
H
osteyds habangbuhay. Ang sinum

ang
sum

uko, sum
urender o nagpaklir sa

reaksyunaryong gubyerno - - sa m
unisipyo,

pulis m
an o m

ilitar ay kahalintulad ng
m

anikang nakakahon na anum
ang oras ay

m
aaaring m

anipulahin at utusan ng
pasistang m

ilitar. Anum
ang oras ay pw

ede
nilang hulihin at ikulong. Anum

ang oras ay
pw

ede nilang patayin.

          Ang ECLIP o Enhanced Com
m

unity
Livelihood and Integration Program

 ay
program

ang sosyo-ekonom
iko na m

agbibigay
dium

ano ng ayudang pinansyal sa m
ga

sum
usurender na N

PA at m
ga

tagapagtaguyod nito. Subalit nagiging
gatasang baka lam

ang ito ng m
ga tiw

aling
ahente sa paniktik ng m

ilitar at pulisya.
          Ang ECLIP ay operasyong sayw

ar na
hinalaw

 sa m
arum

ing gyera ng
im

peryalistang US sa panggigipit at pagsupil
sa m

ga kaaw
ay ng estado sa kanyang m

ga
bansang kontrolado, at m

aging sa sarili
niyang m

am
am

ayan. Sa katunayan, ito ang
pinakasentro ng operasyong sayw

ar ng
O

PLAN
 BAYAN

IH
AN

 ng rehim
eng US-N

oynoy
Aquino na pinagpatuloy at pinasahol pa ng
rehim

eng US-Duterte sa kanyang O
PLAN

KAPAN
ATAG

AN
.

Pebrero, 2021

          Sa pam
am

ayagpag ng terorism
o ng

rehim
eng US-Duterte, ang operasyong sayw

ar
na ito ay katam

bal ng brutal na
pam

am
aslang, pananakot, pananakit,

panggigipit, anti-kom
unistang paninira,

pagsam
pa ng m

ga gaw
a-gaw

ang kasong
krim

inal, iligal na pag-aresto at paghalughog,
pagm

am
anm

an at sam
u't saring kaparaanan

ng pagsupil sa dem
okratikong karapatan at

kalayaang sibil ng tinuturing na kaaw
ay ng

estado. Isinasandal nito ang kanyang target
sa dalaw

a lam
ang na pagpipiliang sitw

asyon:
ang yum

ukod sa estado, o di kaya ay
puspusang lum

aban.

Biguin ang pakanang pagpapasurender
ng rehim

eng U
S-D

uterte!

H
uw

ag pagipit sa EC
LIP!



          Kam
atayan ang ultim

ong hatol ni Duterte sa
sinum

ang pangahas na lum
aban sa kanyang estado

poder. Pero ano pa nga ba ang dapat na ikatakot sa
kam

atayan? Anong buhay m
eron sa lipunang

m
alakolonyal-m

alapyudal kung saan nagpapalitan
lam

ang ang m
alalaking burgesya kum

prador at m
ga

tuta ng im
peryalista sa kapangyarihan sa estado

poder? H
indi pa ba im

pyerno itong terorism
o ni

Duterte na pahirap sa m
asa, talam

ak ang
pangungurakot sa kaban ng bayan, taksil sa
pam

bansang kalayaan at soberanya, at pum
apatay

m
aging sa pangarap ng m

aaliw
alas na bukas? Anong

dangal ang m
abuhay na haw

ak sa leeg ng m
ilitar at

kinam
um

uhian ng m
asa dahil sa paging sunod-

sunuran sa estadong m
apanupil? Pw

ede bang
sabihin na lang na "pasensya na  hosteyds kasi ako
ng rehim

eng US-Duterte? "
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          M
ay kapanatagan nga ba ng

