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Pasiuna

Sa dihang gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Executive Order (EO) 70
niadtong Disyembre 17, 2018, gihatagan niya og walay katugbang nga gahum ang

mga pwersang pangseguridad nga molukop sa tibuok makinarya sa reaksyunaryong
estado. Sa ngalan sa “whole-of-nation approach,” gitukod ni Duterte niadtong Mayo
2019 ang National Task Force (NTF) ug gireorganisa ang burukrasya aron ipailalum sa
kontrol sa militar ang lain-laing ahensyang sibil. Gisiguro usab niya nga mouyon ang
mga programa niini sa tumong sa "kontra-insurhensiya."

Ang EO 70 ug ang NTF ang usa sa malangkubon nga pasistang lakang sa tiranikong
paghahari ni Duterte. Kahan-ay niini ang gilunsad niyang pekeng "gyera konra-droga" ug
"todo-gyera" batok sa rebolusyonaryong kalihukan. Niadtong 2017, gipahamtang niya ang
balaod militar sa tibuok Mindanao kadungan ang paggun-ob sa Marawi City. Gipailalum
niya niadtong 2018 ang Samar, Negros ug Bicol sa pagharing militar pinaagi sa
Memorandum Order (MO) 32. Gamit ang EO 70, gipailalum niya ang tibuok nasud sa dili
deklaradong balaod militar.

Ilalum sa EO 70 ug NTF, gipagrabe ni Duterte ug sa iyang mga pasistang alipures sa
AFP ug PNP ang brutal nga mga kampanya sa pagsumpo ug mga pagpamatay. Gikumbina
ang operasyon sa mga pwersa sa pulis ug militar sa Joint Task Force Katatagan, ug
gilunsad ang kampanya sa malukpanong pagpamatay ug pagpangaresto sama sa Oplan
SEMPO/Sauron sa Negros, ug pagpamig-ot sa kalihukang masa sa dagway sa Oplan
Kalasag sa Metro Manila. Ilalum sa NTF, nagpatigbabaw sa tibuok burukrasya ang sigpit
nga pasistang panglantaw nga kinsamang nagabatikos sa gubyerno, mga komunista,
nagatabang sa armadong kalihukan ug sa ingon angayang sumpuon kung dili man patyon.

Gihatagan ni Duterte og walay katugbang nga gahum ang AFP aron siguruhon ang
pagkamatinud-anon sa iyang paghari ug tinguhang palanaton kini. Ginapalibutan niya ang
iyang kaugalingon sa mga aktibo ug retiradong heneral ug gihatagan og mapuslanong
pwesto ang uban pa.
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4 na dahilan kung bakit dapat patalsikin si Duterte

Unsa ang doktrina

luyo sa EO 70?

GIGAMBALAY ANG EO 70 sigon sa estratehiyang gihikyad na sa naunang mga tuig.
Nag-una dinhi ang National Security Policy (NSP) 2017-2022 nga gihikyad sa
National Security Agency (NSA). Matud niini, tanang aspeto sa katilingban adunay
kalambigitan sa nasudnong seguridad. Sa ingon, tanang aktibidad sa estado—gikan
sa pulitika, ekonomiya hangtud sa kultura—langkob sa mga pwersang pangseguridad.
Subay niini, gipagawas ni Duterte ang Executive Order 16 niadto usang 2017 nga
nagmando sa tanang mga ahensya, departamento ug bisan mga ospital, eskwelahan
ug uban pang pangpublikong institusyon, nga isukip ang mga prayoridad sa NSA ug
himuong giya ang NSP sa pagtibuok ug pagpatuman sa mga plano ug programa.

Gikan sa NSP, gipagawas niadtong 2018 ni National Security Adviser Hermogenes
Esperon ang National Security Strategy (NSS). Giduso niini nga kinahanglang mag-alagad
sa nasudnong seguridad ang tanang instrumento sa estado gikan sa pulitika ug ligal,
diplomatiko, pagpakaylap og impormasyon, pagtigum og intelidyens, mga programa sa
ekonomiya, ug ang militar ug pulis.

Ang EO 70 ang pormal nga pagpatuman sa NSS. Gideklara niini nga nag-unang
tumong sa gubyerno ang pagsumpo sa armadong panagbangi ug tanang "hulga sa
nasudnong seguridad." Kinahanglan kunong ipunting ang tibuok makinarya sa estado
alang niini. Adunay tulo ka deklaradong programa ang EO 70: ang institusyunalisasyon sa
estratehiyang “whole-of-nation” nga "kontra-insurhensiya;" ang pagtukod sa National
Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC; ug ang pagpasiugda
sa kunuhay "planong pangkalinaw."

Pasismo ang doktrina luyo EO 70. Daghan kini og dekorasyong pulong sama sa
"pagtubag sa ugat sa kontra-insurhensiya," "paghatag-prayoridad sa paghatod sa
batakang mga katilingbanong serbisyo ug programang pangkalamboan," ug "aktibong
partisipasyon sa tanang sektor sa katilingban sa pagkab-ot sa adyendang kalinaw sa
nasud." Apan nakawang kining tanang sa paghatag og kamandoan sa militar sa nag-
unang papel sa pagpadagan sa gubyerno. Ipailalum sa kontrol niini bisan ang mga
ahensya sa ekonomiya, edukasyon ug pangkatilingbanong serbsiyo. Pasismo, pinaagi sa
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armadong pagsumpo sa mga sibilyan, ang nag-unang pamaagi niini.
Ang pasismo ang dayag nga paggamit sa mapugsanon nga mga instrumento sa estado,

nag-una na ang armadong mga pwersa niini, alang sa preserbasyon sa sistemang giharian
sa pipila ka madaugdaugon ug mapahimuslanong mga hut-ong. Kini ang anaa sa ubod sa
EO 70. Luyo sa takuban sa “pagpaningkamot ug inisyatiba sa mga nasudnong ahensya sa
gubyerno, mga gubyernong lokal ug civil society,” sentral ang papel sa kabangis sa estado
ang pagsumpo sa lain-laing porma sa hiniusang pagsukol sa masa ug sistematikong
paghikaw sa ilang mga demokratikong katungod.

