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Malinaw ang sigaw ng bayan
para sa makatarungang
kapayapaan

Binabati ng Partido Komunista ng Pilipinas ang matagumpay na
paglulunsad ng mga raling pangkapayapaan noong Disyembre 26
sa mga larangang gerilya sa buong bansa, kabilang ang pamban-

sang asembliya na isinagawa sa mismong Davao City.
Daanlibong mamamayan ang lu-

mahok sa mga asembliya na itinaon
din sa pagdiriwang ng ika-48 aniber-
saryo ng muling pagkakatatag ng
Partido. Ipinamalas sa mga de-
monstrasyong ito ang rebolusyonar-
yong lakas ng nagkakaisang mama-
mayan, ng kanilang hukbo at Partido,
at ng demokratikong gubyernong
bayan na sumasaklaw sa kani-kani-
lang lugar.

Malinaw na malinaw ang kani-
lang pagpapahayag ng suporta sa
National Democratic Front of the
Philippines (NDFP) at sa pakikipag-
usapang pangkapayapaan nito sa
reaksyunaryong Gubyerno ng Repub-
lika ng Pilipinas (GRP) sa ilalim ng
rehimeng Duterte.

Kaakibat ng pagsuportang ito sa
usapang pangkapayapaan, mariing

kinastigo ng mga demonstrador ang
rehimeng Duterte sa pagbali nito ng
mga binitiwan nitong pangakong
pangkapayapaan, laluna ang patuloy
na pag-ipit sa nasa 400 pang mga
bilanggong pulitikal.

Malinaw na malinaw din ang si-
gaw ng mga magsasaka at mga ma-
ralitang sektor sa kanayunan na pi-
nakamarami sa mga dumalo sa mga
isinagawang pagtitipon. Iginigiit nila
ang tunay na reporma sa lupa bilang
makatarungang salalayan ng kapa-
yapaan. Mariin nilang binatikos ang
nagpapatuloy at laganap na pang-
aagaw ng lupa sa anyo ng pagpapa-
lawak ng mga plantasyon at opera-
syon ng malalaking kumpanya sa
pagmimina.

Mariin ding tinuligsa ng masang
magsasaka ang nagpapatuloy na

Malalaking raling
pangkapayapaan,
inilunsad

MATAGUMPAY NA inilunsad
noong Disyembre 26 ng nakara-
ang taon ang National Peace
Assembly sa Brgy. Lumiad,
Paquibato District sa Davao City
upang ipamalas ang pagkakaisa
ng mamamayan para sa makata-
rungan at pangmatagalang ka-
payapaan. Ipinagdiwang din sa
araw na ito ang ika-48 aniber-
saryo ng Partido Komunista ng
Pilipinas. Kasabay ng pagtitipon
sa Davao, nagkaroon din ng ma-
lakihang pagtitipon sa ibang re-
hiyon ng Mindanao.

Davao City. Sa kasagsagan
ng programa, umabot sa 20,000
ang nakiisa sa pagtitipon na sik-
sik sa makukulay at militanteng
mga pagtatanghal at talumpati.
Binuksan ang buong-araw na
aktibidad ng pormasyon ng
Pulang Bagani Battalion ng
Southern Mindanao Region sa
pamamagitan ng isang taktikal
na inspeksyon na pinangunahan
ni NDFP Consultant Porferio Tu-
na, Jr. Mainit na sinalubong ng
palakpakan at mga ahitasyon
ang anim na platun ng hukbong
bayan habang nagmamartsa ang
mga Pulang mandirigma papasok
sa field. Pinuri ni Tuna ang huk-
bong bayan bilang tunay na huk-
bo ng mamamayan—puno ng de-
terminasyon, disiplinado at ta-
gapagtanggol ng mamamayan.
Binigyang-parangal din sa pag-
titipon si Ka Parago, na namartir
sa Paquibato noong 2015.