buhay kung yuyukod sa estado?
Sinum

ang surenderees, totoo m
ang

m
ay kaso o gaw

a-gaw
a lam

ang ay
nagkakaroon ng opisyal na rekord ng "
pagkakasala" na anum

ang oras ay
pw

edeng ikasong m
uli sa kanya kahit

na m
apalitan pa si Duterte ng kung

ilang presidente. At ang bukod tanging
pw

ede lam
ang kapitan ng surenderees

ay ang patuloy na paninikluhod at
pagiging sunod-sunuran sa utos ng
m

ga berdugong m
ilitar. H

indi
nagtatapos sa iba't ibang anggulo ng
m

ukhang nilitratuhan, ng pagkum
pleto

sa rekord ng pagkatao, sa pagpirm
a sa

katibayan ng pagsuko o panunum
pa sa

bandila ng Republika ng Pilipinas ang
tungkulin ng surenderees na
patunayan ang kanyang katapatan sa
m

alupit na estado. Sa ganon,
oobligahin ng estado na lunukin na
lam

ang ng m
am

am
ayan ang

pam
bubusabos at pang-aapi. Buhay ka

nga pero pinapatay ng estado ang
karapatan at kalayaang sibil ng
indibidw

al.

Dinudurog ang
buong pagkatao
ng m

ga
surenderees
para itulak sa
sukdulang
pagdedem

onyo
para udyukan
ang hidw

aan sa
hanay m

ism
o ng

m
am

am
ayan.
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          Para m
abuhay,

kailangang alpasan at
pangibabaw

an ang takot sa
kam

atayan. H
indi krim

en
ang m

agbungkal at m
aggiit

ng karapatan sa lupa at
labanan ang kagutum

an.
H

indi krim
en ang pag-

uunyon at pagbubuo ng
m

ga sam
ahan para

ipaglaban ang
m

akatarungang sahod at
katiyakan sa trabaho at
paninirahan. H

indi krim
en

ang m
agsulong ng

dem
okratikong karapatan

na m
akapag-aral at

m
agtam

asa ng
karam

patang serbisyong
panlipunan. H

indi krim
en

ang m
aggiit ng libre,

m
akam

asa, napapanahon
at epektivong serbisyong
pangkalusugan laban sa
CO

VID-19 at iba pang sakit.
H

indi krim
en ang

m
anindigan para sa tunay

na kalayaan at
pam

bansang soberanya.
H

indi krim
en ang pagtahak

sa pam
bansa

dem
okratikong paglaban.

Kaya huw
ag susuko! Bagkus,

higit na m
agpunyagii sa

dem
okratikong rebolusyong

bayan para pagbayarin ang
tunay na krim

inal at terorista!
Ibagsak ang rehim

eng US-
Duterte!

PALAISIPAN
Ayokong m

agtraydor sa

kapwa m
agsasaka. Ayokong

pagam
it sa m

ilitar. Pero

ayaw nila akong tantanan.

Ginigipit ang pam
ilya ko.

M
inam

anm
anan. Tinatakot.

Ano ang gagawin ko?

Si ka Pando ay lider m
agsasaka

na kasam
a sa w

elgang bayan sa
H

acienda Luisita noong 2004.
H

anggang sa kasalukuyan, isa
siya sa m

atatag na naggigiit ng

M
ga ka-B

igw
as, m

ay m
agagaw

a pa ba ang gaya ni
ka P

ando para hindi m
agipit ng estado? A

lin sa m
ga

sum
usunod ang nais m

ong ipayo sa katulad niya?
Ipaliw

anag ang iyong napili. I-shout-out ang inyong
sagot sa B

IG
W

A
S K

G
L FB

. Ipabatid sa buong m
undo

ang inyong payo kay ka P
ando at sa m

ga katulad
niya.

