa 10-minutong labanan.

Bago ang labanan, nagpanggap 
na mga Pulang mandirigma ang 
umatakeng yunit ng SAF-PNP 
upang linlangin ang mga grupong 
Dumagat at Remontado sa erya.  
Mabilis na nalantad sa mga 
residente ang pakana ng SAF-
PNP kaya’t kagyat itong nag-ulat 
sa BHB.  Dahil dito nakapaghanda 
ang inaatakeng yunit ng BHB 
at mabilis na nakapagmaniobra 
upang epektibong labanan ang 
atake ng SAF-PNP.

Walang nadamay na sibilyan 
sa nasabing labanan. 

Ang yunit ng SAF-PNP na 
nakalaban ng BHB ay bahagi ng 
mga tropa ng kaaway sa Rizal 
na naghahasik ng teror sa 
mamamayan at pwersahang 
nagpapasuko sa mamamayan 
sa lugar.  

Pasistang atake ng 
SAF-PNP, binigo ng 
BHB Rizal

Matagumpay na inambus ng isang yunit ng Apolonio Mendoza 
Command-BHB Quezon ang nag-ooperasyong tropa ng 80th IBPA at 
Regional Mobile Force Battalion-PNP-4A sa Brgy. Lower Lumutan, General 
Nakar, Quezon noong Nobyembre 8.

Limang sundalo ang napatay at isa ang malubhang nasugatan sa 
nasabing aksyong militar ng BHB. 

Ang naambus na tropa ng kaaway ay bahagi ng laking batalyong 
pwersang ginagamit ng AFP-PNP sa paglulunsad ng walang humpay 

na operasyong militar sa ilalim ng NTF-ELCAC at JCP 
Kapanatagan sa mga bayan ng Real, Infanta at General Nakar 
sa Quezon.  Sila rin ang nagbabantay sa proyektong Kaliwa 
Dam na mahigpit na tinututulan ng mga grupong Dumagat at 
Remontado. 

Samantala, isang sundalo ang napatay sa bomba-
haras na inilunsad ng AMC-BHB noong Nobyembre 
3 sa Brgy. Santa Rosa, Lopez Quezon. Kinilala ang 
kaswalti na si Private Kim Veluz ng 85th IBPA.

Pinabulaanan naman ni Ka Cleo del 
Mundo, tagapagsalita ng AMC ang inilabas 
na balita ng AFP na diumano’y may tatlong 
kasapi ng BHB ang napatay sa isang 
labanan sa Mauban noong Nobyembre 5.

Ani del Mundo, isang sundalo ang 
kumpirmadong napatay sa operasyong 
isnayp at haras sa hangganan ng Mauban at 
Laguna laban sa mga nagrerekuridang 
sundalo sa Brgy. Abu-abo at Cagsiay II, 
habang wala ni isa mang kaswalti ang Pulang 
hukbo.  

5 sundalong bantay ng Kaliwa dam, patay 
sa ambus ng BHB Quezon
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Pangungutang sa China para sa New 
Centennial Water Source – Kaliwa 
Dam Project

Umutang ang rehimeng Duterte 
ng tinatayang P12 bilyon sa China 
para maitayo ang mapangwasak na 
Kaliwa Dam sa ilalim ng programang 
Build, Build, Build.  Malinaw na bitag 
ang utang na ito na may nakatakdang 
interes na 2%, walong beses na mas 
mataas sa karaniwang pautang ng 
ibang institusyong pampinansya.  
Dagdag ding kondisyon na maaaring 
kunin ng China ang mga patrimonial 
asset ng Pilipinas sakaling hindi 
mabayaran ang utang. 

Pagpasok ng mga pribadong 
kumpanya ng US sa Build, Build, Build

Hindi magpapahulí ang US sa 
China, at kamakailan ay nagpahayag 
si US Assistant Secretary of State for 
East Asian and Pacific Affairs David 
Stilwell na maraming kumpanya mula 
sa US ang interesadong lumahok sa 
programang Build, Build, Build ng 
rehimeng Duterte.

Ani Stilwell, ikinalulugod nila ang 
pag-usad ng batas na magbibigay 
ng dagdag-oportunidad para sa 
mga kumpanya ng US laluna sa 
larangan ng imprastraktura sa ilalim 
ng Build, Build, Build.  Pahiwatig 
ito ng US sa gubyernong Duterte 
na madaliin ang pag-aamyenda 
sa reaksyunaryong Konstitusyong 
1987 upang matanggal na ang mga 
restriksyon sa dayuhang pag-aari sa 
bansa. 

Pag-usbong ng mga POGO sa 
Laguna at Cavite

Ang murang renta sa mga 
pasilidad, luwag sa pagpapatupad 
ng batas sa paggawa at paglilibre sa 
buwis ang ilan sa mga dahilan kaya 
dinagsa ng mga Philippine Offshore 
Gaming Operators o POGO mula 
sa China ang Pilipinas.  Ang POGO 
ay binubuo ng mga pasugalan at 
iba’t ibang serbisyong nagsisilbi sa 
ganitong tipo ng negosyo. 

Hindi sapat ang espasyo sa 
Maynila para sa mga opisina at 
tirahan ng 354,000 dayuhang 
Tsino na empleyado ng POGO na 
tinatayang madadagdagan pa sa 
mga susunod na taon.  Itinulak nito 
ang mga kumpanya na magpalawak 
sa mga katabing probinsya ng NCR 
kabilang na ang Laguna at Cavite.  
Sa ngayo’y 46 ektarya ng real estate 
ang okupado ng mga opisina ng 
POGO sa Laguna habang 13 ektarya 
naman ang sa Cavite. Plano ring 
gawing “second lucky Chinatown” 
ang Cavite na tatayuan ng mga 
sentro na ekslusibo para sa mga 
POGO. 

Pagtatayo ng China ng mga 
istruktura sa West Philippine Sea

Ngayong taon ay nagbukas ang 
China ng isang pasilidad pansagip 
ng mga sibilyan sa karagatan sa 
Kagitingan Reef na tinatawag ng 
mga Chinese na Yongshu Reef.  Isa 
lamang ito sa mga pasilidad pang-
militar at sibilyan na itinayo ng 

China sa mga bahura ng Kagitingan, 
Calderon, Burgos, Mabini, 
Panganiban, Zamora at McKennan.

Lahat ng ito’y nangyari sa gitna ng 
kawalang-aksyon ng reaksyunaryong 
republika hinggil sa isyu ng 
pagtatanggol ng teritoryo ng bansa 
sa West Philippine Sea.

Paggamit ng US sa Antonio Bautista 
Air Base sa Palawan

Bukod sa Ulugan Bay, nakatakda 
na ring pumuwesto ang pwersang 
militar ng US sa Antonio Bautista 
Air Base sa Palawan sa bisa ng 
Enhanced Defense Cooperation 
Agreement.  Magsisilbi ang Antonio 
Bautista Air Base bilang forward 
base o lunsaran ng mga pwersang 
panghimpapawid ng US alinsunod 
sa “archipelagic defense” kung 
saan gagamitin ang mga isla sa 
Pasipiko sa paglulunsad ng mga 
kagyat na atake mula sa iba’t ibang 
direksyon na hindi basta-basta 
masasalag ng kalaban.