Unsa ang pamaaging “whole-of-nation”

sa “kontra-insurhensiya?”

UNANG MITUMAW ISIP PAMAAGI sa pagsumpo sa rebolusyonaryong

armadong kalihukan sa Oplan Bayanihan sa rehimen ni Benigno Aquino.

Gipanghinambog kanhi isip paradigm shift o pag-usab sa estratehiya saAFP kung

asa ginahimong nag-una ang dili militar nga pamaagi sa pagpukan sa BHB. Sa

papel, gihatagan niini og dakung katungdanan ang lain-laing ahensyang sibilyan

ug mga pribadong entidad isip mga “stakeholder” sa pagresolba sa armadong

panagbangi.

Nakasubay ang maong konsepto sa “whole-of-government” ug “whole-of-

society” approach nga nahisukip sa US Counterinsurgency Guide nga

gipagawas niadtong 2009. Kinutlo ang maong mga giya sa mga operasyong

"kontra-insurhensiya" sa US saAfghanistan ug Iraq. Simple lamang ang

tumong sa maong kampanya: mao ang himuong lehitimo ang gubyernong

walay kredibilidad ug kapuslanan sa kaugalingon niining katawhan. Aduna

kiniy lima ka aspeto: 1) ang aspetong pang-ekonomiya ug pangkalamboan; 2)

estratehiya sa pulitika; 3) aspetong pangseguridad; ug 4) ang aspetong pang-

impormasyon. Ang maong upat nga aspeto ang maghimugso sa panglimang

aspeto: ang ginatawag nga “kontrol” sa target niining populasyon. Pakyas

kini nga makab-ot pareho saAfghanistan ug Iraq.
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4 na dahilan kung bakit dapat patalsikin si Duterte

Unsa ang NTF

ug ang operasyon niini?

ANG NTF ANG nag-unang makinarya aron ipatuman ang EO 70 ug kampanyang
pagpanumpo niini. Gipangulohan kini ni Duterte ug sunod nga gipangulohan ni Esperon.
Siyam, o halos 43% sa 21 ka upisyal niini mga retirado ug aktibong upisyal sa militar ug
pulis. Lakip sila sa kapinkun-kulang 70 ka upisyal militar nga gitudlo ni Duterte sa lain-
laing pusisyon sa burukrasya niadtong niaging tuig.

Ang NTF mao ang konsentradong porma sa gabinete ni Duterte. Nagsilbi kining usa ka
huntang sibil-militar. Dominante dinhi ang mga upisyal militar. Sila ang nagagambalay ug
nagatakda sa mga yaweng palisiya sa gubyernong Duterte sa pulitika, ekonomiya, militar,
kultura ug panggawas nga pakiglambigitay sa nasud.

Gibahin sa 12 ka grupo ang mga ahensya sa gubyerno, sigon sa rekomendasyon sa NSS.
Lakip sa matag pundok ang mga representante sa AFP, PNP ug mga ahensyang paniktik.

Gitukod usab ilalum sa NTF ang mga regional task force (RTF). Matag usa ka rehiyon
ginatutukan sa usa ka Cabinet Officer for Regional Development and Security (CORDS).
Gipailalum sa mga RTF ang Regional Development Council (sa ekonomiya) ug ang Regional
Peace and Order Council (pangseguridad). Aduna usay mga nakabarog nga mga task force sa
ang-ang prubinsya, munisipalidad ug barangay.

Ginapatigbabawan sa militar ang lokal nga mga sibilyang ahensya. Sa mga prubinsya ug
rehiyon, ginapatigbabawan sa mga RTF ang pagdumala sa mga lokal nga gubyerno.
Kasagaran, nadaut ug nabungkag ang programa ug mga prayoridad niini tungod sa
pagpanginlabot sa mga RTF. Nag-unang ginahilabtan sa mga RTF ang paggahin sa pondo ug
rekurso alang sa mga pangpublikong proyekto. Sa ang-ang lungsod, kasagaran nga
ginapatawag ug ginapadagan ang mga pulong niini sa mga kumander sa batalyong
nakadestino sa lugar.

₱
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Unsa ang mga sangkap

sa EO 70 ug NTF?

ADUNAY UPAT KA SANGKAP ang EO 70 ug NTF:
a) subsub nga operasyong kombat sa kabukiran ug patag;

b) okupasyong militar sa mga komunidad, kampanyang “surender” ug pakitang-
tawo nga mga proyekto;

c) kampanya aron bungkagon ang mga demokratikong organisasyong masa sa
pamaaging pulitikal, ligal ug ekstrahudisyal; ug

d) disimpormasyon ug pagpangilad ni Duterte.
Sa maong mga sangkap, nag-una ang subsub nga operasyong kombat sa tinguhang

pukanon ang mga yunit sa hukbong bayan. Ginabubu dinhi sa rehimeng Duterte ang
pinakadakung rekurso. Hugot kining nakakumbina sa okupasyong militar sa mga
komunidad ug kampanyang saywar ug “surender” sa hungog nga tinguhang “hubsan
ang tubig aron dakpon ang isda.”

Subsub nga operasyong kombat

ug okupasyong mil i tar sa mga komunidad

NIADTONG 2019, gitarget sa NTF nga bungkagon sa tibuok nasud ang kinatibuk-ang
30 ka natarang gerilya, 14 ka pangrehiyonal nga yunit gerilya, ug unom ka Pulang
Bagani Command sa Mindanao. Nagtukod ang AFP og mga joint task force alang niini
sa ang-ang sa mga dibisyon nga nagalangkob sa pundok sa mga rehiyon. Gitapok
ilalum niini ang mga batalyon gikan sa lain-laing brigada, mga espesyal nga pwersa, ug
Tactical Operations Group sa Philippine Air Force. Gipasubsub niini ang pakat sa mga
pwersang pangkombat nga gakasuportahan sa kusgan nga armas lakip ang mga drone
ug pang-atakeng mga helikopter ug eroplano, mortar ug mga kanyon.

