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Sa pagtatapos ng 2019, ipinahayag ni Duterte ang kanyang balak na muling umupo sa usapang pangkapayapaan 
sa National Democratic Front of the Philippines.  Subalit sa kabila ng kanyang mga pahayag ng pagiging bukas 

sa peace talks, patraydor namang inaatake ni Duterte ang rebolusyonaryong kilusan sa pamamagitan ng kanyang 
pasista at mersenaryong AFP-PNP.

DISYEMBRE 2019  

EDITORYAL

Maghanda sa mas maigting na labanan sa 2020

Noong madaling araw ng 
Disyembre 5,  walang kalaban-
labang pinaslang ng AFP at 
PNP  sina Ka Ermin Bellen, Jose 
Villahermosa at Lucio Simburoto 
habang ang tatlo ay mahimbing 
na natutulog.  Pinalabas pa ng 
mga pasista na nanlaban ang 
tatlo kahit sa totoo’y wala silang 
mga armas at sa esensya’y mga 
hors de combat.   Nananatili 
namang nakadetine si Ka Jaime 
Padilla sa kabila ng pagiging 
isang konsultant ng NDFP at may 
iniindang maselang sakit.

Patuloy na nagmamatigas si 
Duterte sa usapin ng pagpapalaya 

sa lahat ng mga detenidong pulitikal 
sa bansa lalong lalo na ang mga 
matatanda at may karamdaman.   
Paulit-ulit din niyang iginigiit na 
idaos sa bansa ang pag-uusap na 
malinaw na paglabag sa kasunduan 
sa The Hague Joint Declaration 
na nakasaad na ang pag-uusap 
ay dapat isagawa sa isang foreign 
and neutral venue.  Kabi-kabilaan 
din ang ginawang pagputak 
at pagtutol ng mga pasista at 
militaristang elemento sa gabinete 
ni Duterte na sina Eduardo Año, 
Hermogenes Esperon, Jr. at Delfin 
Lorenzana na bantog na mga 
mananabotahe at peace spoilers 

sa usapang pangkapayapaan.   Ang 
pagsasawalang kibo ni Duterte 
para sansalain ang mga pahayag ng 
tatlong demonyo ay nagpapakita 
rin ng kawalan ng sinseridad ng 
rehimen sa pagbubukas muli ng 
peace talks.

Malaking balakid sa muling pag-
uusap ang patuloy na pagtatakda 
ng GRP ng mga kundisyon tulad 
ng pagdedeklara muna ng tigil-
putukan bago ang pag-uusap, sa 
Pilipinas gawin ang pag-uusap 
at hindi sa nyutral na lugar at sa 
paggigiit sa linya ng kapitulasyon 
para pasukuin ang NDFP.  
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Sa malalawak na kanayunan, nagpapatuloy ang mga focused 
military operations ng AFP at PNP  na nagdudulot ng malulubhang 
paglabag sa karapatang tao at mga atrosidad laban sa mamamayan.  
Walang pakundangang pinararatangan bilang mga kasapi ng Partido 
at BHB ang mga myembro ng mga ligal na organisasyon at sapilitan 
silang pinapasuko gamit ang teror at pananakot.  Dumarami ang 
kaso ng red-tagging sa rehiyon kabilang ang mga ginagawa ng 
Philippine Marines Western Command sa mamamayan ng Taytay 
at Brooke’s Point sa Palawan at ng 85th IBPA sa mamamayan ng 
Quezon.  Tinatarget ng AFP-PNP ang mga inosenteng sibilyan at ang 
mamamayang may mga lehitimong pakikibaka.  

Sunud-sunod ang mga black propaganda ng AFP ng mga pekeng 
suko na walang iba kundi mga dati nang surrenderees, mga ex-NPA 
at mga sibilyang kanilang tinakot at sapilitang pinasuko.  Mistulang 
sirang plaka ang 2nd IDPA at Southern Luzon Command ng AFP 
sa kanilang pahayag ng diumano’y paghina ng rebolusyonaryong 
kilusan sa TK sa kabila ng mga matatagumpay na taktikal na opensiba 
ng BHB at mga pakikibakang masa sa rehiyon.

Sa kabilang banda, lalong nalulubog sa kahirapan ang mamamayan 
dulot ng iba’t ibang patakarang neoliberal na itinataguyod ng 
rehimeng US-Duterte tulad ng TRAIN Law.  Patuloy ang pagtaas 
ng presyo ng mga pangunahing bilihin at singil sa mga batayang 
pangangailangan tulad ng kuryente at tubig habang nababaon sa 
utang ang mamamayan dahil sa kawalan ng hanapbuhay.  Barat na 
barat din ang presyo ng mga produktong bukid ng mga magsasaka at 
nagpapatuloy ang kakulangan at kawalan nila ng lupang masasaka.  

Nananatiling paborable ang mga kundisyon para sa mamamayan 
upang palakasin ang kanilang mga rebolusyonaryong pakikibaka.  Ang 
nagpapatuloy na pagdausdos ng kalidad ng kanilang pamumuhay sa 
ilalim ng rehimeng US-Duterte ang higit na nagpapaalab sa kanilang 
mga damdamin upang ibagsak ang sistemang malakolonyal at 
malapyudal at isulong ang demokratikong rebolusyong bayan sa mas 
mataas na antas.  

Dapat na ubos-kayang gawin ng lahat ng rebolusyonaryo sa 
Timog Katagalugan ang lahat ng ganang kaya upang mag-ambag 
sa pambansang pagsisikap na palakasin ang mga rebolusyonaryong 
gawain sa lahat ng larangan ng labanan at ibagsak ang pasista at 
tiranikong rehimeng US-Duterte.

Isang hamon sa lahat ng manggagawa sa rehiyon na paigtingin 
pa ang kanilang mga pakikibaka.  Kailangan nilang ilunsad ang 
paparaming welga sa iba’t ibang pagawaan, engklabo at pook-
industriyal.  Sa kanilang mga welga, kailangang ibuhos ang papalawak 
na suportang materyal at moral.  Tiyak namang susuportahan sila 
ng mamamayan sa kanilang makatarungang pakikibaka sa tuluyang 
pagbabasura ng kontraktwalisasyon, sa paggiit ng nakabubuhay 
na sahod, pagtatayo ng unyon, mahusay na kundisyon sa paggawa 
at paggalang sa kanilang mga demokratikong karapatan.  Gawing 
isang paaralan para sa lahat ang mga piketlayn.

Sa malawak na kanayunan, ilunsad ang mas maiigting na 
pakikibakang antipyudal sa mga malalawak na lupain at asyenda 
sa rehiyon.   Kasabay nito, ilunsad din ang mga kampanya sa 
minimum na layunin ng rebolusyong agraryo na tumutugon sa mga 
karaingan at kahilingan ng mga magsasaka tulad ng pagpapababa 
sa upa sa lupa, pagtaas ng sahod ng mga manggagawang bukid, 
pagpapataas ng presyo ng mga produktong bukid,  pagpawi sa 
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usura at pagpapaunlad ng kanilang 
pagtutulungan.