karapatang bungkalin ang lupang napagtagum
payan nilang

baw
iin sa asyendero-kum

prador na Cojuangco-Aquino.
          Ilan sa m

ga kilalang lider m
agsasaka ng m

ga
progresibong sam

ahan at alyansa ng m
agsasaka sa loob ng

hasyenda ay pum
aloob sa ECLIP. Ilan sa kanila ay  aktibong

nagagam
it na ngayon ng m

ilitar sa operasyong sayw
ar para

m
aghasik ng pagdududa sa hanay nila at w

asakin ang m
ga

lehitim
ong organisasyon ng m

ga m
agsasaka at

m
anggagaw

ang bukid.



a.) H
uw

ag pum
unta sa kam

po, detatsm
ent o m

unisipyo para linisin ang pangalan. W
ala

kang kasalanan kaya w
alang dapat linisin.

b.) H
uw

ag m
ag-isang hum

arap sa nam
bubuliglig na m

ilitar at pulis. Kung m
oobligang

harapin sila, m
agsam

a ng kapam
ilya  kaibigan, kapitbahay, katribu at kababaryo.

c.) H
uw

ag lum
abas ng bahay ng nag-iisa. Pahigpitin ang sam

a-sam
ang pagkilos sa

produksyon at m
ga pakikibakang pulitikal.

d.) H
uw

ag solohin ang problem
a. M

agsam
a-sam

a kayong parehong ginigipit. M
ag-usap.

M
agplano.

e.)H
uw

ag m
agm

ukm
ok sa bahay o sa m

ga kubling oblagan. Dum
ulog sa m

apagkaibigang
pulitiko, taong sim

bahan o eskw
elahan para pansam

antalang m
agpakupkop.

g.) H
uw

ag tiisin ang panggigipit. Sam
a-sam

ang m
agsam

pa ng W
RIT O

F AM
PARO.

Paghahabla ito sa elem
ento ng m

ilitar o arm
adong grupo na nagbabanta sa kaligtasan ng

sibilyan.

h.) H
uw

ag m
agpasibo. Ituloy ang pakikibakang pulitikal. M

agpahayag sa sosyal m
idya.

i.) Kung m
aoobliga, pansam

antalang lisanin ang tahanan. M
ag-ayos ng ligtas na linya ng

kom
unikasyon para hindi m

aputol ang ugnayan sa pam
ilya at m

ga kababaryo.

l.) Patuloy na m
akibaka. M

agpakahusay sa lihim
 na pagkilos para tuloy-tuloy na

organisahin ang kapw
a m

agsasaka at iba pang sektor na inaapi at pinagsasam
antalahan.

Palakasin ang rebolusyonaryong kilusang lihim
.

M
ga payong ka-BIGW

A
S:

4

m
.) H

uw
ag antaying atakehin ka ng kaaw

ay. Buuin ang depensa sa
baryo. Kuyugin ang kaaw

ay. Itaboy. Sam
pahan ng kasong legal.

ng.) M
ag-arm

as! Lum
aban! Ipagtanggol

ang buhay at karapatan!

o.) Sum
am

pa sa Bagong H
ukbong Bayan.

M
ag-am

bag sa paglakas ng arm
adong.

pakikibaka ng m
am

am
ayan. Bigw

asan
ang rehim

eng US-Duterte, ang tunay na
krim

inal at terorista
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M
ula sa Silangan..

Bigo ang Teroristang
Rehim

eng US-Duterte na
Gapiin ang Rebolusyonaryong
Paglaban ng M

am
am

ayan sa
Sierra M

adre at Caraballo!
Dakilang ham

on at balon ng inspirasyon ang ibinuw
is na

buhay ng m
ga kasam

ang m
artir at pagkakabihag ng iba pa

noong huling kw
arto ng 2019. M

alaking kaw
alan sila sa

unang hanay ng pinakam
ahuhusay na kadre ng Partido

Kom
unista ng Pilipinas (PKP) at opisyal ng Bagong

H
ukbong Bayan (BH

B) sa silangan ng G
itnang Luzon.