Tumong sa pagtukod sa maong mga joint task force nga ikoordina ang “mga
operasyon sa walay putol nga utlanan” (seamless boundary operations). Ginalunsad
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niini ang mga focused military operation (FMO o nakapokus nga operasyong militar)
batok sa mga target niining puuhon nga mga yunit sa BHB ug sentro sa liderato sa
Partido.

Nagalangkob ang mga FMO sa duha ngadto sa tulo ka lungsod (kasagaran sa mga
utlanan sa klaster sa mga baryo) ug nagalungtad og usa hangtud tulo ka semana.
Kasagaran kining ginalunsad human ang taas nga operasyong paniktik ug pagpamig-ot
sa magkasikbit nga mga baryo.

Nagagasto ang estado og ₱4-6 milyon alang sa matag FMO para sa suplay ug uban
pang batakang panginahanglan sa mga tropang ginapalihok. Nagadaku pa kini depende
sa gidaghanon sa tropang gigamit sa operasyon, pagpalupad og mga drone,
reconnaisance aircraft ug helikopter, paggamit og kanyon ug uban pa. Gibanabana nga
dili moubos sa ₱200 milyon ang gasto sa mga FMO sa mga prayoridad nga rehiyon sa
usa ka tuig.

Kadungan sa dinagkung mga operasyon ang rigodon ug walay putol nga mga
operasyon sa mas gagmay nga yunit sa AFP. Niadtong Hulyo 2017-Agosto 2018,
naglunsad sa dili moubos sa 126,000 small unit operation ang mga yunit ilalum sa
Eastern Mindanao Command. Kasagaran, ginalunsad ang maong mga ginagmay nga
operasyon aron bantayan ang mga proyektong konstruksyon (kalsada ug tulay),
maghatag og seguridad sa mibisitang mga upisyal, ug magpatawag og mga tigum ug
seminar, sensus ug uban pa.

Ginalunsad usab ang mga operasyong Retooled Community Support Program o
RCSP sa mga baryo nga gikategorya sa AFP nga “impluwensyado” o “medyo
impluwensyado” sa BHB. Lakip dinhi ang mga baryo sa suok nga mga lugar nga
ginatawag niining Geographically Isolated and Disadvantaged Areas. Ginapahigayon
usab kini sa mga lugar nga target nga abton (ekspansyon) sa BHB. Mamahimong usa ka
tim, platun, kumpanya o tibuok batalyon ang nagapahigayon og CSP. Ginapakat kini sa
tungatunga sa mga baryo ug kasagarang nakabase sa mga barangay hall, day care
center, basketball court, eskwelahan ug uban pang sibilyang pasilidad. Milungtad ang
ilang okupasyon og usa ka semana, pipila ka bulan o kapin usa ka tuig. Ang RCSP ang
bag-ong tawag sa kanhing mga operasyong "peace and development."

Kabahin ang RCSP sa mga operasyong ginatawag og base denial nga nagtinguhang
hikawan sa base ang BHB. Tumong niining putlon ang suporta sa masa sa BHB, ipahawa
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ug ihimulag ang mga yunit niini, ibutang ang mga Pulang manggugubat sa lantay nga
kahimtang militar ug puuhon gamit ang superyor nga pwersa.

Gilunsad niini ang mga operasyon saywar nga nakasentro sa E-CLIP (Enhanced
Community Livelihood and Integration Program), kadungan sa limitado, pinili ug
pakitang tawo nga sosyo-ekonomikanhong mga proyekto.

Sa takuban sa RCSP, ginabantayan sa mga sundalo ang lihok sa mga residente,
ginalimitahan ang ilang pag-uma ug panginabuhian, ug gina-hamlet ang ilang mga
komunidad. Ginahadlok sa mga sundalo ang iladong mga lider masa aron
makigtinabangay kanila.

Naandan na sa AFP ang pagpagawas og mga listahan sa ginaakusahang mga
myembro sa "milisyang bayan," "UGMO," ug uban pa. Ginapasurender ang tanang
anaa sa maong mga listahan. Ang mga mobalibad ginapig-ot, ginaaresto ug
ginabilanggo, kundili man direktang ginapatay. Niadtong tungatunga sa 2019,
gipanghinambog sa AFP nga kapin 6,000 na ang “misurender,” kadaghanan sa
Mindanao. Halos tanan kanila ang gipatawag sa AFP sa mga kampo ug panagtigum
militar kung asa gipapirma sila sa mga blangkong papel ayha iparada isip mga
“misurender nga NPA.”

Pugos nga ginarekrut sa CAFGU ang mga mag-uuma. Ginapailalum sila sa brutal
nga mga pagbansay ug hazing. Ang uban ginapugos nila nga mopatuman sa mga
gimbuhatong paramilitar sama sa pagpangita og mga agi ug tunob sa lasang (“bantay
tunob”) ug uban pa. Nagatukod sila og mga kwerpong pangseguridad sa mga
komunidad, ug ginabansay ug ginaarmasan ang mga tanod isip mga Barangay Patrol
Team. Sa kadugayan, ginagamit sila isip mga giya ug espiya sa mga operasyong kontra-
BHB.

Kadungan sa pugos nga rekrutment, nagatukod sila og mga detatsment sa sentro
o paborableng mga bahin sa komunidad. Sa Mindanao, aduna nay nagtunhay nga kapin
700 ka detatsment sa mga sundalo ug CAFGU.
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Saywar ug pakitang-tawong

mga programa

GINABANDERA SA REHIMENG DUTERTE ang E-CLIP isip sosyo-ekonomikanhong
programa nga maghatag kuno og ayuda ug serbisyong pabalay sa mga “misurender.”
Anaa sa kamot sa AFP ang pondo alang niini.