Dapat na isulong ng mamamayan 
ang mga pakikibakang masa 
para sa hustisyang panlipunan.   
Kailangan nilang labanan ang 
talamak na korupsyon ng rehimeng 
Duterte kasabay ng paggigiit ng 
mga serbisyong sosyal na dapat 
nilang natatamasa.  Kailangang 
suportahan ng mamamayan ang 
usapang pangkapayapaan sa 
pamamagitan ng pagpapaigting ng 
kanilang mga pagkilos para sa isang 
lipunang tunay na makatarungan 
at malaya.  Dapat ding labanan 
ang lahat ng black propaganda at 
fake news na ikinakalat ng rehimen 
laban sa rebolusyonaryong kilusan 
at itanghal ang mga tagumpay na 
nakakamit ng mamamayan.  

Ang pagpapalakas ng 
mga pakikibakang masa ay 
naglilingkod sa pagpapalakas ng 
rebolusyonaryong kilusang lihim 
ng mga manggagawa, magsasaka, 

kababaihan, kabataan, mga 
propesyunal, maralita at iba pang 
demokratikong uri sa lipunang 
Pilipino.  Susi rin ito sa higit na 
pagpaparami ng mga kasapi ng 
Partido at pagtatayo ng mga sangay 
sa mga pagawaan, komunidad 
sa kanayunan at kalunsuran, 
eskwelahan at iba pa.  

Ang lahat ng rebolusyonaryong 
pagsisikap ay papaglingkurin 
sa pagpapalakas ng armadong 
pakikibaka sa buong bayan.  Dapat 
na itaguyod at palakasin pa ang 
BHB at palawakin pa ang mga 
nakikilusang mga sona at larangang 
gerilya sa mga eryang sinasaklaw 
ng pagkilos ng Pulang hukbo.

Kasabay nito, dapat  na isulong 
ang mga tungkulin sa pagsusulong 
ng armadong pakikibaka, 
rebolusyong agraryo at pagtatayo, 
pagpapalawak at pagpapalalim ng 
baseng masa.   Upang makamit 
ang mga ito, kailangang tuluy-
tuloy na palakasin  ang Partido sa 

larangan ng ideolohiya, pulitika 
at organisasyon.  Ang malakas 
na Partido na may mataas 
na  pundasyong ideolohikal, 
mahigpit na nagtataguyod sa 
linyang pampulitika ng Partido 
sa demokratikong rebolusyon 
at solidong binubuklod ng 
demokratikong sentralismo , ang 
siyang tiyak na magdidirehe sa 
wastong landas ng demokratikong 
rebolusyong bayan.  

Sa okasyon ng ika-51 taon ng 
Partido Komunista ng Pilipinas at 
pagpasok ng taong 2020, dapat na 
ihanda ng lahat ng 
rebolusyonaryong pwersa ang 
kanilang hanay upang harapin ang 
mas maigting na pakikibaka laban 
sa rehimeng US-Duterte.  Tangan 
nila ang kanilang mahigpit na 
pagkakaisa upang suungin ang 
anumang balakid, maitaas lamang 
ang antas ng digmang bayan at 
maibagsak ang tiraniko at pasistang 
rehimen.   

Relief at rehabilitasyon matapos ang bagyong Tisoy at Ursula, 
prayoridad ng Partido at BHB sa TK

Isa ang Timog Katagalugan 
sa matinding sinalanta ng mga 
nagdaang bagyong Tisoy at Ursula 
nitong buwan ng Disyembre.   
Upang makatulong sa mga biktima 
ng bagyong dumaan, naging 
prayoridad ng Partido, BHB at mga 
rebolusyonaryong organisasyong 
masa sa rehiyon ang mga 
operasyong relief at rehabilitasyon 
sa mga nasalanta.

Sa Mindoro, kung saan 
maraming bayan ang binaha at 
maraming bahay at taniman ang 
nawasak dahil sa malakas na 
hangin, kagyat na kumilos ang 
Lucio de Guzman Command at mga 
kasapi ng mga rebolusyonaryong 
organisasyong masa upang 
makapagpagpasulpot ng tulong 
mula sa mga alyado at mga lokal 
na gubyerno.   Naglunsad sila ng 

mga gawaing solicitation upang 
punan ang mga pangangailangan 
sa pagkain, malinis na tubig 
at damit para sa mga biktima.   
Inabot ng mga operasyong relief 
ng Pulang hukbo ang mga bayan 
ng Bulalacao, Roxas, Mansalay, 
Socorro, Gloria, Bongabong at 
Bansud sa Oriental Mindoro at 
mga bayan ng Magsaysay, San 
Jose, Sablayan, Calintaan at Rizal 
sa Occidental Mindoro.

Sa Quezon, naglunsad ng mga 
operasyong relief ang mga yunit 
ng Apolonio Mendoza Command 
sa mga bayan ng Catanauan, 
Lopez, Gumaca, Macalelon, 
General Luna, Sariaya, General 
Nakar, Unisan, Pitogo, Calauag, 
Atimonan, Sampaloc, Mauban, San 
Andres, San Francisco, San Narciso, 
Mulanay, Agdangan, Padre Burgos, 

Tagkawayan, Guinayangan at ilang 
bahagi ng lungsod ng Lucena.

Bumuo ng mga makinarya ang 
Pulang hukbo upang mangasiwa 
sa mga lokal na pagsisikap 
para sa relief at rehabilitasyon.  
Ang mga makinaryang ito ang 
siyang nangangalap ng pondo at 
nakikipag-usap sa mga LGU upang 
tugunan ang pangangailangan ng 
mga biktima ng mga bagyo.

Nakagawian na rin ng mga yunit 
ng Pulang hukbo na tumulong sa 
pag-aayos ng mga nasirang 
tahanan at lukaran ng mamamayan 
sa tuwing sila’y makakadaan.  
Kumilos ang mga balangay ng PKM, 
MAKIBAKA at KM para pagkaisahin 
ang kanilang mga kasapi sa mga 
bayanihang-tipo ng pag-aayos ng 
mga bahay, mga lukaran at mga 
taniman.  

BALITA
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PANGUNAHING LATHALAIN

Mga krimen ng rehimen 
Isang taong pananalasa ng JCP-Kapanatagan sa TK

Matinding karahasan, kalupitan at ligalig ang resulta ng isang taong pagpapatupad ng kontra-rebolusyonaryong 
gerang JCP-Kapanatagan ng pasistang rehimeng US-Duterte sa mamamayan ng Timog Katagalugan.  Sa ilalim 

nito, ibinuhos sa rehiyon ang dagdag na mga batalyon ng sundalo, gayundin ang milyun-milyong pondo para sa 
pagpapatindi ng mga operasyong kombat, sayops at iba pang anyo ng pagsupil sa mamamayang nakikibaka. 
Isinasalarawan ng mga kaso at krimen ng rehimen sa nakaraang taon ang tunay na malagim na katangian ng 
‘kapanatagan’ na bukambibig ng reaksyunaryong gubyerno at mga ahente nito. Narito ang tala ng mga kasalanan 
ng gubyernong Duterte na tiyak na pagbabayaran nito nang mahal sa mamamayan.  