Matapos nito, tumungo ang
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pagdedepensa ng BHB sa kapaka-
nan ng bayan ay nasa balangkas at
diwa ng tigil-putukang idineklara ng
Partido. Sa kabilang banda, iniha-
yag din ng Partido na nakahanda
itong bawiin ang deklarasyon nitong
tigil-putukan kung magpapatuloy
lamang ang mga mapanupil na ar-
madong operasyon ng AFP.

Mayroon man o walang tigil-
putukan, nakahanda pa rin ang re-
bolusyonaryong kilusan na tuluy-
tuloy na makipag-usapang pangka-
payapaan sa rehimeng Duterte
hangga't bukas itong pag-usapan
ang mga susing isyu ng mga repor-
mang sosyo-ekonomiko at pampuli-
tika na nasa likod ng armadong
tunggalian at gerang sibil.

Kaugnay nito, matamang inaa-
bangan ng mga rebolusyonaryong
pwersa ang magiging bunga ng
ikatlo sa serye ng mga pag-uusap
sa darating na Enero 18-24 na isa-
sagawa sa Rome, Italy. Panguna-
hing adyenda rito ang mga repor-
mang sosyo-ekonomiko. Dala-dala
ng mga kinatawan at konsultant ng
NDFP ang mga hinaing na ipinaha-
yag ng iba't ibang sektor na dumalo
sa ginanap na iba't ibang mga
asembliya.

Inaasahan ng NDFP na hindi
magiging madulas ang darating na
mga pag-uusap dahil tatalakayin
dito ang saligang mga programa at
patakaran na kumakatawan sa
magkakatunggaling makauring in-
teres. Habang puspusang itutulak
ng NDFP ang kahilingan para sa tu-
nay na reporma sa lupa at pam-
bansang industriyalisasyon, handa
rin itong salubungin ang rehimeng
Duterte sa isang programang nag-
tataguyod sa interes ng mamama-
yan na maaaring magkatuwang ni-
tong isakatuparan.

Sa harap nito, marapat lamang
din para sa sambayanang Pilipino at
kanilang mga rebolusyonaryong
pwersa na habang nakikipag-usa-
pang pangkapayapaan ay paigtingin
ang kanilang mga pakikibakang
masa at matatag na isulong ang
digmang bayan.
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pag-ooperasyon ng mga armadong
pwersa ng AFP sa kabila ng umiiral
na deklarasyong tigil-putukan na
magkatugong inilabas ng GRP at ng
PKP. Iniulat nila sa mga kinatawan
ng Partido, ng BHB at ng NDFP ang
pagdurusa, kahirapan, kagipitan at
takot na dinaranas nila sa panahong
nananatili ang mga armadong pwer-
sa ng AFP ang presensya nito sa git-
na ng kani-kanilang mga komunidad
at okupasyon ng mga sibilyang
istruktura.

Binatikos ng mga nagrali ang
AFP sa pagsasamantala nito sa tigil-
putukan ng BHB upang ipataw ang
kapangyarihan nito sa mga bara-
ngay na nasa saklaw ng sona at ba-
seng gerilya. Sa buong bansa, aabot
sa 800 barangay ang sinakop at ki-
nontrol ng mga armadong yunit ng
AFP mula Agosto. Hindi bababa sa
kalahating milyong magsasaka ang
naapektuhan.

Pangunahing layunin ng mga ar-
madong operasyon ng AFP ang wa-
sakin ang mga demokratikong
istrukturang pampulitika na ipinu-
pundar ng rebolusyonaryong mama-
mayan katuwang ng Partido at huk-

bong bayan. Hinahanap, tinatarget,
tinatakot at tinutugis ng mga nag-
ooperasyong sundalo ng AFP ang
mga lider at organisadong masa sa
mga baryo.

Iniulat naman ng BHB ang to-
dong pagsisikap nito na tumalima sa
deklarasyon ng Partido para sa tigil-
putukan sa pamamagitan ng pagsa-
sagawa ng mga maniobrang pag-
iwas upang hindi makasagupa ang
mga nag-ooperasyong armadong
yunit ng AFP. Ito ang tanging dahi-
lan kung bakit nakapagpapatuloy pa
ang tigil-putukan.