Puno sa korapsyon ang pagpatuman sa E-CLIP. Sa papel, gipanghinambog sa AFP
nga nakadawat ang matag "surenderi" og ₱60,000 nga ayuda alang sa panginabuhian.
Sa aktwal, pinakadaku na ang ₱5,000 nga nadawat sa mga gipasurender nila nga
sibilyan. Mas daghan ang walay nadawat gawas sa “grocery bag” nga adunay gamay
nga bugas ug pipila ka delata. Aduna usay mga kaso nga motorsiklo ang ginahatag
kanila nga obligado nilang hulugan matag bulan.

Gawas sa E-CLIP, naglunsad usab ang AFP ug ang lain-laing ahensya sa gubyerno
og pakitang-tawo nga mga pagbansay para sa panginabuhian, ug kampanya sa
edukasyon, literasiya ug panglawas. Nagpasundayag ang mga sundalo og libreng
pagpang-alot, pagpanghatag og tambal, pagpangibot og ngipon ug minor nga mga
operasyon.

Kadungan niini ang pekeng pagpang-apud-apud ni Duterte og yuta isip pangontra
sa mga agraryong pakigbisog nga ginalunsad sa mga mag-uuma. Sa aktwal, ang
bugtong ginapanghatag ni Duterte mao ang mga papeles nga dapat bayaran o hulugan
sa mga mag-uuma. Wala ginahilabtan ni Duterte ang yuta sa dagkung asendero o mga
plantasyon. Adunay mga kaso nga ang yuta nga iyang gihatag kanhi nang napadaug ug
gitikad sa mga mag-uuma.

Ginapawas ni Duterte ug sa AFP nga masolusyunan sa E-CLIP ug uban pang mga
pasundayag niini (Balik-Loob, Balik-Armas) ang problema sa kawad-on ug
malukpanong pagpangilog sa yuta nga nag-unang hinungdan sa armadong pagsukol.
Ginatabunan niini ang batakang mga pangayo sa masang mag-uuma alang sa yuta,
makatarunganong presyo sa ilang produkto, ubos nga interes sa pautang ug uban pang
reporma aron iangat ang ilang panginabuhi.

Sukad 2019, nagpahigayon usab ang AFP og kampanya aron ideklarang “persona
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non grata” (tawo nga gibawal sa lugar) ang BHB ug mga “maki-Walhong”
organisasyon sa mag-uuma ug uban pang katawhan sa kabanikanhan. Ginaobliga sa
AFP ug PNP ang mga gubernador, meyor, kapitan ug ilang mga konseho nga
magpagawas og ingon niining mga deklarasyon. Nag-unang laraw niini nga palibutan
ang nagtunhay nga mga balaod ug gamiton kini aron ibawal ang mga organisasyong
masa nga giakusahan sa AFP nga adunay kalambigitan sa BHB.

Ginagamit usab sa AFP ang tradisyunal nga mga institusyon sa nasudnong
minorya aron siaksiakon ang ilang han-ay ug mga komunidad. Sa Cordillera,
ginagamit sa AFP ang bodong (kasabutan sa kalinaw) sa mga Igorot aron sugnuran
ang mga gyera tali sa tribu. Sa mga prubinsya sa Agusan ug Misamis Oriental,
nagapatawag ang mga batalyon sa AFP og mga dumalongdong (panagtapok sa mga
datu) aron pugos nga “ipasurender” ang mga Lumad ug ipailalum sila sa kampanyang
"kontra-insurhensiya."

Laraw sa maong mga taktika sa AFP nga gubaon ang panaghiusa sa masa ug
gubaon ang ilang mga organisasyon.
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Pagsumpo sa aktibismo

ug mga demokratikong katungod

GIPAHUGOT SA NTF ANG KOORDINADONG mga paningkamot sa AFP ug PNP aron
sumpuon ang aktibismo ug demokratikong pagsukol sa katawhan sa tiranya ni Duterte.
Giarangkada niini ang dayag nga sarbeylans ug intimidasyon, red-tagging,
pagpangaresto, detensyon ug pagsaka og ginama-gamang mga kaso batok sa mga
myembro sa mga demokratikong organisasyon sa mga mamumuo, kabus-sa-
kasyudaran, kabatan-onan ug mga estudyante, kababayen-an, mga empleyado ug uban
pang sektor. Laraw niining busalan ang ilang pagsukol kang Duterte.

Sa wala pa ang pormal nga pagtukod sa NTF, gibwelo na sa mga ginsakpan sa AFP
ug PNP ang kampanyang red-tagging o pagtawag sa mga demokratikong organisasyon
isip mga “komunistang prente” aron hatagag rason ang malukpanong paglapas sa
katungod-tawo sa mga aktibista. Gisugdan kini sa pakyas nga pakanang Red October,
ang kunuhay giusang plano sa mga komunista, pulitikal nga oposisyon ug ligal nga mga
organisasyong masa aron palagputon si Duterte sa poder. Kadungan niini, nagpagawas
ang AFP og mga listahan sa kunuhay mga myembro ug tigsuporta sa PKP ug BHB sa
han-ay sa midya, simbahan ug uban pang sektor sa Iloilo, Baguio, Cagayan de Oro,
Davao ug mga sentrong lungsod.

Gipayungan sa NTF ang dinaghang pagpasaka og kaso ug malungtarong detensyon
sa mga aktibista ug ordinaryong mga sibilyan. Labaw niining gipatunhay ang hugaw
nga taktikang ligal sa Inter-agency Committee on Legal Action sa Department of
Justice, Department of Interior and Local Government, ug sa PNP ug AFP. Sunud-
sunod nga mga reyd ang gilunsad sa PNP ug AFP sa mga upisina sa mga organisasyong
masa o balay sa mga lider aktibista, gamit ang mga mandamyentong gipagawas sa
kakunsabong mga huwes. Garapalan ang pagpananum og mga pusil, eksplusibo ug uban
pang “ebidensya” aron pasakahan sila og mga kasong illegal possession of firearms o
explosives ug prisuhon sila sa taas nga panahon.