Subalit hindi iyon katum
bas ng m

alupit na pagkatalo at
pagkaw

ala ng kapasyahang m
agpunyagi at lum

aban ng
rebolusyonaryong kilusan. Bagkus, bigo ang Rehim

eng US-
Duterte na sukulin sa isang m

apagpasyang labanan at
ganap na ihiw

alay ang m
agigiting na anak ng bayan sa

m
am

am
ayang m

atapat nilang pinaglilingkuran! Ang isang
taong w

alang puknat na pagtugis, pagdum
og at pagkubkob

ng kaaw
ay ay higit na nagpanday sa kanila upang ibayo

pang hum
usay at tum

atag sa gitna ng naglalagablab na
apoy ng digm

ang bayan.

           Pinatunayan ng praktika
ang kalidad at kolektibong
determ

inasyon ng lahat ng
rebolusyonaryong pw

ersa ng
PKP at BH

B sa kapatagan,
laylayan at kabundukang
saklaw

 ng Sierra M
adre at

Caraballo. Ubos-kaya silang
nakikipaggitgitan sa kaaw

ay
upang m

apanatili ang ugnay sa
m

asa, m
apangibabaw

an ang
kahirapan at panganib, at
pagsisikhay na sum

ulong sa
lahatang-panig.
          M

akailang ulit nilang
pinasuntok sa hangin ang
pinagsanib na m

alalaking
operasyong sayw

ar, kom
bat at

paniktik ng 7th CM
O

 battalion,
91IB, 84IB, 86IB, 72nd Division
Reconnaissance Com

pany at
m

ga intelligence units ng
Philippine Arm

y; gayundin ng
m

ga counter-insurgency units
ng PN

P at iba pang bayarang
para-m

ilitar. G
um

astos ang
rehim

eng Duterte ng m
ilyon-

m
ilyon, kabilang na rito ang

paggam
it ng m

akabagong
surveillance equipm

ents,
m

aram
ing air assets tulad ng

m
ga helicopters, recon planes

at drones.
          N

agtam
o ng m

alaking
pinsala ang suicide m

ission ng
91IB sa Barangay Diaat, M

aria
Aurora sa lalaw

igan ng Aurora
noong April 19, 2020. Aktibong
depensa ang ginaw

a ng isang
platun sa ilalim

 ng Dom
ingo

Erlano Com
m

and ng BH
B
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          Alinsunod sa kam
panya at

panaw
agan ng Partido sa buong

bansa, pinangunahan ng m
ga m

edik
at m

andirigm
a ng BH

B ang
pagpapalaganap ng w

astong
im

porm
asyon hinggil sa Covid-19,

pakikipagtulungan sa m
ga lokal na

frontliners sa koordinadong
kam

panya upang m
apigilan ang

pagpasok at pagkalat ng nasabing
virus, pagbibigay ng pagsasanay sa
m

ga binuong G
rupong M

edikal sa
Baryo (G

M
B) ng PKM

 upang m
atiyak

ang pangangalaga sa kalusugan ng
kanilang kom

unidad, tuluy-tuloy na
nakapagbibigay ng libreng gam

ot at
serbisyo-m

edikal, at aktibong
paglahok sa pagpapalaw

ak at
pagpapaunlad ng produksyon ng
pagkain.
          Katuw

ang din ng m
asang

m
agsasaka ang kanilang hukbo sa

paghahanda at rehabilitasyon sa
pinsalang dulot ng m

agkakasunod na
m

alalakas na bagyo at pagbaha.
Tuloy-tuloy ang pag-abot at pagbubuo
ng alyansa sa hanay ng panggitnang
pw

ersa at iba pang m
apagkaibigang

elem
ento para sa pagtataguyod sa

dem
okratikong interes at kapakanan

ng m
am

am
ayan.

laban sa paglusob ng m
ga m

ersenaryo sa
kanilang pansam

antalang him
pilan. Dalaw

a
ang kum

pirm
adong nam

atay at hindi bababa
sa lim

a ang sugatan sa panig ng kaaw
ay

habang buo at organisadong nakaatras ang
m

ga rebolusyonaryo. Parang asong-ulol si
Duterte na kum

ondena sa dium
ano'y patraydor

na pag-atake ng N
PA sa m

ga sundalong
nagbibigay ng seguridad sa pam

um
udm

od ng
SAP, gayong halos sam

pung kilom
etro ang layo

nito sa pinakam
alapit na kom

unidad. Ang m
ga

em
pleyado m

ism
o ng DSW

D-Aurora ang
nagsabing nasa ibang barangay sila at
m

alayung-m
alayo sa pinangyarihan.