Subalit malinaw din sa BHB at
Partido ang kahilingan ng mamama-
yan na gumawa ng mga hakbang
upang depensahan at ipagtanggol
ang interes ng masang magsasaka.
Sadya ngang sa harap ng pagtanggi
ng rehimeng Duterte na itigil na ang
mga armadong operasyon ng AFP,
hindi maglalao'y sisiklab ang mga
armadong sagupaan dahil mapipili-
tan na ang BHB na ipagtanggol ang
kagalingan at interes ng mamama-
yan sa harap ng pang-aabuso at in-
timidasyon ng AFP.

Anu't anuman, ang aktibong
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lahat sa gym ng barangay kung saan
ginanap ang programa. Pinatampok
ng isa sa mga pagtatanghal ang te-
ma ng okasyon na People's War is
for People's Peace (Ang Digmang
Bayan para sa Kapayapaang
Bayan). Sa nakasulat na pahayag ni
Ka Rubi del Mundo ng NDF-SMR,
ang tanging daan para wakasan ang
mga ugat ng armadong paglaban ay
ang pagsasakatuparan ng distribu-
syon ng lupa para sa milyong mag-
bubukid, pagtaguyod sa lupang ni-
nuno ng mga katutubo at mamama-
yang Moro, pagwawakas sa pagsa-
samantala sa mga manggagawa, at
pagkakamit ng hustisya para sa la-
hat ng biktima ng paglabag sa
karapatang-tao at pang-
aapi.

Pangunahing
mga bisita sa Na-
tional Peace Assembly
si NDFP Senior Adviser
Luis Jalandoni at mga
konsultant na sina Connie Ledesma,
Concha Araneta, Porferio Tuna Jr.,
Ariel Arbitrario at Eduardo Genelsa.
Nagpaunlak sila ng panayam sa mga
midya at mula sa mamamayan sa
ginanap na press conference at
open forum. Buong-init na tinang-
gap ng mga dumalo ang pahayag ni
Ka Luis Jalandoni na hindi isusuren-
der ng BHB ang kanilang armas da-
hil kailangan ito sa pagtatanggol sa
anumang tagumpay na makakamit
sa usapan, partikular na sa mga re-
pormang sosyo-ekonomiko, at sa
pagtatayo ng tunay na gubyerno ng
mamamayan.

Dumating din sina Rafael Ma-
riano ng DAR, Ariel Casilao ng
Anakpawis Partylist, Liza Maza ng
NAPC, Usec. Joel Maglunsod ng
DOLE, Luz Ilagan ng Gabriela at
Carlos Zarate ng Bayan Muna. Nag-
paunlak din sina GRP Peace Panel
Chief Silvestre Bello III at DILG
Sec. Mike Sueno. Sa kanyang men-
sahe, sinabi ni Moro Islamic Libera-
tion Front Deputy Chief of Staff
Sonny Muñoz na kailangang palaka-
sin ang kakayahan at determina-
syon para makamit ang kabutihan

para sa mamamayang Pilipino.
Nagpadala rin ng mensahe si

NDFP Chief Political Consultant Jo-
se Maria Sison kung saan kinundena
niya ang gubyernong Duterte sa
pagtalikod nito sa mga obligasyon
sa negosasyong pangkapayapaan,
partikular ang pagbibigay ng am-
nestiya para sa lahat ng bilanggong
pulitikal. Dalawang bidyo rin ng Si-
ne Proletaryo na pumapaksa sa
usapang pangkapayapaan ang ipi-
nalabas sa dalawang malaking
screen sa gym.

Samantala, naglunsad ng ope-
rasyong anti-droga ang PNP Paqui-
bato sa lugar na paglulunsaran ng
National Peace Assembly noong Di-

syembre 23.
Maliban sa Pulang Bagani

Battalion, mahigit
500 pulang hukbo at
mga rebolusyonar-

yong pwersa ang imbwelto
sa paghahanda para sa

aktibidad, na sinimulan
noong Disyembre 8. Isang platun ng
hukbong bayan, katuwang ang isang
platun ng milisya, ang mantinidong
nag-iikot para sa seguridad ng
buong aktibidad. Ang pagtiyak na-
man sa pagkain ng lahat ay
inorganisa ng may 400 taumbaryo
na pumwesto sa isa sa mga sityo ng
barangay. Samantala, umaabot sa
100 Pulang mandirigma at mga ak-
tibistang kabataan ang kalahok bi-
lang mga mananayaw, mang-aawit,
tagadisenyo, at mga tagapangasiwa
ng buong produksyon.