Ang pagpwesto sa Palawan 
ay malinaw na tugon ng US sa 
pagpopostura ng China bilang 
pangunahing pwersang militar 
sa Asya-Pasipiko.  Mapanganib 
ito para sa mamamayang Pilipino 
laluna sa mga taga-Palawan na 
tiyak na madadamay sakaling 
umabot sa kumprontasyong militar 
at digmaan ang tensyon sa pagitan 
ng US at China. 

Tanikala ng pagkaalipin
Talaan ng presensya at interes ng US at China sa TK

Habang tumatagal sa estado-poder ay lalong nauulol ang tutang si Rodrigo Duterte sa paninikluhod sa 
imperyalismong US at China. 

Sa tatlong taon ng kanyang rehimen, masugid nitong sinunod ang utos ng mga dambuhalang imperyalistang 
kapangyarihan, mula sa pagsasabatas ng mga kontra-mamamayang patakaran gaya ng TRAIN at Rice Tariffication 
Law hanggang sa lansakang pagbebenta ng likas-yaman sa mga dayuhan.  Walang pakundangan ang rehimen sa 
pagpapapasok ng mga pwersang militar ng dalawang higanteng bansa na tanyag sa pananalasa sa mahihirap na 
bayan ng daigdig.  Ang mismong pinabangis na gera ng rehimeng Duterte laban sa rebolusyonaryong kilusan ay 
hinalaw sa mga prinsipyo at estratehiya ng gera kontra-terorismo ng US na nais durugin ang lahat ng makabayan at 
anti-imperyalistang kilusan ng mamamayan sa daigdig. 

Walang kahihiyang ipinaiilalim ng rehimeng Duterte sa mga imperyalistang interes ang kapakanan ng mamamayan 
at soberanya ng Pilipinas. Patunay nito ang mga sumusunod na proyekto at pinakahuling kaganapan sa TK.
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Balikatan 2019 sa Occidental Mindoro 

Pagkatapos ng mga pagsasanay 
sa Zambales at Tarlac ay tumungo 
ang mga tropang Amerikano at 
Pilipino sa Lubang Island, Occidental 
Mindoro para sa huling yugto 
ng Balikatan nitong Abril 2019.  
Dito nagdaos ng mga simuladong 
operasyon kontra-terorismo at 
depensa sa tabing-dagat na ayon 
sa AFP ay ‘kailangang kailangan ng 
Pilipinas’. 

Ang Balikatan 2019 ang ika-
35 sa kasaysayan.  Matagal nang 
tinututulan ng mga Pilipino ang 
Balikatan at ang pagpapapasok ng 
mga tropang Amerikano sa bansa.  
Bukod sa pinsala sa kalikasan ng 
malalaking pagsasanay militar, 
patung-patong din ang krimen at 
atrosidad ng mga tropang Amerikano 
laban sa mamamayan tulad ng 
malagim na pagpatay kay Jennifer 
Laude noong 2014.

Pagtatayo ng pasilidad kontra-
terorismo sa Cavite

Nitong Agosto pumirma ng 
Memorandum of Agreement ang 
dating Philippine National Police 
Chief at protektor ng ninja cops na 
si Oscar Albayalde at kinatawan ng 
embahada ng US para sa pagtatayo 
ng bagong pasilidad kontra-
terorismo sa loob ng PNP Academy 
sa Silang, Cavite.  Nagkakahalaga ng 
P350 milyon o US$6.7 milyon ang 
pasilidad na ayon kay Albayalde ay 
magsasanay sa limang bagong police 
commando battalion ng PNP Special 
Action Force.

Tiyak na gagamitin ng US ang 
pasilidad bilang base lalo pa’t ito ang 
magpopondo sa pagpapagawa nito.  
Magiging sentro ito hindi lamang ng 
pagsasanay kundi pati ng paniniktik 
at operasyon laban sa nakikibakang 
mamamayan ng TK at ng buong bansa 
sa tabing ng gera ‘kontra-terorismo.’ 

Pagkopo ng China sa pangunahing 
linya ng daluyan ng suplay ng 
kuryente sa bansa 

Pinangangambahan ngayon 
ang posibleng pagkontrol ng China 
sa daloy at suplay ng kuryente sa  
bansa matapos bilhin ng State Grid 
Corporation of China ang 40% ng sapi 
ng National Grid Power Corporation 
(NGCP).  

Ang NGCP ang nagtatayo at 
nagmamantine ng mga linya ng 
kuryente (transmission lines)  
mula sa mga planta ng kuryente 
(powerplants) tungo sa mga 
distributor ng kuryente tulad ng 
Meralco.  Sa TK matatagpuan ang 
mayorya ng mga planta ng kuryente  
sa bansa.   

Ang State Grid Corporation of 
China ay pagmamay-ari ng estado ng 
China.  
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Paano itinataguyod ng 
rebolusyonaryong kilusan ang 
karapatan at kapakanan ng mga bata?

Napipilitan ang maraming 
kabataan na magtrabaho sa murang 
edad upang madagdagan ang 
kakarampot na kita ng kanilang 
mga magulang.  Marami sa kanila 
ang hindi na nakapag-aral o tumigil 
na sa pag-aaral dahil sa labis na 
kahirapan at sa tumataas na halaga 
ng edukasyon sa bansa.  Ang ilang 
kabataan ay natutuksong pumasok 
sa prostitusyon at ang iba’y 
nagiging biktima ng pornograpiya.   
Maraming kabataan ang ipinagbibili 
at ibinibenta na parang mga kalakal.  
Nakararanas silang madakip at 
maging biktima ng human trafficking 
upang makuhanan ng mga bahagi 
ng kanilang katawan, magamit sila 
sa pagpapalaboy, pagnanakaw, 
operasyon ng iligal na droga at 
kadalasa’y naikukulong kasama ang 
mga kriminal.

Nitong nakaraan, ang mga bata 
ang pangunahing biktima naman ng 
gera sa kontra-droga ng rehimeng 
US-Duterte.  Isa sa matingkad na 
kaso ang tatlong taong gulang na 
bata na napaslang sa operasyon ng 
PNP sa Rizal.  Walang kahihiyan pang 
itninuring ni Ronald dela Rosa na 
‘hindi maiiwasan ang ganoong mga 
pangyayari.’

Naninindigan ang NDFP na 
nararapat na tiyaking iginagalang 
ang karapatan ng mga bata at dapat 
na sinisigurong napangangalagaan 
ang kanilang mga kapakanan 
sa lahat ng panahon.  Tinitiyak 
ng NDFP na pinahahalagahan 
ng mga batas at patakaran ng 
demokratikong gubyernong bayan 
ang mga bata.  Ipinatutupad din nito 
ang mga internasyunal na batas na 
nagpoprotekta sa interes ng mga 

bata lalo na ang mga nasa erya na 
apektado ng digmaan.  Kabilang ang 
mga bata sa pangunahing apektado 
ng mga kaso ng pagbabakwet ng 
mamamayan dahil sa matinding 
militarisasyon.  