1.  Pambobomba, istraping at 
walang patumanggang pamamaril 

Mga inosenteng sibilyan 
ang karaniwang biktima at 
matinding tinatamaan ng gera ng 
rehimen laban sa PKP-BHB-NDFP.  
Pinakamalalang anyo nito ang mga 
airstrike, aerial bombings, istraping 
at walang patumanggang pamamaril 
na ginawa ng 203rd Brigade sa 
Barangay Monteclaro, San Jose, 
Occidental Mindoro at Barangay 
Lisap, Bongabong, Oriental Mindoro 
mula Abril 29 hanggang Mayo 4.  
Binomba rin at pinaulanan ng bala 
ang mga lugar na pinangyarihan 
ng mga engkwentro ng AFP-PNP at 
BHB gaya ng Barangay Panaytayan, 
Mansalay, Oriental Mindoro noong 
Hunyo at mga barangay ng San 
Antonio, Loyal at San Cristobal sa 
Victoria, Oriental Mindoro noong 
Hulyo.  

Walang pagsasaalang-alang ang 
mga ganitong atake sa kaligtasan 

ng mga sibilyan lalo pa’t hindi 
maeeksakto ang pagbabagsakan 
ng mga bomba at walang pirming 
target ang istraping.  Bukod sa 
pinsala sa ari-arian at kabuhayan, 
nag-iiwan din ng matinding trauma 
sa mga biktima ang paghulog ng mga 
bomba at walang patumanggang 
pamamaril mula sa himpapawid ng 
mga tropa ng AFP.  

2.  Paglapastangan sa labi ng mga 
nasawing sibilyan at kasama

Sagad sa buto ang pagkapasista 
ng gubyernong Duterte sa 
paglapastangan sa labi ng mga 
nasawing miyembro ng BHB at mga 
sibilyang biktima ng EJK.  Dagdag 
na hinagpis sa mga naiwang mahal 
sa buhay ang pagtanggi ng AFP-PNP 
na ibigay agad sa pamilya ang labi 
ng mga namatay na kasama tulad 
ng nangyari sa bangkay nina Ermin 
Bellen at Lucio Simburoto ngayong 
Disyembre at Victor Alcos noong 
Hunyo.  Kasuklam-suklam ang 
pagtatangkang pagkakitaan ang labi 
nina Ka Bellen at  Alcos na ipinipilit ng 
mga militar sa ibang pagkikilanlang 
pangalan dahil sa malaking halagang 
nakapatong sa ulo bilang matataas 
na opisyal ng BHB.

Malinaw ring krimen ang 
paggamit ng AFP-PNP sa katawan 
ng mga pinatay nitong sibilyan sa 
itim nitong propaganda.  Ganito 
ang nangyari kina Rustom Sibulan at 
Frentes Gutierrez na pinalalabas ng 
203rd Brigade sa Mindoro na nasawi 
sa mga engkwentro.  Binihisan pa 

ng mga sundalo ang 78-anyos na si 
Gutierrez ng chino at tinamnan ng 
baril upang magmukhang Pulang 
mandirigma.  

3.  Laganap na paninindak, 
pananakot, at panggigipit sa 
kanayunan 

Kongkretong halimbawa ng 
terorismo ng AFP-PNP sa kanayunan 
ang higit sa 200 kaso ng paglabag sa 
karapatang tao na naidokumento 
mula Hunyo hanggang unang linggo 
sa mga bayan ng Lopez, Macalelon, 
Gumaca, Catanauan, General Luna 
at Atimonan sa Quezon.  Kabilang 
sa mga biktima si Rico Quidor ng 
Barangay Olongtao, Macalelon na 
binugbog ng 85th IBPA at pinilit na 
sumuko bilang pinuno ng milisyang 
bayan noong Hulyo.  

Masalimuot din ang karanasan ng 
mga nakatira sa mga eryang puntirya 
ng mga focused military operation 
(FMO) ng AFP-PNP.  Sa Bongabong, 
Oriental Mindoro noong Agosto, 
binugbog ng mga sundalo ng 4th 
IBPA ang lider-Mangyan na si Altang 
Dawsig na pinaghihinalaan nilang 
tagasuporta ng BHB.  Pahirap naman 
sa kabuhayan ang ginagawang 
paghihigpit ng AFP-PNP sa mga 
naninirahan sa Sityo Mararag, 
Barangay Maasin, Brooke’s Point, 
Palawan.  Hindi pinapayagan ang 
mga residente na magbagtik kung 
walang dalang ID at sapilitan ding 
pinag-uulat ng AFP-PNP matapos 
magpunta sa gubat.  
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4.  Sapilitang pagbabakwit dulot ng 
matinding militarisasyon

Patunay ng pag-iral ng de 
facto martial law sa bansa ang 
sustenidong presensya ng militar sa 
mga komunidad at pampublikong 
lugar.  Sa Hilagang Quezon, tuluy-
tuloy ang pasok ng mga tropa 
ng AFP-PNP sa Gen.  Nakar at 
Infanta mula nang buhayin ng 
rehimen ang dati nang ibinasura 
ng mamamayan na Kaliwa Dam 
Project.  Sa Timog Quezon hanggang 
Bondoc Peninsula, nagkakampo ang 
85th IBPA sa loob ng mga baryo sa 
tabing ng pagsesensus.  Sa Palawan, 
nakapagtala ng 48 kaso ng Use of 
Public Facility for Military Purposes 
mula 2017 tulad ng paggamit ng mga 
sundalo sa bahay ni Chieftain Pulog 
sa Barangay Bono-bono, Bataraza 
bilang tulugan at tambayan.  

Sa buong TK, daan-daang tao 
ang naidokumentong nagbakwit sa 
taong 2019 dahil sa militarisasyon.  
Sa pagbabakwit ay hinaharap 
nila ang gutom at pagkawasak 
ng kabuhayan laluna ang mga 
magsasaka at katutubong iniwan 
ang kanilang mga taniman.   Ganito 
ang nangyari sa mga residente ng 
Barangay Panaytayan, Mansalay, 
Oriental Mindoro noong Hunyo at 
mga barangay ng San Antonio, Loyal 
at San Cristobal sa Victoria, Oriental 

Mindoro noong Hulyo matapos 
bombahin ang kanilang mga lugar ng 
203rd Brigade ng AFP.

5.  Pamemeke ng mga labanan, 
impormasyon, at balita

Kabisado na ng mamamayan ang 
modus ng AFP-PNP na pamemeke 
ng impormasyon upang itago ang 
pagkagapi ng kanilang kontra-
rebolusyonaryong gera at pagtakpan 
ang kanilang mga krimen laban sa 
mamamayan.  

Isa rito ang kasinungalingang 
nagtamo ng matinding pinsala ang 
BHB sa labanan sa Lopez, Quezon 
noong Hunyo 11 gayong mga 
sundalo ng 85th IBPA ang namatay 
at nasugatan dito.  Panakip-butas 
sa pamamaril sa mga sibilyan ang 
inilabas na balita ng 203rd Brigade 
na may naganap na engkwentro 
sa San Jose, Occidental Mindoro 
noong Agosto 8.  Pagsasalba sa 
pangalan ang pagtanggi ng AFP-
PNP na naganap ang ambus ng BHB 
sa kanilang pwersa sa Gen.  Nakar, 
Quezon noong Nobyembre 8 na 
nagresulta sa anim na kaswalti sa 
80th IBPA at PNP-Region 4A.  

Pekeng balita rin ang diumano’y 
engkwentro sa pagitan ng BHB at AFP-
PNP noong Nobyembre 21 sa Brgy. 
Maasin, Brooke’s Point.  Ang totoo’y 
isang misencounter ang nangyari 
sa pagitan ng 1st at 2nd PMFC na 

nagresulta sa apat na kumpirmadong 
kaswalti sa mga pulis.  