Sa kabanikanhan, ginagamit ang maong mga mandamyento aron hatagag
pangatarungan ang malukpanong pagpamatay. Sa Negros, pananglitan, ang halos
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dungan-dungan nga pagpatay sa 20 ka lider ug aktibistang mag-uuma niadtong
Disyembre 2019 ug Enero 2020 sa tagsa-tagsa nilang mga balay. Gipatuman kini sa
giusang mga pwersa sa AFP ug PNP sa takuban sa “pag-isyu og mandamyento de
aresto.” Gipagawas nila nga “misukol” ug myembro sa BHB ang mga biktima. Sa
daghang higayon, nagsilbi hulga sa kinabuhi ang maong mga mandamyento sa mga
mag-uuma o minoryang ginapasurender sa militar.

Gitukod sa NTF ang mga upisina sa PNP sulod sa mga engklabo sa pabrika ilalum
sa pangalang Joint Industrial Peace and Concern Office (JIPCO). Tumong niining
pugngan ang mga mamumuo nga magtukod og mga unyon aron batukan ang
kontraktwalisasyon ug iduso ang ilang panawagan alang sa dugang suhulan.

Sa mga eskwelahan, ginagamit sa AFP nga hinungdan ang “pagpabukid” sa pipila
ka estudyante aron sumpuon ang ilang lehitimong mga pakigbisog sa mga kampus.
Gipagawas sa AFP nga “gipugos” o “giilad” sila sa mga aktibistang organisasyon aron
mosampa sa BHB. Naglunsad ang AFP og mga Youth Leadership Seminar sa mga
kolehiyo ug hayskul sa lain-laing bahin sa nasud aron pugngan ang mga estudyante
nga mag-organisa. Nagtukod ang AFP og organisasyon sa mga ginikanan ug gipagawas
nga "nawala" ang ilang mga aktibistang anak.

Partikular sa National Capital Region, gipadayon sa RTF-NCR ang pagpamig-ot sa
Oplan Kalasag, usa ka giusang operasyon sa AFP ug PNP. Gipakat ang mga sundalo ug
pulis sa lain-laing lugar sa Kamaynilaan, ilabina sa mga komunidad sa kabus aron
pugngan ang ilang pag-organisa ug mga pakigbisog.

Ginaduso usab sa NTF karon ang kaso sa Maynila aron pormal nga ideklarang
“terorista” ang PKP ug BHB ilalum sa Human Security Act. Gusto niini gamiton ang
maong pagdeklara aron pig-oton ug hingpit nga ibawal ang demokratikong mga
organisasyon nga pugos nga ginapagawas nga mga prente o nagasuporta sa PKP ug
BHB.
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Disimpormasyon ug pagpanglingla

TODO-LARGA UG WALAY HUNONG ang pagpakaylap sa NTF sa disimpormasyon aron
dauton ang mga demokratikong pwersa, magmugna og artipisyal nga upinyong publiko
pabor kang Duterte ug pig-oton ang tanang mga kalaban niya sa pulitika. Nagalunsad
kini matag tuig og pulong alang sa gimbuhatong midya ug social media, ug aktibo kining
nagbansay sa mga ginsakpan alang sa gimbuhatong internet. Nagpakaylap ang mga
maong mga ginsakpan og kabastusan, kadunot ug basura sa social media ug internet.

Sa midya ug social media, gitabunan sa mga tigpamaba ni Duterte ug sa AFP,
kaabag sa ilang mga bayarang troll, ang mga pangayo ug reklamo sa katawhan.
Nagpakaylap sila og dunot nga mga linya ug panghunahuna—sama sa “komunistang
ahitasyon ug propaganda” lamang ang ugat sa gyera sibil sa Pilipinas, ug dili ang
grabeng pagpahimulos ug pagpangdaugdaug nga nahiaguman sa katawhan.

Daku ang ginagasto sa NTF aron ipatuman ang internasyunal nga kampanyang
disimpormasyon. Pipila ka hugna na nga nagpadala og upisyal militar si Duterte sa
Europe aron dauton ang mga lokal nga organisasyon ug babagan ang pagdawat niini og
ayuda gikan sa mga internasyunal nga ahensya. Nagpadala pa si Duterte og
delegasyon sa mga pekeng lider Lumad aron dauton ang mga demokratikong
organisasyong masa ug kontrahon ang iyang reputasyong mamamatay-tawo.

Ginapaypayan sa NTF ang kulto ni Duterte. Daw diyos nila si Duterte ug
ginasangyaw ang iyang kademonyo. Todo ang ilang pagpanalipod sa ilang “idolo” bisan
luyo sa pinakamakasisilag niyang mga pamahayag ug gawi.

Subsub ang ilang pagpangdaut sa Pulang hukbo ug mga rebolusyonaryong pwersa.
Aktibo ang tanang mga tigpamaba sa mga kumand, dibisyon ug bisan sa mga batalyon
aron magpakaylap og mga bakak ug maghimo og mga istorya. Pasublisubli ang
pagpagawas sa AFP og mga pekeng balita sa mga engkwentro aron tabunan ang ilang
mga krimen sa pagpatay sa mga mag-uuma. Walay hunong ang ilang pagpamakak
kalabot sa kuno mga batang manggugubat sa BHB, pagpangilkil sa katawhan, paglapas
sa internasyunal nga balaod sa paggamit og bomba ug mina, ug uban pang kabuktutan.
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Kinsa ang mga nakapahimulos

sa NTF-ELCAC?