Walang katotohanan ang mga 
paratang ng AFP na nagrerekrut 
ang rebolusyonaryong kilusan ng 
mga bata upang sumapi sa Bagong 
Hukbong Bayan.  Mahigpit na 
tumatalima ang lahat ng yunit ng 
BHB sa panuntunan nitong tanging 
ang mga edad 18 pataas lamang 
ang maaring tanggapin sa Pulang 
hukbo.  Malinaw na nakasaad ito 
sa Saligang Alituntunin ng Bagong 
Hukbong Bayan.

Samantala, ang mga ipinipresenta 
ng AFP na mga diumano’y ‘child 
soldiers’ ay walang iba kundi 
mga sibilyan na kanilang iligal na 
inaresto, ikinulong at walang awang 
pinaslang.  Ang mga batang ito ay 

biktima ng iba’t ibang atrosidad 
ng AFP-PNP tulad ng panlilinlang, 
pananakot, abusong sekswal, 
panggagahasa at pagpatay. 

Sa katunayan, ang AFP-PNP ang 
nagrerekrut ng mga menor de edad 
para sa CAFGU.  Sa TK, ilan sa mga 
biktima ang magkakapatid na Noel, 
Edrian, Jolina at Erlindo Jr. Baez mula 
sa Sityo Kalabasahan, Brgy. Quipot, 
San Juan, Batangas. 

Pinaratangang mga tagasuporta 
ng BHB ang magkakapatid at ang 
kanilang mga magulang nang hindi 
sila dumadalo sa mga pulong na 
patawag ng 740th Combat Group, 
Philippine Air Force sa pamumuno 
ni Lt. Col. Arnel Villareal, 59th IBPA 
at ng CAFGU.  Sapilitang nirerekrut 
ang magkakapatid sa CAFGU  sa 
pamamagitan ng pananakot at 
intimidasyon.  Si Noel, na 17 anyos 
ay nabaliw dahil sa naranasang 
tortyur sa kamay ng mga sundalo 

Mayorya ng mga bata sa bansa ay anak ng mga magsasaka, manggagawa at mga maralita sa kanayunan 
at kalunsaran.  Biktima sila ng isang lipunang walang hustisya at katarungang dulot ng patuloy na 

pagsasamantala at pang-aapi ng mga naghaharing-uri.  Nakararanas sila ng matinding kahirapan, gutom, 
kawalang oportunidad at kasalatan sa mga batayang serbisyong sosyal.
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habang nasa isang beach resort 
sa Laiya, Batangas noong 2010.  
Sa parehas na taon, ininteroga at 
tinakot naman nina Sgt. Anthony 
Casapao at Sgt. Areta ng 740th 
CGPAF si Edrian na 16 anyos noon. 

Hindi lamang ang magkakapatid 
na Baez ang sapilitang nirerekrut 
ng 740th CGPAF kundi maging ang 
kanilang mga kababaryo na sina 
Louie Guttierez, 17 anyos noon at 
Arnold Leyza, noo’y 14 anyos.  Sa 
murang edad, pinapasapi sila sa 
CAFGU ng mga sundalo.  Ang AFP-
PNP ang siyang hindi gumagalang 
sa karapatan ng mga bata.  Kabilang 
sila ng buong makinarya ng estado 
na siyang patuloy na nagtataguyod 
ng malakolonyal at malapyudal na 
lipunang Pilipino. 

Sa kabilang banda, itinataguyod 
ng NDFP ang 1990 Convention 
on the Rights of the Child bilang 
pagtupad din nito ng nakasaad sa 
1996 Declaration of Undertaking to 
Apply the Geneva Conventions and 
Protocol I.  Matapat na ipinapatupad 

din ng NDFP ang obligasyon sa ilalim 
ng CARHRIHL na pagtataguyod, 
pangangalaga at pagsusulong 
ng karapatang tao kabilang ang 
karapatan ng mga bata para sa 
mahusay na pamumuhay na malayo 
sa anumang tipo ng pagsasamantala 
at pang-aapi.

Sa iba’t ibang larangang gerilya, 
tinitiyak ng mga itinatayong organo 
ng kapangyarihang pampulitika at 
yunit ng BHB ang pangangalaga sa 
interes at kapakanan ng mga bata.  
Nagsisilbing mga paaaralan, klinika 
at lugar para sa pag-papaunlad ng 
sarili ang mga rebolusyonaryong 
base at yunit ng BHB.  Natututong 
magbasa at magsulat ang maraming 
bata dahil sa mga programa sa 
literasiya at numerasiya.  Bahagi 
rin ng kurikulum ng mga mag-
aaral ang pagpapaunlad ng 
produksyon kung saan kasama rin 
nila ang kanilang mga magulang.  
Ang rebolusyonaryong kilusan 
din ang siyang nangunguna sa 
pangangalaga ng kanilang kalusugan 

sa pamamagitan ng mga proyekto 
sa baryo na nakatuon sa mga 
kinakaharap na usaping medikal.   
Sinisiguro ng rebolusyonaryong 
kilusan na hindi  nakakaramdam 
ang mga bata ng anumang takot at 
malaya silang maging mga bata.  Ilan 
lamang ito sa mga natatamasa ng 
mga bata sa mga rebolusyonaryong 
base. 

Ang reaksyunaryong gubyerno 
ang malubha at sistematikong 
lumalabag sa karapatan ng mga bata 
at isa sa mga pangunahing dahilan 
kung bakit sa murang edad pa lamang 
namumulat na ang marami sa 
pagrerebolusyon.  Ang malakolonyal 
at malapyudal na sistema ang siyang 
pangunahing nagtutulak sa kanila 
upang isulong ang digmang bayan 
na siyang magpapalaya sa 
mamamayan mula sa pang-aapi at 
pagsasamantala.  Ang laban para sa 
isang makatarungan at malayang 
lipunan ay laban ng lahat—ng mga 
magsasaka, manggagawa at maralita 
kasama ang kanilang mga anak.    

Nagtamo ng anim na kaswalti—dalawang 
patay at apat na sugatan—ang AFP-PNP sa mga inilunsad 
na taktikal na opensiba ng Lucio de Guzman Command 
(LdGC)-BHB Mindoro nitong nakaraang buwan.  

Dalawang sundalo ang malubhang nasugatan sa 
inilunsad na aksyong militar ng LdGC sa Sityo Pulang 
Lupa, Brgy. La Fortuna, Socorro, Oriental Mindoro 
noong Nobyembre 26. Tugon ito ng BHB Mindoro sa 
isinasagawang focused military operations (FMO) ng AFP-
PNP sa nasabing erya. 

Isang militar naman ang napatay sa matagumpay na 
operasyong isnayp ng isang yunit ng LdGC sa mismong 
battalion headquarters ng 4th IBPA sa Bagong Silang, 
Brgy. Cambunang sa Bulalacao, Oriental Mindoro noong 
Nobyembre 1.

Samantala, isang sundalo ang napatay at dalawa ang 
nasugatan sa inilunsad na bomba-haras ng Pulang hukbo 
sa Sityo Mantay, Brgy, Monteclaro, Occidental Mindoro 
noong Oktubre 22. Ang Sityo Mantay ay bahagi ng eryang 
sinasaklaw ng FMO ng pinagsanib na pwersa ng AFP-PNP 
mula pa noong Abril 2019.   