6.  Pambabraso sa mga LGU upang 
ideklarang persona non grata ang 
PKP-BHB-NDFP

Ginigipit at tinatakot ng mga 
Regional Task Force to End Local 
Communist Armed Conflict ang mga 
opisyales ng lokal na gubyerno (LGU) 
na ideklarang persona non grata 
sa buong TK ang PKP-BHB-NDFP.  
Kalakaran na ang pagpapatawag ng 
Provincial TF-ELCAC sa mga kapitan 
ng barangay sa mga pulong kung 
saan pinipilit silang pumirma sa gawa 
nang resolusyon na nagdedeklara 
na persona non grata ang PKP-BHB-
NDFP sa kanilang sinasakupan.  

Sa halip na magtagumpay, lalo 
lamang nalantad ang pasistang 
katangian ng RTF-ELCAC at ng 
rehimen.  Isiniwalat ng mga 
opisyal ng mga LGU sa Quezon ang 
pagsusubo sa kanila ng gawa nang 
resolusyon hinggil sa persona non 
grata at panlilinlang ng Department 
of Interior and Local Government 
tungkol sa pagiging  “mandatory” ng 
pagpapasa ng resolusyon.  

7.  Crackdown at red-tagging sa 
mga progresibo at demokratikong 
organisasyon 

Sa taong ito pinabangis ang 
crackdown at red-tagging sa mga ligal 
na organisasyon na nagtataguyod 
ng karapatan ng mamamayan.  
Pangitang-pangita ito sa Palawan 
kung saan hinaharas ang lider ng 
mga demokratikong organisasyon 
tulad ng Pamalakaya na nakikibaka 
para ibasura ang mga polisiyang 
nagpapahirap sa mga mangingisda.  
Bukod sa mga lider ng Pamalakaya, 
pinararatangan din ng Western 
Command (WesCom) na tagasuporta 
ng BHB ang mga lider-katutubo, taong 
simbahan,  mga tagapagtaguyod at 
tagapagtanggol sa karapatang pantao 
at maging mga humanitarian worker.  

Ang red-tagging na ginagawa ng 
WesCom ay karugtong ng karahasan 
ng estado laban sa mga aktibista 
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at demokratikong organisasyon.  
Layon ng red-tagging na palabasing 
lehitimong target ng ‘nyutralisasyon’ 
ang mga nakikibaka para sa kanilang 
karapatan.  

8.  Iligal na pag-aresto at 
pagdetine 

Tampok ngayong taon ang 
garapalang pagbabaluktot ng 
rehimen maging sa sarili nitong 
batas madakip lamang at mapigilan 
ang pagkilos ng mga aktibista tulad 
nina Alexandrea Pacalda, Reynaldo 
Malaborbor, Jr., at Nadeline Fabon.   
Sina Fabon at Malaborbor ay mga 
organisador ng magsasaka na 
nagsasagawa ng konsultasyon nang 
iligal na hulihin ng PNP-MIMAROPA 
sa Sta.  Cruz, Occidental Mindoro 
noong Hulyo 27.  Isa namang human 
rights worker si Pacalda na inaresto 
nang walang warrant of arrest 
noong Setyembre 14 sa General 
Luna, Quezon.  Tinamnan ang tatlo 
ng mga baril at sinampahan ng 
mga gawa-gawang kaso.  Dumanas 
din sila ng tortyur at pinagkaitan 
ng akses sa abogado at kanilang 
pamilya.  

Iligal din ang pagdakip ng CIDG-
NCR at Eastern Police District 
kay Jaime “Ka Diego” Padilla, 
tagapagsalita ng Melito Glor 
Command at peace consultant 
ng NDFP, noong Nobyembre 25 
sa isang ospital sa San Juan City.  
Protektado ng Joint Agreement on 

Safety and Immunity Guarantee 
ang mga consultant na katulad ni 
Ka Diego mula sa pag-aresto at 
pagsasampa ng gawa-gawang kaso.  

9.  Pagpatay sa mga sibilyan at 
hors de combat

Tulad ng mamamatay-tao 
nitong amo, walang konsensyang 
pumapaslang ang AFP-PNP kahit 
na malinaw na walang laban ang 
mga biktima nito.  Kabilang sa 
mga biktima ng uhaw sa dugong 
pasistang rehimen ang mga sibilyang 
sina Reynaldo Malaborbor, Rustom 
Sibulan at Frentes Gutierrez.  
Dinukot at pinatay si Sibulan ng 
mga ahente ng 203rd Brigade 
nitong Marso 1 sa Bansud, Oriental 
Mindoro, samantalang pinagbabaril 
hanggang masawi si Gutierrez 
noong Hunyo 29 sa Calintaan, 
Occidental Mindoro.  Malinaw ring 
EJK ang pagpatay kay Malaborbor 
na isang kilalang lider-manggagawa 
nitong Nobyembre 5 sa Cabuyao 
City, Laguna.  

Napakalupit  din ng AFP-PNP 
sa mga miyembro ng BHB na 
nakakasagupa nito.  Walang awa 
itong kumikitil ng buhay ng mga 
mandirigmang walang kapasidad 
lumaban o nasa katayuang hors de 
combat gaya nina Ermin Bellen, Jose 
Villahermosa at Lucio Simburoto na 
minasaker nitong Disyembre 5 sa 
Antipolo City.

10.  Pagwawaldas at pagnanakaw 
sa kaban ng bayan

Malaking gatasan ng mga heneral 
at iba pang matataaas na opisyal ng 
AFP-PNP ang programang balik-loob 
sa ngalan ng Enhanced 
Comprehensive Local Integration 
Program (E-CLIP).   Kwento ng mga 
sibilyang sapilitang pinasuko, 
kakarampot lamang ang kanilang 
natanggap sa P65,000 na 
ipinapangakong pabuya para sa mga 
‘magbabalik-loob.’ Sa ilang bayan sa 
rehiyon, P2,000, kaunting bigas, de 
lata at noodles lamang ang ibinibigay 
sa mga sumusuko.  Samantala, ang 
mga ipinagmamalaking programa at 
proyekto para sa kaunlaran ay 
pawang satsat lamang.  Hanggang 
ngayon, walang kongkretong ayuda 
ang rehimen para sa mga 
magsasakang apektado ng 
pagsadsad ng presyo ng palay at 
kopra.    

“Tinatanggap ko ang hamon sa 
paggampan ng tungkulin na naiwan 
ni Jaime ‘Ka Diego’ Padilla at sa 
pamana na sinimulan ni Gregorio ‘Ka 
Roger’ Rosal sa TK.” Ito ang tinuran 
ni Armando Cienfuego matapos 
siyang italaga ng KRTK bilang bagong 
tagapagsalita ng MGC-BHB TK.  

‘Isang karangalan’ ayon kay 
Cienfuego na maging boses ng mga 
inaapi at pinagsasamantalahang uri at 
sektor sa rehiyon upang maiparating 

sa buong bayan ang kanilang 
kalagayan at pagnanais na kamtin 
ang pagbabago sa pamamagitan ng 
rebolusyon.

Nakahanda si Ka Armando na 
maging tagapagpatuloy ng tinig ng 
rebolusyon sa TK upang itanghal 
ang mga tagumpay at magiting 
na pakikibaka ng mamamayan sa 
rehiyon kaalinsabay ng paglaban 
at paglalantad ng lahat ng itim 
na propaganda at pekeng balita 

na ikinakalat ng AFP-PNP at ng 
rehimeng US-Duterte laban sa 
rebolusyonaryong kilusan.