          Sa kabila ng pandarahas at panggigipit
ng kaaw

ay, hindi napigilan ang tuluy-tuloy na
pagpapalaw

ak ng. BH
B at pagkabisa sa

paborableng tereyn para sa pakikidigm
ang-

gerilya. N
apagdugtung-dugtong nila ang dating

hiw
a-hiw

alay na m
ga kulum

pon ng m
ga baryo

at nakapaglatag ng m
asasaligang lam

bat ng
suporta m

ula sa batayang m
asa at m

ga alyado.
Sa pam

am
agitan ng pagtitiw

ala at pagsalig sa
m

akapangyarihang lakas ng m
asa,

nanyutralisa at naihiw
alay ang m

ga nalinlang
at bayarang galam

ay ng kaaw
ay sa lokalidad

na naglalayong guluhin at w
asakin ang

pagkakaisa ng H
ukbo at m

asa.

      Pinapatunayan lam
ang ng m

ga
kaganapang ito ang hindi m

agagaping
diwa ng m

agigiting at pinakam
ahuhusay

na anak ng bayan sa piling ng m
alawak na

rebolusyonaryong m
am

am
ayan na walang

pag-iim
bot nilang pinaglilingkuran.



́
Alingawngaw sa
Panahon ng Pagpapasya

B
ukas na Liham

 m
ula sa isang dating kabataang guro

Isa akong tipikal na kabataan sa lungsod.
M

ahirap lang ang pam
ilya nam

in.
N

aranasan nam
ing lugaw

 ang pagkain sa
m

aghapon, naputulan ng kuryente at tubig;
at napalayas sa inuupahang bahay.
M

adalas kong naitatanong sa sarili ko
no'n, "bakit kaya kam

i m
ahirap?" M

insan
naiisip ko, "sana kasi pinanganak na lang
ako sa m

ayam
ang pam

ilya para hindi ko
nararanasan 'to." M

ula non, itinanim
 ko sa

aking isip na  kailangan m
akapagtapos

ako ng pag-aaral. G
anon din ang pananaw

ng aking m
agulang. M

agtapos anila kam
i

ng pag-aaral para m
aiahon ang pam

ilya sa
hirap at para din daw

 hindi m
aranasan ng

m
ga anak nam

in ang dinanas nam
in.

           Kalaunan, naging aktibista ako at
sum

ali sa progresibong organisasyong
pangguro. Dito nasagot ang tanong ko
noong bata: kaya kam

i m
ahirap ay dahil

m
ayroong m

ga kapitalistang
nagpapakasasa sa dugo't paw

is ng
m

agulang ko; na kahit m
agkasakit pa sa

ka-o-obertaym
 ay di pa rin sapat ang

sw
eldo dahil sadyang binabarat ang lakas

paggaw
a nila. Ito ang kalagayan ng

m
anggagaw

a sa buong bansa. Kaya
naghihirap ang sam

bayanang Pilipino ay
dahil m

erong uring nagsasam
antala at

ang gubyernong nakatindig ay kum
ikilos

para sa sarili nilang ganansya. Sa ganito,
nakita kong m

akatw
iran ang sum

alungat
at tum

uligsa.