Anim na tropa ng AFP-PNP, napinsala sa mga TO ng 
BHB-Mindoro
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NDFP-ST, pinabulaanan ang pahayag ng AFP na 
demoralisado ang kilusan sa pagkakadakip kay Ka Diego
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Pinabulaanan ni Patnubay de 
Guia, tagapagsalita ng NDFP-ST 
ang pahayag ng Southern Luzon 
Command-AFP na “demoralisado 
at nagkakagulo ang BHB sa rehiyon 
dahil sa pagkahuli ni Jaime ‘Ka 
Diego’ Padilla.” 

Taliwas sa lason at 
kasinungalingang inihahasik ng 
SOLCOM, ang rebolusyonaryong 
kilusan sa TK ay nananatiling 
matatag at mahigpit ang 
pagkakaisa,” paglilinaw ni de Guia.

Kinundena ni de Guia ang 
desperadong hakbang ng AFP 
upang muling maghasik ng 
kaguluhan at intriga sa hanay 
ng rebolusyonaryong pwersa sa 
rehiyon at buong bansa. 

“Nais nilang lumikha ng panic 

scenario upang papaniwalain ang 
taumbayan na nagkakagulo na 
ang rebolusyonaryong kilusan 
sa rehiyon at sa kabilang banda 
palabasin na ang SOLCOM-AFP 
ay nagtatagumpay sa kanilang 
kontra-rebolusyonaryong digma,” 
pagpapalawig ni de Guia.

“Ang buong rebolusyonaryong 
kilusan at mamamayan sa 
rehiyon ay nanatiling matatag at 
determinado na isulong sa isang 
bago at mas mataas na antas ang 
demokratikong rebolusyong bayan 
sa kabila ng pangyayari kay Ka 
Diego,” dagdag ni de Guia.

Samantala, nanawagan ang 
NDFP-ST ng kagyat na pagpapalaya 
kay Ka Diego na isang peace 
consultant at protektado ng JASIG.  

Kinundena rin ni de Guia ang hindi 
makataong pagtrato kay Ka Diego 
bilang isang detenidong pulitikal 
na may malubhang karamdaman.

“Ang pagkadakip kay Ka Diego 
ay maituturing na pansamantalang 
kabiguan lamang. Hindi 
mapapaatras ni mapipigilan ang 
momentum ng pagsulong at 
paglakas ng rebolusyonaryong 
pakikibaka ng mamamayan sa 
rehiyon.  Hindi mapipilay o 
maaantala ang rebolusyonaryong 
mga gawain dahil sa mahaba ang 
bangko at listahan ng mga kadre at 
opisyal ng rebolusyonaryong 
kilusan sa rehiyon na maaaring 
pagpilian, na siyang pupuno at 
hahalili sa naiwang gawain ni Ka 
Diego,” pagtatapos ni de Guia.   

Iligal na inaresto ng Eastern 
Police District (EPD) at Criminal 
Investigation and Detection 
Group - National Capital Region 
(CIDG-NCR) si Jaime ‘Ka Diego’ 
Padilla, tagapagsalita ng Melito 
Glor Command – BHB TK at peace 
consultant ng NDFP, at tatlong 
kasama nito sa Cardinal Santos 
Medical Center, San Juan City 
noong gabi ng Nobyembre 25.

Hinuli si Padilla gamit ang 
warrant of arrest na inilabas ng 
Regional Trial Court Branch 46 
ng MIMAROPA para sa apat na 
gawa-gawang kaso ng pagpatay 
sa San Jose, Occidental Mindoro.  
Nilabag ng pag-aresto at 
pagsasampa ng kaso kay Padilla 
ang Joint Agreement on Safety 
and Immunity Guarantee na 
ipinagkakaloob sa mga miyembro 
ng NDFP negotiating panel, 
peace consultant, istap at iba 
pang personalidad na imbwelto  

Ka Diego Padilla, iligal na inaresto sa 
kabila ng malubhang kalagayan

sa usapang pangkapayapaan sa 
pagitan ng NDFP at GRP.

Sinugod ng mga pwersa 
ng EPD at CIDG-NCR si Padilla 
habang nakaconfine sa Cardinal 
Santos Medical Center dahil sa 
hypertension at sakit sa puso.  
Inaresto rin ng mga pulis ang 
dalawang kamag-anak ni Padilla 
at driver na kasama ng mga ito.  

Ilang araw ring itinago ng CIDG-
NCR si Padilla at hindi pinayagang 
kumontak o kumonsulta sa kanyang 
abugado. 

Mariing kinundena ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (PKP) at 
NDFP-ST ang pag-aresto kay Padilla 
at sa mga kasama nito.  Sa pahayag 
ni Patnubay de Guia, tagapagsalita 
ng NDFP-ST, sinabi niyang “nilabag 
ng administrasyong Duterte ang 
International Humanitarian Law” 
sa pagkakait nito ng medical 
attention kay Padilla. 

Nakapagpagamot ang 
tagapagsalita ng MGC sa Maynila 
sa tulong ng mga alyado, kamag-
anak at kaibigan na nag-aalala 
sa kanyang kalusugan.  72 
anyos na si Padilla na isa sa 
mga pinakamasugid na kritiko 
ng rehimeng US-Duterte at ng 
berdugong AFP-PNP. 

Ipinanawagan ng PKP at NDFP-
ST ang agarang pagpapalaya kay 
Padilla at sa tatlo pa niyang 
kasama at pagbabasura sa lahat 
ng gawa-gawang kasong isinampa 
sa kanila. Iginiit din ng PKP at 
NDFP-ST na dapat respetuhin ng 
GRP ang karapatang tao ni Padilla 
at bigyan siya ng akses sa kanyang 
abugado.    



Namartir sa naganap na rub-
out sina Ermin Bellen, mas kilala 
sa tawag na Ka Romano sa mga 
kasama at masa, at dalawa pang 
kasama na sina Jose Villahermosa 
at Lucio Simburoto. 

“Makikita sa insidenteng ito 
kung gaano kalalim ang talab 
ng pasistang oryentasyon at 
mersenaryong tradisyon ng AFP 
at PNP.  Umatras sa pagiging 
barbaro ang mga pwersa ng AFP-
PNP, laluna ang mga pangunahing 
opisyal at elemento nitong nag-
utos at nagsagawa ng krimen,” 
pahayag ng MGC. 

Pinasisinungalingan ng MGC 
ang pahayag ng PNP CALABARZON 
na namatay sa engkwentro ang 
tatlong kasama.  Ayon sa MGC, 
hindi armado sina Bellen at hindi 
nanlaban nang pasukin ng AFP-
PNP ang kanilang tinutuluyang 
bahay sa Antipolo City.  Pulos 
tanim ang mga ipinakitang 
granada at baril sa pinangyarihan 
ng krimen upang pagmukhaing 
lehitimo ang engkwentro. 

“Wala ni anumang basyo ng 
bala mula sa mga ipinakitang 
baril diumano ng mga kasama 
ang nangalat. Wala rin halos tama 
ng bala o pagkasira man lamang 
ang mga gamit, dingding, bintana 
at alinmang bahagi ng bahay 
kung totoo mang may labanang 
nangyari,” dagdag ng MGC. 

Katugma ito ng pahayag 
ng mga residente malapit sa 
pinangyarihan na isa-isang putok, 
hindi palitan, ang narinig nila sa 
gabi ng Disyembre 5.