Napapanahon ang pagkakahirang 
kay Ka Armando bilang bagong 
tagapagsalita ng MGC-BHB TK na 
nagpapasubali sa lason, 
disoryentasyon at saywar na kinakalat 
ng AFP-PNP laban sa 
rebolusyonaryong kilusan sa TK.  

Armando Cienfuego, bagong tagapagsalita ng MGC-BHB TK
BALITA



MGC-BHB TK, patuloy na nagpupunyagi sa digmang bayan

Mula Enero-Nobyembre, 2019 aabot sa 78 taktikal na opensiba ang inilunsad ng mga yunit ng Pulang hukbo 
sa ilalim ng Melito Glor Command-BHB TK kung saan 14 ang anihilatibo, 57 ang atritibo at 7 ang hakbang 

pamamarusa sa mga kaaway-sa-uri. Nagdulot ito ng hindi bababa sa 128 na kaswalti sa hanay ng mersenaryong 
AFP-PNP kung saan 50 ang KIA, 76 ang WIA at 2 ang binihag sa labanan.  Nakakumpiska din ang BHB ng 19 na 
armas. Ang mga taktikal na opensibang ito ay tugon ng MGC sa mga inilulunsad na focused military operations 
(FMO) ng AFP-PNP sa ilalim ng Joint Campaign Plan Kapanatagan.
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Bungad pa lang ng taon, 
matagumpay na inilunsad ng 
Apolonio Mendoza Command-BHB 
Quezon ang reyd sa detatsment 
ng CAFGU sa Sityo Daliwdiw, Brgy.  
Ibabang Cambuga, Mulanay, Quezon 
noong Enero 25.  

Noong Pebrero 26, pinarusahan 
din ng Pulang hukbo sa ilalim ng Lucio 
de Guzman Command-BHB Mindoro 
ang Sta.  Clara Power Corporation 
sa Naujan, Oriental Mindoro dahil 
sa operasyon nitong mapaminsala 
sa kalikasan at sa kabuhayan ng 
mamamayan.  Sinira ng Pulang 
hukbo ang mga sasakyan at heavy 
equipment ng planta.  Umani ng 
papuri ang naturang aksyong militar 
mula sa mamamayang Mindoreño na 
apektado ng mga pagbahang dulot 
ng operasyon ng SCPC.  

Pinarusahan din Pulang hukbo 
ang CitiNickel Mines Corporation 
sa Sofronio Española ng BVC-BHB 
Palawan noong Oktubre 25.  Sinira 
ng Pulang hukbo ang mga equipment 
ng kumpanya upang paralisahin 
ang operasyon nito na mapanira sa 
kalikasan.  

Pinuruhan din ng Pulang hukbo 
ang mga inilulunsad na focused 
military operations ng AFP-PNP sa 
iba’t ibang bahagi ng rehiyon.

Noong Hunyo 22 at 25, 
magkasunod na ambus ang inilunsad 
ng Apolonio Mendoza Command-
BHB Quezon sa Brgy.  Cagsiay II, 
Mauban laban sa 1st Coy ng 80th IBPA.  
Nagtamo ang mersenaryong tropa ng 
isang patay at anim na sugatan sa 
mga ambus na ito.  Ang 1st Coy ng 
80th IBPA ang siyang nagbabantay 
sa ginagawang Kaliwa Dam at siyang 
nananakot ng mga magsasaka at 
grupong Dumagat at Remontado.  
Noong Hunyo 13 naman, inambus ng 
isang yunit ng BHB Quezon ang tropa 
ng 85th IBPA sa Sityo Tanauan, Brgy.  
Villa Nacaub, Lopez, Quezon kung 
saan dalawang sundalo ang napatay.  

Labis na nahintakutan ang mga nag-
ooperasyong tropa ng AFP-PNP 
dahil sa mga taktikal na opensibang 
inilulunsad ng BHB.  Nagresulta ito 
ng mga misencounter sa mismong 
hanay ng mersenaryong tropa tulad 
ng nangyaring misencounter noong 
Agosto 5, sa Calauag, Quezon kung 
saan 17 elemento ng AFP-PNP ang 
malubhang nasugatan.

Sa mga labanan naman na 
hindi itinakda ng BHB, mahusay na 
nakapagmaniobra ang Pulang hukbo 
upang puruhan ang pasistang kaaway.  
Sa magkakasunod na labanan sa 
Brgy.  Mapaya, San Jose, Occidental 
Mindoro noong Pebrero 23, napatay 
ng yunit ng LdGC ang dalawang pulis 
na kabilang sa tropang nagtangkang 
kubkubin ang yunit.  

Tinugunan naman ng Bienvenido 
Vallever Command-BHB Palawan ang 
karaingan ng mamamayan sa mga 
mapanirang aktibidad ng Philippine 
Marines sa Brgy.  Calasaguen, 
Brooke’s Point.  Natamaan ang isang 
marine sa matagumpay na isnayp 
na inilunsad ng BVC laban sa yunit 
ng Marine Battalion Landing Team 4 
na iligal na nagtotroso sa kagubatan 
noong Setyembre 8.  

Apat na pulis ng Pinamalayan 
naman ang nasugatan sa ambus 
ng LdGC sa hi-way sa Brgy.  Pasi II, 
Soccoro, Oriental Mindoro noong 
Setyembre 24.  Samantala, anim na 
kaaway ang nasugatan naman sa 
inilunsad na bomba-haras sa Sityo 

Catulin, San Pablo Suha, Catanauan, 
Quezon noong Oktubre 17.  Siyam 
na sundalo naman ang nasugatan 
sa matagumpay na bomba-haras ng 
BHB Mindoro sa Sityo Amaling, Brgy.  
Manoot, Rizal, Occidental Mindoro 
noong Oktubre 28.  

Ilan din sa matatagumpay na 
taktikal na opensiba na inilunsad ng 
Pulang hukbo ang ambus ng BVC sa 
nag-ooperasyong tropa ng Philippine 
Marines at PNP sa Brgy.  Maasin, 
Brooke’s Point kung saan limang 
kaaway ang napatay.  Limang kaaway 
din ang nasawi sa matagumpay na 
ambus ng AMC sa Brgy.  Lumutan, 
General Nakar, Quezon noong 
Nobyembre 8.

Kung wala ang suporta at tulong 
ng mamamayan ng Timog 
Katagalugan, hindi magkakamit ng 
mga tagumpay ang MGC-BHB TK sa 
mga inilulunsad nitong mga taktikal 
na opensiba.   Ang patama sa iba’t 
ibang bahagi ng katawan at minsang 
bigwas sa ulo ng  pasistang tropa ng 
AFP-PNP ang nararapat na hakbang 
upang puruhan at pagbayarin ng 
mahal ang reaksyunaryong hukbo sa 
rehiyon sa kanilang mga kasalanan at 
krimen sa bayan.  Laging nakahanda 
ang MGC-BHB TK na ipagtanggol ang 
base nito at mga tagumpay na 
nakamit ng mamamayan sa mga 
sona’t larangang gerilya ng rehiyon.  
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FMO at RCSP ng AFP-PNP,  kakambal ng 
paglabag sa karapatang tao 

Patung-patong ang mga kaso ng paglabag sa karapatang tao bunsod 
ng inilulunsad na focused military operations (FMO) at Retooled 

Community Support Program Operations (RCSPO) ng AFP-PNP sa Timog 
Katagalugan.