SI DUTERTE ANG NUMERO UNONG nakapahimulos sa NTF-ELCAC. Isip kumander
niini, nasiguro niya ug sa pinakamasaligan niyang heneral, nga magsilbi kaniya ug sa
iyang pundok ang tibuok makinarya ug rekurso sa estado. Nagamit niya ang tanang
ahensya gikan sa nasudnong ang-ang ngadto sa lokal aron pukanon ang kinsamang
pulitiko o grupong nagahagit sa iyang paghari. Nagahinan niya og pondo ang pagguba
sa mga demokratikong organisasyon sa katawhan nga walay hunong nga nagabatikos
ug nagasukol sa iyang pasistang ambisyon.

Daku usab ang kapuslanan niini sa mga heneral ug nahataas nga upisyal sa AFP ug
PNP. Gipangwartahan nila ang binilyong pondo nga gigahin ni Duterte alang sa
pagpalit og mga sakyanan, armas, bomba ug bala nga gigamit sa gipasubsub nga mga
operasyong militar. Gunit nila ang nagkadakung badyet sa ilang mga departamento.
Nagadawat og mas taas nga sweldo dili lang ang mga upisyal, kundili lakip na usab ang
ordinaryong mga ginsakpan niini (nga ginakupitan usab sa nahataas nga mga upisyal.)
Gipahimuslan nila ang P49 bilyong pondo nga gigahin alang sa E-CLIP niadtong 2019.

Ginapahimuslan usab sa militar sa US ug dagkung kapitalista sa industriya ang
NTF-ELCAC. Tungod sa paghatag-prayoridad sa rehimeng Duterte sa "kontra-
insurhensiya," padayon nga nabaligya sa US ang sobra ug ginamit na nga mga
kahimanang militar niini.

Sa panglahutay, nagsilbi ang NTF sa dagkung burgesya kumprador ug sa mga
langyawng bangko ug kumpanya nga ilang kasosyo sa pagpangawkaw ug pagpahimulos
sa katawhan ug bahandi sa nasud. Naga-opereyt kini o may plano nga mag-opereyt sa
mga mina, dam ug mga plantang pang-enerhiya, komersyal nga plantasyon,
proyektong pangturismo, pang-eksport ug uban pang imprastruktura. Ginakawkaw sa
maong mga proyekto ang mga yutang agrikultural sa gagmayng mag-uuma ug yutang
kabilin ug kalasangan sa nasudnong minorya nga bahandianon sa mineral ug uban
pang rekurso.

Daghan niini ang dugay na nga nakaplano apan nagaatubang sa hugot nga
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pagbabag sa mga mag-uuma ug minoryang katawhan. Prayoridad sa NTF nga
“hinloan” ang mga lugar sa maong mga proyekto aron madayon na ang konstruksyon
sa maong mga imprastraktura.

Padulong dinhi, giparepaso ni Duterte ang mga Regional Development Plan aron
siguruhong nakauyon kini sa plano sa NTF. Gihimo niining prayoridad ang matud
niining mga Conflict Affected Area o mga lugar nga adunay armadong panagbangi ug
gihimong pokus sa militarisasyon. Sa daghang kaso, ginadistrungka sa AFP ang
nagalarga na nga mga plano sa ekonomiya sa mga rehiyon aron mouyon kini sa
kampanya sa "kontra-insurhensiya."

Sa Caraga, pananglitan, gipausab sa AFP ang plano sa rehiyon ug gimadoan ang
RDC-4 nga maggahin og espesyal nga badyet alang sa 116 ka barangay nga matud niini
apektado sa armadong panagbangi. Mikabat sa P4.6 bilyong badyet ang giduso sa
NICA ug mga brigada sa 4th ID nga igahin sa RDC para sa RTF-ELCAC. Kadaghanan sa
mga gitudlo nga mga barangay target sa dagkung langyawng minahan.

Adunay mga higayon nga mga sundalo ang nagsilbing “eskort” sa mga langyaw ug
lokal nga negosyante nga nagainspeksyon sa mga yuta nga target sa ekspansyon sa
mga plantasyon. Sa pipila ka lugar, ginatadtad sa AFP og mga detatsment sa CAFGU
ang kabukirang target nga tukuran og dagkung proyektong geothermal ug dam.

Ginagamit usan sa AFP ang mga proyektong pang-ekonomiya aron isabay ang mga
laraw sa "kontra-insurhensiya." Pananglitan, nagbutang ang mga Engineering Brigade
og mga kalsada ug tulay nag kunuhay farm-to-market (kalsada aron papaspason ang
transportasyon sa mga produktong agrikultural), bisan og padulong kini sa suok nga
mga lugar nga walay barangay o umahan. Gawas sa pagpapaspas sa lihok sa ilang mga
tropa ug himang militar aron makasulod sa kalasangan, nagsilbi usab kini alang sa
transportasyon sa mga produkto sa pagatukurong mga langyawng mina ug plantasyon
sa kabukiran. Samtang ginahimo ang mga kalsada, permanente ang presensya sa mga
sundalo nga nagsilbing road security o "seguridad sa kalsada."

Naghimo og kaugalingon klaster sa mga erya ang mga RTF aron mas hatagag-
dalan ang mga prayoridad nga kinahanglang hatagag pagtagad sa mga programa,
proyekto ug aktibidad. Sa Region 10, ginatawag ang maong mga klaster isip
"Convergence Areas for Peace and Development (CAPDev). Sa Region 13 (Caraga),
ginatawag kini "Peace and Development Zones."
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Sa kaso sa CAPDev, ang gipunting nga mga klaster mao kadtong mga bukid nga ginaila sa
AFP isip mga base ug sonang gerilya sa BHB. Sa maong mga lugar usab target nga tukuron,
pagatukuron o nagaopereyt na, ang dagkung korporasyon sa enerhiya, komersyal nga
plantasyon, mina ug troso, ug mga imprastrukturang moilog sa gatusan ka libong ektaryang
yutang kabilin ug agrikultural.

