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Gaw
at -- w

alang m
akain! Ito ang aba at api nam

ing kalagayan. Bago pa ang 
pandem

yang CO
VID

-19, nakasadlak na kam
i sa di m

abatang krisis sa kabuhayan.
K

asabay ng pagkalam
 ng am

ing sikm
ura ang pam

am
ayani ng pasistang teror sa buong

kapuluan.
          A

ng tunay na salot ng bayan ay nasa M
alacañang. A

ng program
a at patakaran sa

ekonom
ya ng Rehim

eng U
S-D

uterte ay pangunahing nakatuon at naglilingkod sa
dayuhan at m

ga lokal na kasabw
at nila. N

agdudulot ito ng m
alaw

akang pag-aalis sa
am

ing karapatan sa lupa, paninirahan at kabuhayan. M
aram

i ring m
anggagaw

a ang
inaalisan ng trabaho; naluging m

aliliit na negosyante; at lalong paghihikahos ng dati ng
naghihirap na m

am
am

ayan.
          A

ng Executive O
rder (EO

) 70, N
ational Task Force to End Local Com

m
unist A

rm
ed

Conflict(ELCA
C), A

nti Terror Law
 at O

plan K
apanatagan ay m

ga instrum
ento ng

terorism
o ng estado laban sa m

am
am

ayan. A
ng papet, pasista at korap na gubyernong

D
uterte ay pangunahing nakasalig sa A

rm
ed Forces of the Philippines at Philipine

N
ational Police upang m

adugong m
aisakatuparan ito.

M
ula sa m

ga rebolusyonaryong
m

agsasaka sa Zam
bales M

ountain Range:

M
AKABAYANG OPISYAL

AT KAW
AL NG AFP AT

PNP: M
AGLINGKOD SA

SAM
BAYANANG

PILIPINO!

Espesyal na Isyu
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M
ula sa Pam

bansang Katipunan
ng m

ga M
agbubukid sa Pilipinas

(PKM
), nanaw

agan kam
i sa lahat

ng m
akabayang opisyal at kaw

al
ng AFP at PN

P na talikuran ang
Rehim

eng US- Duterte.
          Ang m

ataas ninyong sahod
at karagdagang m

ga  benipisyo ay
piniga m

ula sa am
ing paw

is at
dugo sa anyo ng buw

is. Pansuhol
ito sa inyo upang higit na m

aging
m

arahas at m
apanlinlang sa

m
am

am
ayan. H

uw
ag

m
agpatangay sa ganitong m

ga
pakana  ng pam

bubulok at
pagtitim

o ng asal-alipin sa inyong
hanay.
          Batid nam

in na m
aram

i sa
inyo ang m

akabayan at kalakhan
ng m

ga m
ababang opisyal at

kaw
al ay nagm

ula sa hanay ng
aping uring m

agsasaka. H
uw

ag
talikuran ang inyong aping uring
pinagm

ulan dahil lam
ang sa

suhol,  pansam
antalang ginhaw

a
at pangakong prom

osyon.
         H

inihikayat nam
in kayo na:

 2.) Igalang ang karapatan pantao at  itaguyod ang
Com

prehensive Agreem
ent for the Respect of Hum

an
Rights and other Hum

anitarian International Law
(CARHRIHL) at Iba pang internasyunal  na batas kaugnay ng
digm

a.
Kaugnay nito ang m

akataong pakikitungo sa m
ga bihag

ng digm
aan at sa m

ga wala ng kakayahang lum
aban

(hors de com
bat).

Suwayin ang utos na gum
am

it ng tortyur para m
apaam

in
ang bihag.
Huwag m

ang-reyp ng kababaihan.
Huwag babuyin ang bangkay ng m

ga naka-engkwentro,
anum

an ang kanilang paninindigang pulitikal.

1.) Igiit at ipagtanggol ang
pam

bansang soberanya at integridad
ng m

ga teritoryo ng Pilipinas.
Gam

itin ang m
ga arm

as at
m

akabagong kagam
itang pandigm

a
ng AFP at PNP sa m

apanghim
asok na

dayuhan sa halip na itutok sa ulo
nam

ing m
agsasaka at sa m

ahihirap
na m

am
am

ayan.
          Sa ganitong paraan
m

apapatunayan ninyo ang pagiging
tunay na m

akabayan.

 3.) Ipauna ang kapakanan at interes ng sibilyan (civilian
suprem

acy) sa kondukta ng inyong pagkilos.
Huwag hum

im
pil o m

agdetasm
ent sa m

ga baryo kung saan
m

aaaring m
adam

ay ang m
ga sibilyan sa arm

adong
kom

prontasyon.
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Ang bawat pondong nakukurakot sa
kaban ng yam

an, anum
an ang halaga

nito ay katum
bas ng serbisyong

panlipunan na naipagkakait sa
sam

bayanang Pilipino, kabilang kayo at
ang inyong pam

ilya.

6.) M
agbuo ng kilusan ng m

ga m
akabayan at

tunay na lingkod ng m
asa sa hanay ng

kasundaluhan.
          M

alaking ham
on para sa inyo kung paano

m
aninindigan para sa interes ng sam

bayanang
Pilipino sa kalagayan na ang m

ism
ong Gubyerno

ng Republika ng Pilipinas (GRP) na inyong
sinum

paan ng katapatan ay siya m
ism

ong
nagtataksil sa bayan.

7.) Sum
api sa Lt. Crispin Tagam

olila M
ovem

ent -
ang lihim

 na kilusang rebolusyonaryo sa loob ng
AFP - PNP.
          Sa pam

am
agitan nito nagagawa ang

m
ahigpit na ugnayan ng m

akabayang sundalo sa
am

ing m
ga m

agsasaka na bum
ubuo sa m

ayorya
ng rebolusyonaryong pwersa sa kanayunan.