Kinundena rin ng MGC ang 

Hustisya para sa 3 kasamang pinaslang 
sa rub-out sa Antipolo City! – MGC

palabas ng AFP-PNP na pagsasalba 
sa buhay ng tatlong kasama sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng 
first-aid at pagdadala ng mga ito 
sa Amang Rodriguez Hospital. 

“Sa harap ng panibagong 
palipad-hangin ni Duterte 
sa pagbubukas ng usapang 
pangkapayapaan sa CPP-NPA-
NDFP, ang nagpapatung-patong 
na krimen na kanyang nagawa at 
ginagawa laban sa sambayanang 
Pilipino ang naglalagay sa 
kwestyon sa kanyang sinseridad 
at mabuting intensyon,” anang 
MGC.

Ayon sa MGC, ang rub-out 
sa Antipolo City ay paglabag sa 
mga internasyunal na tuntunin 
at kumbensyon sa mga panloob 
na armadong tunggalian na 
nilalaman ng mga protocol ng 
1949 Geneva Convention. Hindi 
rin dapat pinaslang sina Bellen, 
Villahermosa at Simburoto na 
kung tutuusi’y nasa katayuang 
hors de combat o walang 
kapasidad na lumaban. 

“Kabaliktarang-kabaliktaran 
nito ang ginagawang makataong 
pagtrato ng NPA sa mga bihag ng 
digma, mga nasugatan at sumuko. 
Ilan lamang sina PCl Francisco, 
Sgt. Melad, Police Inspector Rex 
Contapay, PO1 Albert Umali at 
PO1 Arvin Agasen sa mga buhay 
na halimbawa,” ayon sa MGC. 

Binigyang pugay rin ni MGC 
si Bellen na namuno sa pwersa 
ng BHB na “sandigan ng masang 
Dumagat, Remontado, magsasaka 
at mamamayan sa probinsya 
ng Rizal, Laguna at Quezon 
upang tutulan at labanan ang 

mapangwasak na New Centennial 
Water Source Kaliwa Dam 
Project.”

Pinalasap ng yunit ng BHB sa 
ilalim ng pamumuno ni Bellen 
ang AFP-PNP ng hindi mabilang 
na pagkatalo at pinsala. Ang 
pwersang ito rin ang naggawad 
ng rebolusyonaryong hustisya 
at nagpatigil sa operasyon ng 
quarry sa Montalban at mga 
karatig na bayan na nagiging sanhi 
ng pagbaha at pagkawasak sa 
kabuhayan ng mamamayan.

“Tuluy-tuloy na binigo at 
binigwasan ng mga pwersang 
pinamumunuan ni Ka Romano ang 
walang tigil na focused military 
operation ng 2nd IDPA nitong 
nakalipas na dalawang taon,” 
pahayag ng MGC.

Naninindigan ang MGC na 
hindi mapipigilan ng pagpatay 
ng AFP-PNP kay Bellen ang 
ibayo pang paglakas ng yunit ng 
BHB na kanyang pinamunuan 
at ng buong rebolusyonaryong 
hukbo sa Timog Katagalugan. 
Nangako itong bibigyan ng 
rebolusyonaryong hustisya sina 
Bellen, Villahermosa, Simburoto 
at lahat ng mga biktima ng Joint 
Campaign Plan-Kapanatagan ng 
pasistang rehimeng US-Duterte. 

Ayon sa MGC, “Nananatiling 
buhay ang diwa na sinasagisag ni 
Ka Romano na matapat na 
paglilingkod sa interes ng mga 
api’t pinagsasamantalahan. Higit 
na magbibigay ng ibayong 
inspirasyon sa lahat ang 
kadakilaan at kabayanihan ni Ka 
Romano at ng dalawa pang 
kasama.”   

Mariing kinundena ng Melito Glor Command (MGC) – BHB Timog 
Katagalugan ang ginawang rub-out at pagpaslang ng pinagsanib na 

pwersa ng 80th IBPA at ng PNP-CALABARZON sa tatlong miyembro ng 
Pulang hukbo sa Sierra Vista Subdivision, Barangay Cupang, Antipolo 
City, bandang ala-una ng madaling araw Disyembre 5, 2019. 
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Isang ilusyon—ito ang 
pagsasalarawan ni Salvador 
Luminoso, tagapagsalita ng 
Bienvenido Vallever Command 
(BVC)-BHB Palawan, sa pahayag 
ng Palawan Provincial Task 
Force to End Local Communist 
Armed Conflict (PPTF-ELCAC) at 
Western Command (WesCom) 
ng AFP na “babagsak na ang 
rebolusyonaryong kilusan sa 
Palawan.” 

Ipinagyabang ito ng WesCom 
matapos sumuko ni Alimar Libuna 
Toting o Ka Allan at pito pa niyang 
kasamahan sa reaksyunaryong 
gubyerno nitong Nobyembre.

“Mananatili na lamang sa 
dimensyon ng mga ilusyon 
ang pangarap ng 3rd Marines 
Brigade, ni Jose Chavez Alvarez 
at ng pasistang rehimeng 
US-Duterte na madurog ang 
rebolusyonaryong kilusan.  
Marami ang mga magnanais 
na sumapi sa Bagong Hukbong 
Bayan at aani ng masakit 
na kabiguan ang NTF-ELCAC 
kasama ang PTF-ELCAC sa 
Palawan,” pahayag ni Luminoso. 

PPTF-ELCAC at WesCom, mabibigong durugin ang 
rebolusyonaryong kilusan sa Palawan

Mga lider-masa, humanitarian worker at 
taong simbahan, biktima ng red-tagging ng 
AFP sa Palawan

Patuloy ang panggigipit ng AFP sa nakikibakang mamamayan ng 
Palawan sa ginawa nitong red-tagging sa mga humanitarian worker, 
taong simbahan at mga lider at miyembro ng mga ligal na demokratikong 
organisasyon sa bayan ng Taytay sa hilagang  bahagi ng isla. 

Pinararatangan ng Western Command (WesCom) ng AFP na opisyal 
umano ng BVC- BHB Palawan si Efren Lorlito, tagapangulo ng Pambansang 
Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (PAMALAKAYA) sa isla ng 
Paly, Taytay, Palawan.  Pinalalabas din ng WesCom na mga tagasuporta ng 
BHB ang ilang taong simbahan at humanitarian worker upang takutin ang 
mga ito.   

BALITA

Nilinaw ni Luminoso na si Toting 
at ang pito niyang kasamahan ay 
pawang wala nang kaugnayan 
sa rebolusyonaryong kilusan. 

Kinundena rin ni Luminoso 
si Toting na nagsisinungaling sa 
mga pahayag sa midya upang 
“patanyagin ang sarili at bigyan ng 
katwiran ang kataksilang ginawa 
sa rebolusyon.”  Anang BVC, 
bago sumuko ay inabandona ni 
Toting ang tungkuling ibinigay 
sa kanya ng Partido kaya wala na 
siyang karapatan na “angkinin 

ang katungkulang kumander ng 
BHB.” 