Pinakatataw niini ang Balatucan-Balingasag Geothermal Prospect sa Misamis Oriental ug
ang Pulangi River Dam 5 sa utlanan sa Bukidnon ug North Cotabato; mga airport ug sistema
sa mga kalsada sa Valencia City; ekspansyon sa komersyal nga mga plantasyon sa Calabugao
Plains; ug mga proyektong mina sa Umayamnon Complex. Daghan sa niini nga mga proyekto
ang gigambalay katimbang ang World Bank, Asian Development Bank ug dagkung langyawng
kumpanya.

Giokupa usab sa mga yunit sa RCSP ang mga barangay nga target alang sa mga
proyektong “pangkalamboan.” Sa Masbate, nakapwesto ang mga yunit sa RCSP sa 55 ka
barangay nga langkob o nakapalibot sa planong tukuron nga Masbate International Tourism
Enterprise ug Masbate Special Economic Zone nga molangkob sa 1,854 ka ektarya. Parehong
nahatag na sa mga kumpanyang Chinese ang kontrata sa konstruksyon niini.
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Unsa ang epekto

sa NTF sa katawhan?

MALUKPANONG TEROR UG DISLOKASYON ang dala sa NTF sa katawhan. Sa ngalan
niini, ginapahigayon sa mga armadong pwersa sa reaksyunaryong estado ang
dinaghang pagpatay, iligal nga pagpangaresto ug detensyon, intimidasyon ug
pagpamig-ot, ug uban pang pagpangabuso. Tibuok komunidad ang ginapalayas tungod
sa dinagkung mga operasyong kombat ug okupasyon sa mga baryo.

Walay puas ang pagpamatay sa mga pasistang sundalo sa mga sibilyang naabtan
sa ilang mga operasyon. Kasagaran, ginapagawas nilang mga Pulang manggugubat ang
mga biktima. Sa laing higayon, nahimuhimo og istorya ang AFP ug ginasulting BHB ang
mipatay sa ilang mga gipatay.

Nagbunga og grabeng kahadlok ang mga kanyong ginamuntar nila sulod o duol sa
mga komunidad, ug ang pagpangistraping ug pagpamomba sa mga helikopter duol sa
mga baryo ug eskwelahan. Niadtong 2019, nakadokumento ang Ang Bayan sa dili
moubos sa 17 ka insidente sa pagpamomba ug 117 ka insidente sa okupasyon ug
atakeng militar sa mga baryo nga nagresulta sa pagbakwit sa kapin 26,100 ka
indibidwal.

Adunay mga higayon nga sibilyan ang ginaigo sa walay puas nga pagpangistraping
ug pagpamomba sa AFP. Usa dinhi si Datu Kaylo Bontulan nga mibisita kanhi sa iyang
mga paryente sa Kitaotao, Bukidnon.

Ginatarget ang mga lider mag-uuma aron mangsabwag sa pinakakaylap nga teror
sa mga komunidad. Kasagarang ginahimo ang mga pagpatay sa nakamotorsiklong mga
sundalo, paramilitar, o elemento sa CAFGU. Ginahulga usab nga prisuhon ang uban.
Daghan sa giinitang mga pamilya ang gipiling biyaan ang ilang balay ug panginabuhian,
mibalhin sa ubang lungsod o magtago sa kalasangan aron likayan ang pagpamig-ot sa
AFP.

Ginalapas sa AFP ang mga katungod bisan sa mga sibilyang “misurender.”
Ginapriso sila sa mga kampo militar ug ginahimong suluguon sa mga sundalo. Ang pipila
kanila ginapatrabaho sa konstruksyon sa mga detatsment, tugpahanan sa helikopter ug
uban pang istruktura sa panahong adunay FMO.
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Sa tinuig nga taho sa Ang Bayan alang sa 2019, mokabat sa 89 ka kaso sa
pagpatay sa mga armadong ahente sa estado, 39 niini ang sa Negros. Katorse sa mga
gipatay sa isla ang halos magkadungan nga gipatay niadtong Marso 30 ilalum sa Oplan
Sauron sa AFP ug PNP. Wala pa nalakip dinhi ang dili moubos sa unom ka sibilyang
gipatay sa nag-operasyong tropa sa AFP sa mga prubinsya sa Agusan nga gipagawas
nilang mga Pulang manggugubat. Niadto usang 2019, gipatay sa mga elemento sa AFP
si Randy Felix Malayao, usa sa mga konsultant sa NDFP sa hisgutanang pangkalinaw.
Gibilanggo usab ang 13 pa ka konsultant ug istap human sila nga tamnan og bala, pusil
ug eksplusibo.

Pinakabangis ang walay kaluoy nga pagpatay sa mga sundalo kang Kasamang
Julius Giron (Ka Nars) sa Baguio City niadtong Marso 13. Nagpatambal siya sa syudad
sa maong higayon. Kauban niyang gipatay ang iyang duktor ug usa pa ka tig-abag
kaniya.

Gipatuman ni Duterte ang crackdown sa mga demokratikong organisasyon sa
kasyudaran para paralisahon ang operasyon ug pahilumon ang mga myembro niini.
Usa sa pinakagrabeng kaso ang pag-aresto ug iligal nga detensyon sa 57 ka myembro
sa mga demokratikong organisasyon sa Negros niadtong Oktubre 31 ug Nobyembre 1.
Lakip sa mga giaresto ang lider sa Bayan-Negros, mga lider mamumuo ug kabatan-
onan, ug myembro sa alternatibong midya.

Usa pa sa tataw nga kaso ang pag-atake sa mga pulis ug sundalo sa upisina sa
Misamis Oriental Farmers Association niadtong Pebrero 2019. Gawas sa wala silay
dala nga mandamyento aron utingkayon ang upisina, iligal niining giaresto ang unom
ka nagatungha dinhi, lakip ang usa ka duha-ka-tuig nga bata ug iyang 16-anyos nga
tigbantay.
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Paunsa suklan ang NTF

ug ang pasismo ni Duterte?

KINAHANGLANG SUKLAN SA KATAWHAN ang NTF, isip makinarya sa pasistang
paghari ni Duterte, sa tanang pamaagi.