8.) Panghuli, hinihikayat nam
in kayo na ganap na

tum
iwalag sa m

aka-dayuhan, kontra-m
asa, m

alupit,
at bayarang oryentasyon ng AFP-PNP. Kayo ang
m

ukha ng pinatitinding terorism
o ng rehim

eng US-
Duterte. Kayo ang pananggalang at sandigan ng
rehim

eng labis na kinapopootan ng sam
bayanang

Pilipino.



Huwag dahasin ang m
ga m

am
am

ayan habang
naglulunsad ng m

ga operasyong m
ilitar.

Huwag sum
angkot sa m

ga arbitraryong pang
aaresto, pagbabanta, pam

bubugbog at
pwersahang pagpapagayd sa operasyon
Suwayin ang utos na walang pakundangang
bom

bahin at papuputukan ang m
ga

kom
unidad, bukirin, kaingin at m

ga
kabundukan.
Suwayin ang utos ng walang patum

anggang
pagpatay sa m

ga sibilyan o pinaghihinalaang
kalaban ng gubyerno.
Huwag m

anunog at m
anira ng kabuhayan.

Huwag nakawin ang am
ing m

ga pananim
 at

alagang hayop.

4.) Huwag lum
ahok sa operasyong saywar ng

yunit na inyong kinabibilangan laban sa
m

am
am

ayan. Ang pagm
am

anipula sa sibilyan sa
pam

am
agitan ng panggigipit at pananakot ay

isang anyo ng tortyur, at labag sa
pandaigdigang batas sa pagtataguyod ng
karapatang tao.

5.) Labanan ang talam
ak na katiwalian sa loob

ng reaksyunaryong gubyerno at sa
organisasyon m

ism
o ng AFP at PNP na inyong

kinapapalooban.
          Huwag m

agpikit-m
ata sa pagnanakaw ng

m
ga nakatataas na opisyal sa m

ga program
ang

pang kontra-insuhensya tulad ng Oplan
Kapayapaan, NTF, Enhanced Com

prehensive
Local Integration Program

 (ECLIP), Barangay
Developm

ent Program
 (BPO) bilang pork barrel

ng m
ilitar  at iba pa.



4

          Pinakam
ainam

 na tum
iw

alag na
kayo - - m

agresayn o m
ag-AW

O
L sa

serbisyo para m
akaiw

as sa am
ing

m
akauring galitat m

akatarungang digm
a

na am
ing isinusulong kasam

a ang  am
ing

tunay na hukbo, ang N
ew

 People's Arm
y o

Bagong H
ukbong Bayan

          N
akahanda kam

ing iugnay kayo sa ligtas na
paraan sa N

PA. Bukas ang kanilang pintuan para sa
sinum

ang sundalo o pulis na handang tum
alikod sa G

RP at
m

aglingkod ng tapat sa sam
bayanang Pilipino.

M
anindigan para sa tunay na pagbabagong 

panlipunan. M
aglingkod sa sam

bayanang Pilipino!
M

aram
ing salam

at.

          Sa Zam
bales M

ountain Range, kayo ang utusan ng panginoong m
aylupa, m

alaking
burgesya kum

prador at m
ga dayuhang kapitalista para palayasin kam

i sa am
ing lupain. Kayo

ang pinantatakot sa am
in para tum

igil sa pagtatanggol sa am
ing dem

okratikong karapatan.
Kayo rin ang inuutusan  para patayin ang am

ing m
ga m

ahal sa buhay at m
ga kapw

a nam
in

m
agsasaka sa batayan ng pulitikal na paninindigan laban sa gubyernong nang-aapi at

nam
bubusabos sa sam

bayanang Pilipino.

G
ardw

eyt ng Philippine M
ilitary

Academ
y. Tinyente sa

Philippine Arm
y bago siya

tum
iw

alag sa organisasyon ng
AFP. H

indi niya m
aatim

 ang
pagiging sundalong utusan ng
im

peryalistang US at m
aging

kasangkapan ng uring
panginoong m

aylupa at
burgesya kum

prador sa pang-
aapi at pam

bubusabos sa
sam

bayanang Pilipino.
          N

aging punong Kum
ander

sa Isabela.

Sino si CRISPIN
 TA

G
A

M
O

LILA?

          "Totoo. Totoo na sa kasalukuyan ay m
alakas pa

ang kaaw
ay natin.  Sagana ito sa kagam

itan, sa baril,
bala, m

ga sasakyan at m
aging sa m

ga tau-tauhang
kinakasangkapan.  N

gunit ang m
ga ito ay panlabas na

lakas lam
ang, sapagkat ang tunay na lakas sa digm

aan
ay nakasalalay sa katatagan ng m

ga taong bum
ubuo sa

m
ga puw

ersang naglalaban, at hindi sa kanilang arm
as.

          Tayo ang bum
ubuo ng puw

ersang nagbabangon
upang labanan ang pang-aapi, nakikibaka tayo upang
m

abuw
ag ang sistem

ang um
aalipin sa karam

ihan sa m
ga

m
am

am
ayang Pilipino.  A

ng kaaw
ay natin sa kabilang

panig ay nakikibaka upang m
apanatili ang kasalukuyang

sistem
a, upang m

agpasasa sa luho ang kakaunting tao, at
upang patagalin pa ang pagsasam

antalat pang-aapi.
Sam

akatuw
id, sam

antalang ang sim
ulain natiy

nakasandig sa katarungan, sa pagbaka sa pang-aapi, ang
sim

ulain ng kaaw
ay ay nakasandig sa pang-aapi at

pagsasam
antala."