          Sabay kong m
akikilala ang hukbo at

ang Partido. N
oon din ako m

alilinaw
an na

m
ay itataas pa pala ang antas ng paglaban

patungong arm
adong pakikibaka. Sinusulong

ng Partido ang rebolusyon —
 pagbagsak sa

estadong pinaghaharian ng uring panginoong
m

aylupa at burgesya kum
prador at hakbang-

hakbang na itinatayo ang dem
okratikong

gubyernong bayan. Kailangan ang arm
adong

pakikibaka sapagkat hindi kusang isusuko ng
naghaharing uri ang kanilang kapangyarihan.

Pero kaiba sa digm
aang ginagawa ng

naghaharing uri na puro pananakop at
pagpapalawak lam

ang ng
kapangyarihan, ang digm

aan natin ay
m

apagpalaya. Rebolusyonaryong
dahas laban sa pandarahas ng estado.

7
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          N
ang m

akapagtapos na ako ng
kolehiyo, tinanong ako ng pam

ilya ko kung
ano na ang plano ko sa buhay. N

aisip ko,
kung m

agtuturo ako sa public school
kalaunan ay m

ag-aasaw
a ako at m

ag-
aanak. Tapos itatanim

 ko rin sa isip ng
anak ko na m

ag-aral nang m
aigi para hindi

m
aghirap kaya m

ag-aaral siya at kalaunan
ay m

agpapam
ilya, at itatanim

 din niya sa
isip ng anak niya na m

ag-aral m
aigi para

hindi m
aghirap. Itatanim

 din 'yon ng ibang
m

agulang sa isip ng m
ga anak nila at ang

m
ga ito sa m

ga anak nam
an nila. Paulit-

ulit. Siklo. Sam
antala, sa buong bansa,

nananatili ang kahirapan. Papalaw
ak.

Papalala.
           H

indi na sum
apat sa akin ang

parlam
entaryong pakikibaka. N

aroon na
ang pangangailangan ng m

apagpasyang
pag-aarm

as. M
ula rito, nilisan ko ang

organisasyong unang nagm
ulat sa akin sa

reyalidad ng lipunang Pilipino. N
agpasya

akong sum
am

pa na sa Bagong H
ukbong

Bayan.
          H

indi m
adaling ipagpaalam

 sa
pam

ilya ang pagtungo sa kanayunan. Isa
iyong serye ng tunggalian at
pakikipagkaisa. Inabot kong hindi pansinin
ng m

agulang ko, kagalitan nila at
sum

batan. H
indi ko na anila pinahalagahan

ang sakripisyo nila. Ang sa akin, ang
pagpili kong m

aging hukbo ay para
m

agsilbi sa m
as nakararam

i  at sa kanila
rin. N

agpapaliw
anag ako sa kanila sa lahat

ng pagkakataong kakayanin. Kalaunan,
tinanggao din nila ang aking pasya at
hinatid pa ng tatay sa term

inal noong
paalis na.

          Sana m
ula rito ay m

akita ninyo ang
pagkakapareho ng sitw

asyon natin bilang
m

ga kabataan. Lahat talaga ng kabataan
ay tali sa pam

ilya dahil ganoon tayong
hinubog ng lipunan. Pero hindi natatapos
sa pagsisilbi sa pam

ilya at pagbubuo ng
pam

ilya ang kabuluhan ng isang tao.
          Lantaran ang panunupil at
pananam

antalang ginagaw
a ng estado.

G
inagam

ot nito ang Anti-Terrorism
 Act

at ginagam
it ang pandem

yang CO
VID-19

para sa ibayong pagkontrol sa
populasyong sibilyan. N

gayon higit na
m

akatw
iran ang m

ag-arm
as.

          W
asto ang m

agrebolusyon. Lahat
ng N

PA, m
ay m

akatw
irang dahilan sa

kanilang pagsam
pa. Sana ay m

akita
ninyo rin ang inyong dahilan. M

ula ro'n ay
m

agpasya at pum
irm

is ng paninindigan.
Sa kapirm

isan ay m
akukuha rin natin

ang suporta ng ating pam
ilya.