Mapukan kini, ug si Duterte mismo, pinaagi sa paghiusa sa pinakalapad nga ihap
sa Pilipino batok sa iyang pasistang mga pakana. Kinahanglang pakusgon ang mga
demokratikong organisasyon ug mga pakigbisog sa lain-laing sektor, ilabina ang
masang kabus nga gilabihang naapektuhan niini. Kinahanglang magsinuportahanay
ang katawhan sa kabanikanhan ug kasyudaran, ug pasubsubon ang ilang panaghiusa
batok sa pagpangatake sa panginabuhian ug mga katungod.

Kinahanglang iduso sa katawhan ang ilang mga demokratiko ug ligal nga katungod
nga ginagarantiyahan bisan sa konstitusyong 1987. Kinahanglang batikuson ang mga
pakana ni Duterte ug sa AFP aron likayan ang balaod ug abusuhon ang ilang gahum.
Kinahanglang gamiton ang tanang pamaaging ligal, lakip ang pagpasaka og reklamo sa
mga korte batok sa mga upisyal sa militar ug pulis nga nalambigit sa mga
pagpangabuso, pagpangdaut-sa-dungog, red-tagging, walat basihan nga pagpanglista
isip "terorista," pugos nga “pagpasurender” ug uban pang kaso. Aron mapatuman kini,
kinahanglang makuti nga idokumento ang matag pagpangabuso, itaho ang pangalan sa
mga nalambigit, ug takdo sa panahon nga itaho kini sa mga abugado, tigpanalipod sa
katungod-tawo, midya ug uban pa.

Kinahanglang ibutyag ug batukan ang grabeng operasyong militar ug mga
paglapas sa katungod-tawo sa masang kabus sa kabanikanhan. Batukan ang mga kaso
sa pagpangilog sa yuta. Batikuson ang mga makawkawon nga proyektong
imprastruktura nga nagasilbi lamang sa mga lokal ug langyawng dagkung kapitalista.
Batikuson ang mga burgesya-kumprador ug ilang kasosyong mga burukrata nga
direktang makapahimulos sa mga proyekto.

Labaw pang pakusgon ang mga pakigbisog alang sa libreng pag-apud-apud sa
yuta, ug mga repormang pang-agrikultura lakip ang pagpaubos sa abang sa yuta ug
interes sa pautang, pagpataas sa suhulan, pagtakda sa makatarunganong presyo sa
pagpalit sa mga produkto sa mga mag-uuma, ug uban pang lakang para sa
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pagpahapsay sa panginabuhi sa masa. Hugot usab nga suklan ang anti-katawhang
mga palisiya nga nagpatay ug nagpaantus sa minilyon lakip ang liberalisasyon sa
importasyon sa bugas ug paantus nga mga buhis. Kinahanglang singilon ang
gubyernong Duterte sa pagkainutil niini atubangan sa sunud-sunod nga bagyo, hulaw,
linog, pandemya, ug uban pang katalagman. Isumpay kini sa mga pakigbisog batok sa
armadong pagsumpo sa AFP ilalum sa NTF.

Kinahanglang batikuson ang gipahamtang niining mga palisiya nga
nagpaadunahan sa mga langyaw ug burukrata, ug ibutyag ug batukan ang mga yunit
militar nga nagsilbing gwardya niini.

Kinahanglang aktibong kontrahon ang pagpanglingla ni Duterte sa masang kabus.
Ginagamit ni Duterte ang nagatunhay na nga mga programa sa estado aron ipatuman
ang malukpanong pagpangawkaw sa yutang pribado ug pangpublikong. Lakip dinhi ang
National Greening Program, Integrated Forestry Management Agreement,
pagpanghatag og mga Certificate of Ancestral Domain Title ug uban pang pakana sa
National Commission on Indigenous Peoples.

Malukpanong ikampanya ang pagpalayas sa mga tropa ug detatsment sa CAFGU.
Ibutyag sa midya ug social media ang matag pagsulod-gawas sa mga sundalo sa mga
barangay aron alarmahon ang katawhan, ug ibutyag ang dunot nga katuyuan sa mga
operasyong militar. Iphon ug itaho ang matag pagpanganyon ug pagpamomba ug
ireklamo kini sa mga lokal nga gubyerno aron obligahon sila nga maghimo og lakang.
Usa-usa nga pangalanan ang mga berdugong upisyal sa AFP ug ibutyag ang rekord sa
ilang mga krimen, maka-US nga baruganan ug panglantaw, kalambigitan sa dagkung
burukrata ug mga kriminal nga sindikato, ug mga pag-abuso sa gahum. Gamiton ang
mga panawagang #LayasMilitar, #TroopAlert, #BerdugoAlert ug uban pa sa social
media aron paspas nga mapaabot sa publiko ang ilang mga pagpangabuso.

Armadong pakigbisog ang pinaka-epektibong pamaagi sa pagsukol sa pasistang
pagpanumpo sa rehimeng Duterte ug sa NTF. Kinahanglang labaw pang palapdon ug
pakusgon ang BHB, mga lokal nga yunit niini ug sa milisyang bayan. Kinahanglang
maglunsad ang BHB og mga taktikal nga opensiba batok sa mga yunit sa AFP nga
nanggun-ob sa masang mag-uuma ug aron batukan ang ilang walay puas nga
brutalidad ug pagpangabuso. Kinahanglang targeton ang mga paramilitar nga CAFGU
ug ang kutay sa intelidyens sa AFP.



Kinahanglang hatagag proteksyon sa BHB ang masang ginaatake sa pasismo. Ang
mga mag-uumang target sa pagpamatay o pagpangbilanggo sa AFP mamahimong
mosilong sa duol nga yunit sa BHB. Ang mga aktibista sa kasyudaran nga ginagukod sa
kaaway mamahimong moadto sa kabanikanhan ug magpadangop sa BHB.
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