“Ang kahirapan, inhustisya at 
malaon ng pagsasamantala sa mga 
mamamayang Palaweño ay 
matabang lupa para sa pag-usbong 
at pagyabong ng rebolusyonaryong 
kilusan...Ang nagdudumilat na 
katunayan nito ay ang patuloy na 
pag-ani ng malalim at malawak na 
suporta mula sa mamamayang 
Palaweño na syang nagsisilbing 
baseng masa ng rebolusyonaryong 
kilusan,” ani Luminoso.   

Mariing pinabulaanan ng 
Bienvenido Vallever Command 
(BVC)-BHB Palawan ang ulat ng 
AFP-PNP na isang yunit ng BHB 
ang nakasagupa ng huli noong 
Nobyembre 21 sa Sityo Guiob, 
Brgy. Maasin, Brooke’s Point, 
Palawan. 

 Inilinaw ng BVC na isang 
misencounter sa pagitan ng yunit 
ng 1st at 2nd Public Maneuver 
Force Battalion ang nagkasagupaan 
na nagdulot ng hindi bababa sa 
apat na kaswalti sa panig ng tropa 
ng PMFC. 

Ang misencounter ay dulot 
ng pagkapraning mismo ng mga 
tropa ng PMFC na naglulunsad ng 
focused military operation (FMO) 
sa nasabing erya.  Mula nang 
maganap ang labanan sa pagitan 
ng BHB at mga tauhan ng Joint Task 
Force-Peacock noong Nobyembre 
13, hindi na tumigil ang FMO ng 
AFP-PNP. 

Dahil sa sobrang kahihiyan 
mula sa kanilang kabiguan, 
pinalabas ng WesCom at PNP na 
ang Pulang hukbo ang nakasagupa 
ng kanilang tropa. 

“Demoralisado ang hanay ng 
PNP sa di maamin-amin na bilang 
ng malaking pinsala na natamo ng 
kanilang hanay na mismong 
kagagawan nila. At upang 
pagtakpan ito, nag-imbento ang 
JTF-Peacock at PNP ng kwento na 
ang BHB ang kanilang nakasagupa.  
Samantala, natigil ang pagyayabang 
ng JTF-Peacock at WesCom na 
nagwawagi sila sa kanilang kontra-
rebolusyonaryong gera,” ani 
Salvador Luminoso, tagapagsalita 
ng BVC-BHB Palawan.   

Misencounter ng PMFC sa Palawan, tanda ng kabiguan ng 
Joint Task Force Peacock
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Duterte-JCA-AFP-PNP: Mga sagad-sagaring lumalabag sa 
karapatang tao!
Lubos na kinukundena ng NDFP-Palawan ang tuluy-tuloy na paglabag sa karapatang tao sa 

lalawigan.  Sa panahon lamang ng panunungkulan ng magkasanib na Duterte-Jose Chavez Alvarez-AFP-PNP 
naitala na ang mga sumusunod na walang habas na pagyurak sa karapatang tao na ang pangunahing biktima 
ay ang pambansang minorya, mangingisda, magsasaka , taong simbahan at mga kabataan mula noong taong 
2017 hanggang sa kasalukuyan.

May kabuuang 201 indibidwal na biktima ng paglabag sa karapatang tao sa Palawan mula nang maupo bilang 
pangulo ng bansa si Duterte hanggang sa kasalukuyan.  Nananawagan ang NDFP-Palawan na manindigan ang 
mamamayang Palaweño na pa-imbestigahan at labanan ang nagaganap na matinding paglabag sa karapatang tao. 

Ani Leona Paraqua, tagapagsalita ng NDFP-Palawan, dapat na papanagutin ang mga lumalabag sa karapatang tao 
lalo na ang Duterte-Alvarez at ang kanilang mga goons na mersenaryong AFP-PNP. Hindi dapat malibing sa limot ang 
mga ito tulad ng ginawang pagpaslang nuon sa mga katutubong Agutaynin sa San Vicente na kinamkam ang kanilang 
lupaing ninuno para sa logging concession at negosyo nito.”   

24  kaso ng illegal arrest and 
detention. Nakapagtala ang 

probinsya ng pinakamalaking bilang ng 
detenidong pulitikal sa kasalukuyang 
rehimeng Duterte. 

Kasama na rito ang mag-asawang 
mangingisda na Elizabeth at Romy 
Labajo, ang apat na magsasakang 
inaresto sa Alacalian sa bayan ng 
Taytay, magkakapatid na Rosales, 
si Norly Bernabe na tagapangulo 
ng KASAMA-TK at PLORMMM o 
Pinag-isang Lakas ng mga Residente, 
Okupante, Maralita at Magsasaka at 
ang 3 magbabatik sa Maasin.  Ang 
pinakahuli ay ang iligal na pag-aresto 
kina Glendhyl Malabanan, Ronces 
Paraguso at lima pa nilang kasamahan.  
Kasalukuyan silang nakabilanggo sa 
Puerto Princesa City Jail.

76     kaso ng threats, harassment, and 
intimidation. Pangunahing biktima nito ang 

mga mangingisda sa bayan ng Taytay na nakikipaglaban 
para sa hanapbuhay at tirahan. 

Idadagdag pa rito ang mga kasalukuyang hinaharas 
ng mga mangingisda sa bayan ng Taytay ng mga tropa 
ng 3rd Marine Battalion sa pangunguna ng kanilang 
commanding officer na si 2nd Lt. Dennis Dwight 
Bermudes. 

Sa kanilang isinasagawang Community Support 
Program ay tahasang inaakusahan bilang tagasuporta 
ng PKP-BHB, iniinteroga, kinukuha ang mga pangalan 
at ipinapatawag sa mga papulong, pinagbabantaang 
huhulihin o gigipitin kung hindi papasok sa programang 
E-CLIP. Nitong mga nakaraang araw lamang binibigyan 

pa ng taning upang anila ay sumuko ang mamamayan 
dito at kung hindi ay gigipitin at binabantaang 
maglalabas sila ng mga warrant of arrest upang 
arestuhin.

Hindi pa naisasama sa tala ang mga taong simbahan, 
mga estudyante, mga kasapi ng ilang progresibong 
partylist na nakakaranas ng ganito ring paglabag sa 
karapatang-pantao lalo pa at ang WesCom at ang PPTF-
ELCAC ay naglabas ng mga pangalan na umano ay 
“wanted list” bilang mga tagasuporta ng BHB.  

Ginawa na rin nila ito noong 2017 at 2018 sa mga 
komunidad ng mga katutubong Palaw’n sa mga bayan 
ng Brooke’s Point at Bataraza at ng Tagbanua sa 
bayan ng San Vicente. Lahat sila ay inaakusahang may 
kaugnayan sa Bagong Hukbong Bayan. 

48  kaso ng use of public   
facility for military 

purposes.  Ang paggamit ng 
bahay ni chieftain Pulog sa Brgy. 
Buno-buno bilang pahingahan at 
tulugan ng mga sundalo noong 
2017 hanggang sa kasalukuyan. 
Gayundin ang kanilang ginawa 
sa Brgy. Camantian na sa pagitan 
ng mga komunidad at simbahan 
ay nagkampo.  Sa kasalukuyan 
ay ganitong-ganito rin ang 
ginagawa nila sa isla ng Paly.