Ang FMO at RCSPO ang dalawang 
bahagi ng kontra-rebolusyonaryong 
gera na pinangungunahan ng National 
Task Force to End Local Communist 
Armed Conflict (NTF-ELCAC).  Itinayo 
ang NTF-ELCAC sa bisa ng Executive 
Order 70 na inilabas ng rehimeng 
Duterte noong Disyembre 2018.

“Nagagawa ng mga armadong 
pwersa at mga berdugong ahente 
ng pasistang rehimeng Duterte 
ang mga paglabag sa karapatang 
tao nang walang patumangga at 
walang pinangangambahan dahil sa 
suporta na tinatamasa nila mula kay 
Duterte,” pahayag ni Patnubay de 
Guia, tagapagsalita ng NDFP-ST, sa 
Pandaigdigang Araw ng Karapatang 
Tao noong Disyembre 10.  

Ang FMO at RCSPO ang dalawang 
bahagi ng kontra-rebolusyonaryong 
gera na pinangungunahan ng National 
Task Force to End Local Communist 
Armed Conflict (NTF-ELCAC).  Itinayo 
ang NTF-ELCAC sa bisa ng Executive 

Order 70 na inilabas ng rehimeng 
Duterte noong Disyembre 2018.

Kinatatangian ang FMO ng 
magkakasabay na operasyong 
kombat ng lakas-brigada hanggang 
dibisyon na tropa ng AFP-PNP sa 
magkakatabing mga lugar habang ang 
RCSPO ay pinagkumbinang sayops, 
kombat at intel operations na layong 
pagkaitan ng base ang rebolusyon.   

Kalakhan ng mga paglabag sa 
karapatang tao na iniulat sa Kalatas 
ay naganap sa mga eryang saklaw ng 
FMO ng AFP-PNP tulad ng San Jose, 
Occidental Mindoro; Bongabong, 
Oriental Mindoro; mga bayan ng 
Macalelon, Lopez, Gen.  Nakar at 
Infanta sa Quezon; Brooke’s Point sa 
Timog Palawan; at Taytay sa Hilagang 
Palawan.   

Pananakot at sapilitang 
pagpapasuko naman ang talamak 
sa mga komunidad na biktima ng 
RCSPO ng AFP-PNP.  Tampok dito 
ang pagpapalaganap ng pekeng 

impormasyon ng AFP-PNP at mga 
pakitang-taong proyekto na sa 
totoo’y tabing lamang para sa 
pagkakalap ng paniktik tungkol sa 
mga rebolusyaryong organisasyong 
masa at sa Pulang hukbo.

“Muli naming hinihikayat ang 
lahat ng mga kaanak at biktima ng 
paglabag sa karapatang tao sa 
rehiyong TK na makipag-ugnayan sa 
mga organisayon at grupo na 
nagtataguyod at nagtatanggol sa 
karapatang tao.   Lumapit kayo sa 
kanila upang idulog at magpatulong 
sa pagsasampa ng reklamo laban sa 
mga indibidwal at opisyal ng AFP at 
PNP na pangunahing may kagagawan 
sa pagyurak at paglabag ng inyong 
mga karapatan,” ani de Guia.  

Ginunita ng mamamayan ng 
TK ang Pandaigdigang Araw ng 
Karapatang-tao noong Disyembre 
10 sa Kamaynilaan kung saan 
lumahok sila sa isang malaking 
kilos protesta mula Liwasang 
Bonifacio hanggang Mendiola.  
Bago pumunta ng Liwasang 
Bonifacio, nagprograma muna ang 
delegasyon mula TK sa harap ng 
Department of National Defense 
sa Camp Crame at sa tanggapan 
ng Department of Labor and 
Employment sa Intramuros, 
Maynila.

Ipinanawagan din ng mga 
nagprotesta ang pagpapatuloy ng 

Pandaigdigang araw ng karapatang tao, ginunita

KILOS PROTESTA

usapang pangkapayapaan sa pagitan 
ng NDFP at GRP.  Kinundena nila ang 
patuloy na lumalalang paglabag sa 
karapatang tao ng rehimeng US-
Duterte.  

Kinundena rin ni Patubay de 
Guia, tagapagsalita ng NDFP-ST ang 
patuloy na paglabag ng rehimeng 
US-Duterte sa karapatang tao hindi 
lamang sa mga pangkaraniwang 
mamamayan kundi pati ng mga 
human rights defender.

“Maging ang mga grupo’t 
indibidwal na tagapagtaguyod at 
tagapagtanggol ng karapatang tao ay 
naging target ng demonisasyon, red-
tagging, intimidasyon, panggigipit 
at marami ang ikinukulong batay 
sa pampulitikang paniniwala 

at mga gawa-gawang kaso,” 
pagpapaliwanag ni de Guia.

Ipinanawagan ni de Guia 
sa mamamayan na dapat na 
samantalahin ang paggunita sa 
Pandaigdigang Araw ng Karapatang 
Tao para lalong pahigpitin ang 
hanay at ibayong magpalakas 
upang matatag na harapin ang mga 
panibagong hamon sa pagsusulong 
at pagtatanggol sa karapatang tao sa 
darating na mga taon.   

“Kailangang muling pagtibayin 
ang komitment at determinasyon ng 
bawat isa upang maitaas ang antas 
ng aktibismo sa pagtataguyod at 
pagtatanggol sa karapatang tao,” 
dagdag ni de Guia.   



Sa anumang panahon, may 
pangyayari mang kalamidad o wala, 
ang pagtataguyod at pakikipaglaban 
para sa kapakanan at kagalingan ng 
masang Pilipino ang nangunguna sa 
listahan ng mga mayor at pamalagiang 
tungkulin at gawain na pinatutupad 
ng rebolusyonaryong kilusan.  
Nakabalangkas sa mga plano’t 
programa ng rebolusyonaryong 
kilusan kung paano lulutasin at 
bibigyan ng katuparan ang mga 
hinaing at kahilingan ng masa na 
magkaroon ng lupang masasaka, ng 
pagkakaroon ng regular na trabaho 
at tumanggap ng nakabubuhay 
na sahod, ng pagkakaroon ng 
pagkain sa bawat hapag kainan, 
mura at disenteng pabahay, libreng 
serbisyong publiko at iba pang 
pangangailangan upang mabuhay ng 
disente at may dignidad.  

Ang Programa Para sa 
Demokratikong Rebolusyon (PPDR) 
at ang 12-Puntong Programa ng 
National Democratic Front of 
the Philippines (NDFP) ay mga 
komprehensibong programa na 
kongkretong tumutugon sa malaon 
nang kahilingan ng sambayanang 
Pilipino na lumaya mula sa pang-aapi 
at pambubusabos ng mga malalaking 
burgesya-komprador, panginoong 
maylupa, mga burukrata kapitalista 
at ng amo nilang imperyalistang 
US.  Pangunahing winawakasan 
ng rebolusyonaryong kilusan ang 
sanhi ng kahirapan at kaapihan na 
nararanasan ng sambayanang Pilipino 
na dulot ng imperyalismo, pyudalismo 
at burukrata-kapitalismo.  Kaya’t 
sentral at pangunahing tungkulin 
ang pagpapabagsak sa malakolonyal 
at malapyudal na lipunang Pilipino 
at kamtin ang pambansang kalayaan 
at demokrasya sa bansa.  Nilalayon 
ng rebolusyonaryong kilusan na 

maitatag ang isang malayang Pilipinas 
na nagtatamasa ng tunay na kalayaan, 
demokrasya at kaginhawaan para sa 
lahat ng mamamayang Pilipino.