Kinagabihan, nagpalipad ang
mga kalahok ng mga lantern sa ta-
pat ng nagliliwanag na pitong ta-
lampakang maso at karet. Matapos
nito, hanggang alas-11 ng gabi nag-
tanghal ang mga kasapi ng ARMAS,
BHB at mga progresibong mangga-
gawang pangkultura.

Nagkaroon din ng hiwalay na
mga pagtitipon sa iba’t ibang subre-
hiyon sa Southern Mindanao.

Misamis Oriental. Umabot din
sa 20,000 ang nagtipon sa Brgy.
Mananum Bag-o, Medina para ilun-
sad ang peace rally sa rehiyon. Pa-
ngunahing panauhin ng pagtitipon

si Alfredo Mapano (Ka Paris), kon-
sultant ng NDFP peace panel na
mula sa rehiyon. Dumalo rin sa rali
ang mga lokal na upisyal ng reak-
syunaryong gubyerno tulad ng gu-
bernador ng prubinsya na si
Yevgeny Emano at iba pa. Bumisita
rin si Bishop Felixberto Calang ng
IFI Cagayan de Oro at Bishop Rudy
Juliada ng Philippine Ecumenical
Peace Platform at iba pang taong
simbahan. Ang malaking bulto ng
mga panauhin ay mula sa mga erya
ng Bukidnon, Agusan del Norte, Mi-
samis Oriental at Lanao del Norte.

Tumampok sa pagdiriwang ang
parada ng limang platun ng mga
Pulang mandirigma, kung saan nasa
sentro ang isang platun ng mga ka-
babaihang mandirigma. Sa paligid
ng benyu, naka-display ang 10-ta-
lampakan na makulay na mural,
isang freedom wall at medikal
booth. Nagkaroon din ng booth para
sa pamamahagi ng mga rebolusyo-
naryong kanta, bidyo at babasahin.
Bandang hapon, nagkaroon ng
munting salo-salo ang mga bisita.

Nagkaroon din ng iba pang
pagtitipon sa ibang bahagi ng rehi-
yon. Kabilang dito ang peace forum
sa Purok-12 Mainaga, Brgy. Iba,
Cabanglasan, Bukidnon na nilahu-
kan ng 4,000 mamamayan.

North Eastern Mindanao. Sa
NEMR, ang mga peace rally ay gi-
nanap sa pitong erya: San Luis,
Agusan Del Sur; Barangay Anomar,
Surigao City; Bunawan, Agusan del
Sur; Bacuag, Surigao del Norte;
Anticala, Butuan City; Cayale, Ta-
go, Surigao del Sur at Marihatag,
Surigao del Sur.

Sa Butuan City, nagtipon ang
mahigit 7,000 tagasuporta at ma-
mamayan mula sa mga kalapit na
bayan upang dumalo sa aktibidad.
Ang panawagan ng mga Pulang
mandirigma: Makibaka at Kamtin
ang Makatarungang Kapayapaan.

Tinatayang aabot sa 25,000 ang
nakiisa sa pagdiriwang at mga
asembliya sa buong rehiyon.

Nagkaroon din ng mga pagtiti-
pon sa North Cotabato, Misamis
Occidental at Zamboanga Sibugay.

Malalaking rali. . .mula sa pahina 1
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Sa iba pang bahagi ng bansa, inilunsad din ang mga pagdiriwang at peace
rally sa iba’t ibang antas.