5 kaso ng tortyur.  Tampok dito ang mga magsasaka ng Alacalian 
na sina Noel at Reden Peñaredondo, Eleasar Buenasalbas na 

binugbog ng mga marines at pulis at idinetine.  Isang Panlima sa 
bayan ng Quezon ang tinutukan ng armalayt sa leeg kung hindi aamin 
na may kinalaman sa Bagong Hukbong Bayan. 

9  kaso ng forcible 
evacuation. Ang mga 

focus military operation mula 
pa noong 2017 ay nagreresulta 
ng sapilitang paglikas ng mga 
katutubo mula sa kanilang mga 
komunidad.  Sa kasalukuyan 
ang Brgy. Maasin sa Brooke’s 
Point ang pinaglalargahan 
ng FMO na hinahalihaw ng 
mahigit-kumulang isang daang 
pinagsanib na pwersa ng AFP-
PNP sa ilalim ng JTF-Peacock. 
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Beteranong lider-manggagawa, pinaslang sa Laguna

Lider Mangyan sa 
Magsaysay, pinatay

Pinatay si Tarian Asuncion, 
tagapangulo ng organisasyong 
pang-katutubo na HAGURA, sa 
bayan ng Magsaysay, Occidental 
Mindoro noong Nobyembre 18.

Naganap ang malagim na 
pagpaslang kay Asuncion sa gitna 
ng laganap na bilihan ng lupa sa 
kanilang lugar na nagiging dahilan 
ng pagkawala ng lupaing ninuno 
ng mga Mangyan.  Isa ang HAGURA 
sa mga tumututol sa bilihan ng 
lupa at nag-aayos ng mga sigalot 
sa lupa ng mga katutubo. 

Hindi pa nakikilala hanggang 
ngayon kung sino ang pumatay kay 
Asuncion.  

Pinatay ng 
mga berdugong ahente ng 
rehimeng US-Duterte ang bantog 
na lider-manggagawa ng Timog 
Katagalugan na si Reynaldo ‘Ka 
Mazda’ Malaborbor, 61, noong 
Nobyembre 4 sa Cabuyao City, 
Laguna.

Pinagbabaril si Malaborbor 
sa kanyang tirahan sa Katapatan 
Subdivision, Cabuyao City, alas-9 
ng gabi.  Tatlong punglo sa ulo, leeg 
at mata ang tumapos sa kanyang 
buhay na inilaan sa paglilingkod sa 
masang inaapi .

Dekada 1980 nagsimula ang 
buhay pakikibaka ni Malaborbor 
nang mahirang siyang tagapangulo 
ng unyon sa pagawaan ng Robina 
sa Brgy. San Cristobal, Calamba, 
Laguna.  Kabilang siya sa pamunuan 
ng February Six Movement, 
isang pederasyon ng mga unyon 
ng manggagawa na nabuo sa 
mga huling taon ng diktadurang 
US-Marcos.  Isa rin siya sa mga 
tagapagtatag ng Pagkakaisa ng 
Manggagawa sa Timog Katagalugan 
(PAMANTIK) na alyansa ng mga 

manggagawa mula sa iba’t ibang 
unyon at samahan.

Dahil sa kanyang aktibong 
pag-oorganisa at pagmumulat 
sa hanay ng masang api’t 
pinagsasamantalahan, nakumbinsi 
siyang sumapi sa Partido Komunista 
ng Pilipinas.  

Isang tunay na Komunista,  
kalauna’y kumilos si Malaborbor 
sa hanay ng maralita at 
magsasaka.  Nag-organisa siya 
sa mga komunidad na tatamaan 
ng mga anti-mamamayang 
proyekto sa Laguna at gumampan 
ng mapagpasyang papel sa 
pagpapasingkad ng kilusang 
magsasaka sa ika-apat na distrito 
ng probinsya. 

Sa interes na pilayin ang 
kilusang magsasaka sa TK 
dinakip ng rehimeng BS Aquino 
si Malaborbor at dalawa pang 
kasama sa Lumban, Laguna noong 
Oktubre 2010.  Sinampahan sila 
ng mga gawa-gawang kaso ngunit  
binasura ng korte sa Sta. Cruz, 
Laguna ang mga ito makaraan 
ang halos limang taon nilang 

pagkakabilanggo.  Pagkalabas 
ng kulungan, nagpatuloy si 
Malaborbor sa pagkilos at naging 
coordinator ng Makabayan sa 
Laguna noong nakaraang eleksyon. 

Nagluluksa ang mamamayan 
ng TK dahil sa wala-sa-panahong 
pagkamatay ni Malaborbor.   
Kinundena nila ang malagim na 
pagpatay na bahagi ng mabangis na 
kontra-rebolusyonaryong gera ng 
rehimeng Duterte na tumatarget 
sa mga sibilyan at aktibista. 

“Hindi nag-iisa si Ka Mazda sa 
kanyang rebolusyonaryong 
layunin.  Ang mga desperadong 
pasistang hakbang ng rehimeng 
US-Duterte ang nagtutulak 
mismo sa lahatang-panig na 
paglaban, paglakas ng 
rebolusyonaryong kilusan, at sa 
ultimong pagpapabagsak [ng 
rehimen],” pahayag ng 
Revolutionary Council of Trade 
Unions - ST sa pagkamatay ni 
Malaborbor.   

3 sibilyan, iligal na hinuli ng AFP sa Palawan
Dahil sa kabiguang lipulin ang BHB, iligal na nanghuli ng tatlong 

sibilyan ang AFP habang naglulunsad ng focused military operation 
(FMO) sa Sityo Mararag, Barangay Maasin, Brooke’s Point, Palawan 
noong Oktubre 27. 

Pinaratangan din ng AFP ang mga sibilyan na mga miyembro 
ng BHB-Palawan at kasama sa taktikal na opensiba ng Pulang 
hukbo laban sa mapanirang Citinickel Mines and Development 
Corporation noong Oktubre.  Sinampahan ang tatlo ng mga gawa-
gawang kaso ng arson at illegal possession of firearms at nananatili 
hanggang ngayon sa kustodiya ng PNP sa Brooke’s Point. 

Samantala, apektado ng FMO ang kabuhayan ng mga residente 
ng Sityo Mararag dahil sa paghihigpit ng mga pulis.  Binabawalan ng 
PNP ang mga residente na magbagtik o kumuha ng katas ng puno ng 
goma mula sa gubat kapag walang ID.  Kundisyon din sa mga 
magbabagtik ang pag-uulat sa PNP kung may makikitang BHB sa 
lugar.  
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2 lider masa sa TK, 
hinaras ng AFP-
PNP

Dalawang magkahiwalay na 
insidente ng panggigipit sa mga 
lider masa ang iniulat na naganap 
sa Quezon at Rizal ngayong 
Nobyembre.

Inaresto ng mga pulis si Lilibeth 
Gelith, lider ng mga maralita 
sa Montalban, Rizal, noong 
Nobyembre 6 at kinasuhan ng 
pangangamkam ng karapatan sa 
pagmamay-ari.  Nasa pamunuan 
si Gelith ng organisasyong 
Montalban Homeless Alliance 
na nagsusulong ng pabahay at 
serbisyong sosyal para sa mga 
maralita. 