Paano tinutugunan ng 
rebolusyonaryong kilusan 
ang pangangailangan ng mga 
mamamayang tinamaan ng 
kalamidad dulot man ng bagyo o ng 
lindol?

Mabilis at kongkreto ang 
isinasagawang pagtugon at pagtulong 
ng rebolusyonaryong kilusan sa 
mga mamamayang naapektuhan o 
biktima ng kalamidad.  Araw-araw ay 
kapiling ng rebolusyonaryong kilusan 
ang mga magsasaka, katutubo at 
manggagawang bukid na siyang 
pinakabulnerableng sektor at laging 
tinatamaan ng kalamidad likha 
man ng kalikasan o gawa ng tao.  
Dahil dito, ang rebolusyonaryong 
kilusan ang una at siyang mabilis 
na nakapagbibigay ng saklolo at 
kagyat na tulong sa masa lalo na 
yaong mga nasa bingit ng panganib 
dulot ng bagyo at ng lindol.  Ang 
rebolusyonaryong kilusan ang una at 
mabilis na nakapaghahatid ng tulong 
at ayuda sa mga sinalanta ng bagyo 
o lindol bago pa man makarating 

sa mga biktima ang tulong mula 
sa mga pribadong institusyon at 
reaksyunaryong gubyerno.  Sa 
pamamagitan ng mga organo 
ng kapangyarihang pampulitika 
at gubyernong bayan sa antas 
baryo, munisipalidad at distrito, 
minomobilisa ang lahat na maaaring 
makatulong sa pangangalap ng 
pagkain, tubig, gamot at materyal 
mula sa mga kaalyado at kaibigan.  
Nagbubuo ng mga kaukulang 
komite, brigada ng mga boluntir 
na agarang nagsasagawa ng mga 
emergency relief, rehabilitasyon 
at pagkukumpuni ng mga nasirang 
kabahayan ng masa.  

Bagama’t ang kanyang mga 
kasapian ay biktima at apektado 
din ng kalamidad, nagagawa pa 
ring unahin ng rebolusyonaryong 
kilusan ang mabilis na pagtugon sa 
mga pangangailangan ng masang 
biktima ng kalamidad.  Katuwang ng 
mga lokal na gubyernong bayan ang 
mga saligang organisasyong masa 
tulad ng Pambansang Katipunan ng 
Magsasaka (PKM), Malayang Kilusan 
ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA), 
Kabataang Makabayan (KM) at iba 
pang rebolusyonaryong grupo sa 
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Paano tinutugunan ng 
rebolusyonaryong kilusan ang pag-
harap sa epekto ng mga kalamidad sa 
mamamayan?

Paglingkuran ang Sambayanan! Maging mapagmalasakit sa kapakanan at kagalingan ng 
masang anakpawis!

TUGON

Pag-aayos ng kalsada matapos ang pananalasa ng bagyong Tisoy
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baryo, munisipalidad at distrito.  
Ang mga saligang organisasyong 
masang ito at iba pang kaalyadong 
organisasyon sa ilalim ng National 
Democratic Front of the Philippines 
(NDFP) ang sama-sama at tulung-
tulong na minomobilisa ang sarili para 
iligtas, tulungan, mamahagi ng mga 
nakalap na relief goods hanggang sa 
rehabilitasyon at pagkukumpuni ng 
mga nasirang kabahayan, maliit na 
daan at tulay na yari sa kahoy.  

Sa kabilang banda, isinasagawa ng 
rebolusyonaryong kilusan ang relief 
operations at rehabilitasyon nang 
hindi binibitiwan ang mataas na antas 
ng pagiging alerto at pagmamatyag 
sa posibilidad ng mga patraydor na 
pag-atake ng mga mersenaryo at 
pasistang tropa ng AFP at PNP.  

Pagtuturo at edukasyon sa masa 
hinggil sa wastong paghahanda at 
pagtugon sa kalamidad

Mahalagang banggitin na hindi 
lang sa mga relief operations at 
rehabilitasyon nakatuon ang pansin 
ng rebolusyonaryong kilusan para 
maipadama niya ang kanyang angking 
pagmamalasakit sa kapakanan at 
kagalingan ng masang Pilipino.  
Higit sa anupaman, binibigyan ng 
diin at tutok ng rebolusyonaryong 
kilusan ang edukasyon sa masa 
para maabot nila ang isang antas ng 
kahandaan sa pagharap sa anumang 
kalamidad (disaster preparedness) at 
pagtugon dito.  Tinuturuan ng mga 
kasama ang masa ng mga gagawin 
at kinakailangang hakbangin bilang 

paghahanda sakaling may paparating 
na malakas na bagyo sa kanilang 
lugar o nasa panahon na niyayanig 
sila ng malakas na paglindol.  

Nagsasagawa ng mga pulong masa 
para ipaliwanag sa taumbaryo ang 
posibilidad at maaring kahantungan 
ng kanilang buhay at ari-arian sakaling 
magkaroon ng kalamidad sa kanilang 
lugar lalo na yaong mga naninirahan 
sa mga panabihang bundok, nasa 
mga pampang ng ilog at baybaying 
dagat.  Pinaliliwanag sa kanila na sila 
ang higit na bulnerable na matabunan 
ng pagguho ng lupa, ng pagragasa ng 
tubig at putik mula sa kabundukan, 
ng pagbaha at pag-apaw ng mga 
kailugan at malalakas na paghampas 
ng mga naglalakihang alon dahil 
sa daluyong.  Tinuturuan ang 
taumbaryo ng mga dapat na gagawin 
para maagang makapaghanda at 
maiwasan na magkaroon ng trahedya 
sa kanilang pamilya.  Halimbawa 
nito, kahit malayo pa ang bagyo, may 
mga umiikot nang mga kinatawan ng 
gubyernong bayan na nananawagan 
at nanghihikayat sa mga masang nasa 
bulnerableng lugar na agaran nang 
magsilikas at magsitungo sa ligtas na 
lugar na nauna nang tinakda ng mga 
saligang organisasyong masa at ng 
gubyernong bayan bilang tipunan ng 
mga magsisipaglikas.  

Kabilang din sa mga hakbangin ng 
gubyerno ng bayan ang pagbubuo 
ng mga komite ng mamayan para sa 
kalamidad, komite sa pangangalap ng 
tulong at donasyon, ng quick response 
teams, komite sa rehabilitasyon 

at iba pang komite na katulong ng 
gubyernong bayan sa pagtugon sa 
kalamidad.