Samar. Mahigit 3,000 masang
magsasaka, kababaihan, kabataan
at mga alyado mula sa walong ba-
yan sa Northern Samar ang dumalo
sa idinaos na selebrasyon. Sa pa-
ngunguna ng Rodante Urtal Com-
mand at komiteng seksyon ng Parti-
do sa saklaw na mga klaster ng mga
baryo, naisakatuparan ang pagdiri-
wang ng anibersaryo at natiyak ang
mga pangangailangan ng mga du-
malo sa aktibidad. Umabot sa isang
batalyong milisyang bayan ang na-
pakilos para tiyakin ang seguridad
sa erya at koordinasyon sa kalapit
na baryo.

Negros. Noong Disyembre 22,
naglunsad ang BHB-Apolinario Gat-
maitan Command (AGC) ng peace
forum sa isang sonang gerilya sa
Central Negros. Umabot sa 3,000
ang nakiisa sa programa at pagdiri-
wang.

Ayon kay Ka Juanito Magbanua,
isa sa mga kumander ng BHB-AGC,
ito ang pinakamalaking pagtitipon
na kanilang inorganisa makalipas
ang maraming taon.

Dumating sa aktibidad si Ka
Frank Fernandez, tagapagsalita ng
NDF-Negros.

Ani Fernandez, mahigit tatlong
dekada nang idinideklara ng AFP na
siya’y yumao na o may matinding
karamdaman, ngunit patunay ang
kanyang pagdalo na siya’y nabubu-
hay at nananatiling tinig ng rebolu-
syonaryong kilusan sa isla ng Neg-

ros.
“Akala nila kung mamamatay si

Frank Fernandez, may epekto ito sa
rebolusyon. Ngunit tumingin kayo sa
paligid, tingnan ninyo ang lahat ng
kabataang Pulang mandirigma na
naririto at ang rebolusyonaryong
masa. Sila ang nagtitiyak na mag-
papatuloy ang rebolusyon,” dagdag
pa nito.

Southern Tagalog. Sa isang
sonang gerilya sa kabundukan ng
Sierra Madre, Quezon, mahigit da-
lawang libong mamamayan ang na-
kiisa sa peace assembly na pina-
ngunahan ng BHB – Melito Glor
Command.

Sa kabila ng paghagupit ng
bagyong Nina sa Timog Katagalugan
noong Disyembre 26, itinuloy pa rin
ng mga Pulang mandirigma ang
pagdiriwang sa ika-48 anibersaryo
ng PKP, noong Disyembre 28, dala-
wang araw makalipas ang orihinal
nitong iskedyul. Kasabay nito,
pinangunahan ni Ernesto Lorenzo,
consultant ng NDFP para sa Timog
Katagalugan, ang inilunsad na peace
forum.

Habang tiniyak naman ni Ka
Cleo del Mundo ng Melito Glor
Command, ang paglilista ng mga
bagong rekrut sa BHB.

Ani Ka Diego Padilla, tagapag-
salita ng Melito Glor Command, na-
nguna ang hukbo sa pagtulong sa
mga taumbaryo na maibalik ang
nasira nitong mga tahanan at pa-

nanim.

Panay. Magkakasabay na nag-
lunsad ng pagdiriwang ng ika-48
anibersaryo ng Partido at peace fo-
rum ang mga larangang gerilya sa
Panay. Sa programa ng BHB-
Central Panay (Jose Percival
Estocada Command), hinikayat ni
Ka Mara, pampulitikang instruktor
ng Igabon Platoon, ang mga kaba-
taan na sumampa sa BHB. Kauna-
unahang pagkakataon itong ibinu-
kas ng larangan ang aktibidad sa
publiko. Mahigit 500 ang dumalo sa
aktibidad, kabilang ang mga
katutubong Tumandok at mga
kasapi ng rebolusyonaryong
organisasyon sa rehiyon. Sa isang
sonang gerilya ng Eastern Front-
Panay (Nonito Aguirre Command).

Kaugnay din sa panawagan na
itaguyod ang usapang pangkapaya-
paan sa pagitan ng GRP at NDFP,
naglunsad ng operasyon dikit at
candle lighting ang mga kasapi ng
BAYAN-Panay sa harap ng Jaro
Cathedral noong Disyembre 26. Ki-
nundena rin nito ang nagpapatuloy
na mga operasyong militar sa mga
baryo at sentrong bayan.