Samantala, hinaras ng 
sundalo ng 85th IBPA ang lider 
magsasaka na si Eliseo Batarlo 
at muling ginambala ang 
katahimikan ng Barangay 
Malabahay, Macalelon, Quezon 
noong Nobyembre 17. 
Pinuntahan ng mga sundalo si 
Batarlo sa kanyang bahay at 
sapilitang pinasusurender 
bilang Pulang mandirigma.  Ang 
insidenteng ito ang pinakahuli 
sa serye ng panggigipit ng 85th 
IBPA sa naturang barangay.  

Walang puknat ang pananalasa ng focused military operations (FMO) ng 
AFP sa Mindoro at Quezon nitong Nobyembre. 

Sa Mindoro, tuluy-tuloy ang kampanyang sapilitang pagpapasuko ng 
203rd Brigade sa mga residente ng Barangay Lisap, Bongabong, Oriental 
Mindoro.  Ginagamit na palusot ng 203rd Brigade ang pagsesensus 
upang makaikot sa mga sityo ng Lisap.  Panay rin ang pagpapatawag ng 
AFP sa mga katutubo sa kampo upang interogahin at piliting umamin na 
miyembro sila ng milisyang bayan o tagasuporta ng BHB. 

Samantala, hindi nilulubayan ng FMO ang mga bayan ng San Francisco, 
San Andres at San Narciso sa timog Quezon.  Ilang residente ng barangay 
Cawayan at Cawayan 1 sa San Francisco ang pinipilit sumuko ng mga tauhan 
ng 201st Brigade.  Nag-aalok ng P50,000 ang mga kaaway kapalit ng pag-
amin ng mga biktima na kasama sila ng yunit ng BHB na naglunsad ng 
taktikal na opensiba sa Tumbaga noong 2018.  

Ginunita ng 
mamamayan ng TK ang ika-156 
taong kaarawan ni Bonifacio sa 
pamamagitan ng isang kilos-protesta 
sa Calamba Crossing sa Calamba 
City, Laguna noong Nobyembre 30.  

Kinundena ng mga nagprotesta 
ang umiiral na batas militar sa 
Mindanao at de facto Martial Law 
sa ilalim ng rehimeng US-Duterte.

May dala-dalang isang 
malaking ‘warrant of arrest’ para 
kay Duterte ang mga nagkilos-
protesta na sumisimbolo sa 
largadong crackdown ng rehimen. 
Sa programa, ipinakita ng mga 
ralyista ang isang tarpaulin na may 
mukha ni Duterte na hinatulang 
maysala sa krimen ng pagtataksil 
sa bayan, maramihang pagpatay, 
pagpapabaya at isang sagadsaring 

tagalabag ng karapatang tao.
Nakabihis ng kasuotang 

Katipunero ang aabot sa 500 
kataong nagprotesta sa Laguna. 
Tinaguriang ‘Ama ng Rebolusyong 
Pilipino’ si Andres Bonifacio na 
siyang tumayong Supremo ng 
Katipunan nang itatag ito noong 
panahon ng pananakop ng mga 
kolonyalistang Espanyol.    

Ika-156 kaarawan ni Bonifacio, ginunita sa TK

KILOS PROTESTA

BANTAY KARAPATAN

Todo-larga na ang Retooled Community Support Program ng AFP 
sa Taytay, Palawan na layong maghasik ng takot sa mga mangingisdang 
nakikibaka para sa kanilang karapatan at kabuhayan. 

Halos tatlong buwan nang nakahimpil sa Taytay ang pwersa ng 3rd 
Marine Battalion sa ilalim ng pamumuno ni 2nd Lt. Dennis Bermudes. 
Sa ilalim ng CSP, ipinapatawag ng mga Marines ang mga residente at 
iniinteroga.  Nagpapalaro rin ang mga ito ng basketball at nagtayo pa ng 
pekeng organisasyon upang kalabanin ang Pambansang Lakas ng Kilusang 
Mamalakaya ng Pilipinas (PAMALAKAYA) na dati nang samahan ng mga 
mangingisda sa lugar. 

Sa kabila ng CSP ay nagpapatuloy ang mga mangingisda sa paglaban 
para sa kanilang karapatan.  Nananatiling matatag ang pamunuan ng 
PAMALAKAYA sa lugar na nananawagan para sa pagbabasura ng Palawan 
Council for Sustainable Development Administrative Order No.5.  

RCSP ng AFP, pahirap sa mangingisda 
ng Taytay, Palawan

FMO, tuluy-tuloy sa Quezon at Mindoro



NOBYEMBRE 201914 KALATAS

KULTURA

Kabuluhan ng Pag-aambag

Takot at baril
ni Ka Stanlee

Ikatlo sa serye ng tatlong dagli na nagsasalarawan ng iba’t ibang anyo ng dakilang pag-aambag ng Pulang hukbo at baseng 
masa sa digmang bayan sa gitna ng pinatinding atake ng JCP Kapanatagan sa TK.

Nakatulog si Ka Iggy habang nagpapahinga at hinihintay 
na umabante ang huling elemento ng Baking. Grabe na rin ang 
kanyang pagod at puyat mula sa pag-atras matapos ang kanilang 
labanan. 

“Ka Iggy, gising na. Lalakad na ulit,” sambit ni Ka Freda, ang kanyang kasunod.

Tumayo agad si Iggy at nagpatuloy sa paglalakad.  Sadyang nakakapagod din ang kanilang 
dinadaanan at puro ito paahon papunta sa kanilang target na tutuluyan.

Makalipas ang ilang hakbang, sa bandang unahan, sumenyas sa Kaloy ang huling elemento ng 
Baking. 

“May kaaway sa unahan. Kailangan nating bumalik,” halos pabulong na sinabi ni Ka Demi. 

Dali-daling pinaatras ni Ka Iggy ang Baking pabalik sa ilog upang sila na ang mauna at maghanap 
ng mas maayos na pupwestuhan.

Mabilis silang bumaba at halos sya na rin ang mauna upang alalayan ang kanilang mauunang 
elemento.  Ramdam ni Iggy ang kaba ng kanyang mga kasama sa iskwad matapos ang labanang 
kanilang kinaharap.

“Huwag kayong kakabahan,” mabilis nyang sinambit. 

“Bilisan lang natin para kagyat na makababa ang buong Baking,” kanyang komand. 

Alam ni Ka Iggy na hindi dapat siya magpakita ng anumang kaba at takot kasabay ng pag-alalay 
sa kanyang mga kasama. 

“Wala dapat tayong ikatakot, kung may baril ang ating kaaway ganun din tayo. Lagi niyong 
tandaan na anuman ang ating kahaharapin, hindi dapat tayo magpadaig sa ating takot, nandyan lagi 
ang mga kasama natin at hindi nila tayo iiwan, sasamahan tayo sa lahat ng labanan kahit anuman 
ang mangyari,” kanyang mabilis na pansalo sa mga kasama. 

“Bantayan nyo ang unahan natin, kung makita nyo ang kaaway ay paputukan nyo agad. Huwag 
kayong matakot paputukin ang inyong mga baril sa kaaway dahil ito ang magliligtas sa atin.  Ito ang 

magbibigay sa atin ng dagdag na tapang at kumpyansa para kaharapin 
ang ating kaaway,” kanyang sumunod na atas. 

“Ako na ang mauuna ka Iggy. Alalayan nyo ang Baking kung 
nakababa na sila,” tugon ni Ka Mandy.  