Ang pagtuturo ng sapat na 
kaalaman at kahandaan ng masa 
sa pagharap sa mga kalamidad 
na dulot ng bagyo o lindol ang 
pinakamahalagang paraan ng 
rebolusyonaryong kilusan upang 
maiwasan o mabawasan ang epekto 
ng kalamidad sa masa.  Ganunpaman, 
kinikilala ng rebolusyonaryong 
kilusan na ang pangunahing dahilan 
kung bakit nalalagay sa panganib at 
napakabulnerable ng masa na tamaan 
ng kalamidad mula sa mga pagguho 
ng lupa, mga pagbaha at hampas ng 
malalakas na daluyong ng alon ay dahil 
sa umiiral na kaayusang malakolonyal 
at malapyudal ng lipunang Pilipino.  
Dahil sa kawalan ng lupang masasaka 
o kapirasong lupang matitirikan man 
lang, naoobliga ang mga maralitang 
magsasaka, mga katutubo at mga 
manggagawang bukid na manirahan 
sa mga balisbisan ng bundok, mga 
panabihan ng ilog at baybaying 
dagat.  Dahil walang mga sariling 
lupa, wala silang ibang mapagpipilian 
kundi ang ipagsapalaran ang kanilang 
buhay at ari-arian sa pagtira sa mga 
mapanganib o delikadong mga lugar 
sa kanayunan.  

Ang pagpapakilos sa masa para sa 
rebolusyon ang papawi sa kanilang 
kinasasadlakang bulnerabilidad at 
maglalayo sa kanila sa panganib at 
banta ng kalamidad.  

Kung gayon, kinikilala ng 
rebolusyonaryong kilusan na hindi 
lang natatapos sa mga relief 
operations at sa pagtuturo sa masa 
kung ano ang nararapat na gawin 
para maiwasan o mabawasan ang 
epekto ng kalamidad sa kanila.  Higit 
sa lahat dapat silang imulat, 
organisahin at pakilusin para sa 
demokratikong rebolusyon ng bayan.  
Sa pamamagitan ng kanilang 
paglahok sa armadong rebolusyon, 
papawiin ang mga dahilan at 
kundisyon na naglalagay sa masang 
Pilipino sa mapanganib na sitwasyon 
at pagiging bulnerable sa tama at 
epekto ng mga bagyo’t lindol na 
maaaring humantong sa trahedya at 
kalamidad.  Pagkukumpuni ng nasirang bahay dulot ng bagyo



Sa kabila ng pananalasa ng 
bagyong Tisoy at Ursula sa ilang 
bahagi ng rehiyon, matagumpay na 
ipinagdiwang ng mamamayan sa TK 
ang ika-51 anibersaryo ng Partido 
Komunista ng Pilipinas.  

Sa temang ‘Biguin ang whole of 
nation approach ng E.O.  70 at JCP 
Kapanatagan! Ibagsak ang pasistang 
rehimeng US-Duterte!  Dalhin ang 
demokratikong rebolusyon ng bayan 
sa panibagong antas ng pagsulong!’, 
inilatag ng Komiteng Rehiyon ng 
Partido sa TK ang mga paborableng 
kalagayan ng pagsusulong ng digmang 
bayan at ang mga hamon sa lahat ng 
rebolusyonaryong pwersa ng mas 

maigting na pakikibaka at paglaban 
upang ibagsak ang rehimeng US-
Duterte.

“Makabuluhan ang nakamit 
ng Partido at rebolusyon sa TK sa 
nagdaang mga taon.  Sa kabila ng mga 
pansamantalang kabiguan at pinsala, 
nakapananaig ang agos ng natipong 
mga tagumpay sa ideolohiya, pulitika 
at organisasyon.  Ang mga ito ang 
puhunan natin para sa panibagong 
pagsulong at paglakas sa susunod na 
mga taon,” pahayag ng KR-TK.  

Sa rehiyon naglunsad ang 
mga sangay at iba’t ibang 
komite ng Partido, mga yunit ng 
Bagong Hukbong Bayan at mga 
rebolusyonaryong organisasyong 
masa ng mga programa, kapehan at 
iba’t ibang gawain sa propaganda 
upang bigyan ng pagpupugay ang 
Partido.  Sa kabila ng mga inilulunsad 
na FMO ng AFP-PNP, maraming 
pwersang galing sa kalunsuran ang 
nakapasok sa mga sonang gerilya 
upang makilahok sa mga selebrasyon.

Noong Disyembre 23 naman, 
naglunsad ng isang raling iglap ang 
mga kasapi ng National Democratic 
Front of the Philippines- Southern 

Tagalog sa Calamba City, Laguna 
bilang bahagi ng pagdiriwang ng 
anibersaryo ng Partido.  Binigyan nila 
ng mataas na pagkilala at pagpupugay  
ang Partido at ang matatag nitong 
pagtatanggol sa masang api’t 
pinagsasamantalahan laban sa mga 
atake ng rehimeng US-Duterte.   
Hinikayat ng mga nagsagawa ng 
raling iglap ang mamamayan na 
isulong ang rebolusyon.  

Ika-51 Anibersaryo ng Partido, ipinagdiwang ng mamamayan ng TK

Mahigpit na tumalima ang lahat 
ng yunit ng Melito Glor Command-
BHB TK sa reciprocal unilateral 
ceasefire na idineklara ng PKP-
BHB.  Taliwas sa mga inilalabas 
na black propaganda ng AFP-PNP, 
naninindigan ang MGC na ang mga 
opensibang aksyon ng hukbong 
bayan sa ngalan ng pagdedepensa-
sa-sarili at sa mamamayan laban sa 
mga pwersa ng AFP-PNP ay lehitimo, 
makatwiran at hindi lumalabag sa 
RUCF.  

Sa kabilang banda, kinukundena 
ng MGC ang nagpapatuloy na 
focused military operations at 
RCSP operations ng AFP-PNP sa 
ilang bahagi ng rehiyon na labag sa 
RUCF.   Ayon sa yunit ng Apolonio 

Mendoza Command-BHB Quezon, 
patuloy na nag-ooperasyon ang 
24-kataong pwersa ng 85th IBPA sa 
Brgy.  Villa Nacaub, Lopez, Quezon 
habang ang isang iskwad nito ay 
nag-ooperasyon naman sa Brgy.  
San Fransicsco B ng parehong bayan 
matapos na ibaba ang RUCF noon 
pang Disyembre 23.  

Samantala, iniulat ng Bienvenido 
Vallever Command-BHB Palawan 
ang nagpapatuloy na FMO ng 
80-kataong pwersa ng Philippine 
Marines at 18th Special Forces 
Company sa ilalim ng Task Force 
Peacock/Western Command.  
Sinasaklaw ng operasyong ito ang 
Brgy. Quenlugan, Quezon, Palawan.  

Nanawagan ang MGC sa lahat 
ng yunit ng BHB sa TK na “dapat 
na ilantad at labanan ang mga 
aksyong probokasyon ng mga tutol 
at lumalaban sa pagpapatuloy ng 
usapang pangkapayapaan na nasa 
loob ng papet na rehimeng US-
Duterte.  Ang mga peace spoilers 
tulad nila Delfin Lorenzana, Eduardo 
Año at Hermogenes Esperon Jr.  ang 
nagunguna sa pagdistrungka ng 
peace talks sa pagitan ng NDFP at 
GRP.  

Nanawagan naman ang MGC sa 
mamamayan na dapat na magpunyagi 
ang lahat upang isulong ang usapang 
pangkapayapaan at kamtin ang 
makatarungan at matagalang 
kapayapaan sa bansa.  

MGC-BHB TK, mahigpit na tumalima sa ceasefire
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