Bicol. Umaabot sa 700 ang du-
malo sa pagtitipon na idinaos ng
BHB-Sorsogon (Celso Minguez
Command o CMC) sa isang lara-
ngang gerilya sa lugar. Ipinahayag
ng CMC ang kanilang mahigpit na
pagtalima sa deklarasyon at tagu-
bilin ng Partido ukol sa tigil-putu-
kan, kahit na napakahirap iwasan
ang reaksyunaryong pwersa na
hindi sumusunod sa sarili nitong
deklarasyon ng tigil-putukan. Ayon
naman kay Ka Carlo ng CMC, pus-
pusan ang pagpapalakas ng BHB sa

prubinsya bilang pag-
hahanda na rin na
mag-ambag sa iba
pang larangan sa
buong rehiyon.

Mga peace rally, malawakang inilunsad
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sa mga kadre at angkop silang
naitalaga sa iba't ibang teritoryal
na komite ng Partido, sa hukbong
bayan, sa mga katuwang na organo,
sa mga organo ng kapangyarihang
pampulitika (OKP) at mga organi-
sasyong masa.

Sa larangan naman ng pulitika,
lumaki nang 16% ang kasapian ng
pultaym na hukbo, at 13% ang na-
dagdag sa mga bagong-buong pla-
tun. Katuwang ng mga ito ang pa-
palaki ring bilang ng mga milisya na
umabot naman ng 41% ang inilaki.
Bago ang unilateral ceasefire noong
Agosto 21, nakapaglunsad ang BHB-
NCMR ng 109 na taktikal na open-
siba. Katugon sa pagdami ng mga
pormasyong platun, nadagdagan din
ng 7% ang mga baryong nakikilusan
na paborable sa maniobra ng huk-
bong bayan.

Sa panahon ng tigil-putukan,
habang patuloy sa iba't ibang ga-
wain, nakapaglunsad ang rehiyon ng
pitong bats ng Batayang Kursong
Pulitiko-Militar na nilahukan ng mga
pultaym na kumander at mandirig-
ma at mga milisya.

Tuluy-tuloy din ang mga pagsi-
sikap ng rebolusyonaryong kilusang
masa sa urban upang makapag-am-
bag sa armadong pakikibaka. Naka-
pagpalawak ito sa hanay ng mga
manggagawa, mga maralita at peti-
burgesyang lungsod habang pina-

Nitong nagdaang taon, tuluy-tuloy na nagkamit ng mga rebolusyonaryong
tagumpay sa lahat ng larangan ang mga rebolusyonaryong pwersa sa

North Central Mindanao Region (NCMR).
Sa ideolohiya, mahigit 1,040

kasapi at kandidatong kasapi ang
nakapagtapos ng Batayang Kurso ng
Partido sa 56 na bats. Nakapagta-
pos din ang 112 kadre sa siyam na
bats ng Intermedyang Kurso. Bunga
ng mga edukasyong pampartidong
ito, nalagom ng PKP sa rehiyon na
relatibong wasto at matalas ang
naging paglapat ng Marxismo-Leni-
nismo-Maoismo sa rebolusyonar-
yong praktika ng rehiyon. Matalas
na natukoy ang mga pagkakamali at
wastong nahalaw ang mga aral sa
15-taong paglalagom ng rehiyon.

Sunud-sunod na mga kumpe-
rensya at pagtitipon din ang nai-
lunsad hinggil sa iba't ibang lara-
ngan ng gawain upang masolusyo-
nan ang mga kahirapan at suliranin
sa pagpapatupad ng mga tungkulin.
Kabilang dito ang pagharap sa bur-
ges na eleksyon, sa gawaing militar,
hayag na kilusan at kampanyang
masa, at iba pa.

Samantala, nagsilbing suple-
mentong mga aralin ang mga isyu ng
Ang Bayan at mga rehiyunal na pa-
hayagan ng Partido at Hukbo. Pa-
tuloy ding nakapaglulunsad ng mga
pagsasanay sa Batayang Kursong
Pang-upisyal sa Platun.

Sa larangan ng organisasyon,
lumaki nang 31% ang kasapian ng
Partido laluna sa mga lokal na sa-
ngay. Mabilis ang naging promosyon

Mga rebolusyonaryong
tagumpay sa NCMR sa 2016

mumunuan ang kanilang mga sek-
toral at makauring pakikibaka. Pa-
tuloy ang pagpapasampa ng mga
kabataan para sa hukbong bayan.

Lumaki ang baseng masa nang
26%. Ang tantos na ito ang bumu-
buo sa 53% paglaki ng mga OKP, at
ng mga sektoral na balangay nang
36%.

Aabot din sa kabuuang 71 ak-
syong antipyudal ang nailunsad.
Sinaklaw ng mga ito ang 264 baryo
sa 26 na bayan at anim na syudad
ng mga prubinsya ng Agusan del
Norte, Agusan del Sur, Bukidnon at
Misamis Oriental. Ang mga aksyong
antipyudal na ito ay nilahukan ng
mahigit 60,000 magsasaka at
manggagawang bukid kung saan
mahigit sa 200,000 ang nagbene-
pisyo. Umabot sa antas-rehiyon ang
mga pagkilos. Partikular sa pakiki-
baka laban sa tagtuyot, mahigit
16,000 sako ng bigas ang nakuha
ng nagprotestang mamamayan sa
kanilang pagsingil ng rice subsidy
mula sa reaksyunaryong gubyerno.

Bilang paglaban sa militarisa-
syon sa mga komunidad ng Lumad
at magsasaka, naglunsad ng mga
organisadong pagbakwit na umani
ng suporta hanggang sa ibayong
dagat. Hindi na lamang mga Lumad
ang lumalahok sa rebolusyon sa re-
hiyon, kundi maging mga Moro na
lumalaban sa pang-aagaw ng kani-
lang lupang ninuno, pasismo ng es-
tado, at diskriminasyon.

Ayon kay Ka Norsen Mangubat,
tagapagsalita ng PKP sa rehiyon,
kahit umani ng lahatang panig na
mga tagumpay, maliit pa rin ito
kumpara sa kakayahan at potensyal
ng mga rebolusyonaryong pwersa
sa NCMR. Hindi pa umano nagaga-
mit nang lubos ang kabuuang lakas
ng mga kasama. Tiwala ang PKP-
NCMR na kung maiwawaksi ang
mga maling tendensya at mapang-
hawakan ang mga wastong konsep-
to sa pagmumulat, pag-oorganisa
at pagpapakilos sa lahat ng lara-
ngan, magreresulta ito sa ilang ulit
pang pag-abante sa darating na
mga taon.
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Panay. Magkakasabay na nag-
lunsad ng pagdiriwang ng ika-48
anibersaryo ng Partido at peace fo-
rum ang mga larangang gerilya sa
Panay. Sa programa ng BHB-
Central Panay (Jose Percival
Estocada Command), hinikayat ni
Ka Mara, pampulitikang instruktor
ng Igabon Platoon, ang mga kaba-
taan na sumampa sa BHB. Kauna-
unahang pagkakataon itong ibinu-
kas ng larangan ang aktibidad sa
publiko. Mahigit 500 ang dumalo sa
aktibidad, kabilang ang mga
katutubong Tumandok at mga
kasapi ng rebolusyonaryong
organisasyon sa rehiyon. Sa isang
sonang gerilya ng Eastern Front-
Panay (Nonito Aguirre Command).

Kaugnay din sa panawagan na
itaguyod ang usapang pangkapaya-
paan sa pagitan ng GRP at NDFP,
naglunsad ng operasyon dikit at
candle lighting ang mga kasapi ng
BAYAN-Panay sa harap ng Jaro
Cathedral noong Disyembre 26. Ki-
nundena rin nito ang nagpapatuloy
na mga operasyong militar sa mga
baryo at sentrong bayan.

Bicol. Umaabot sa 700 ang du-
malo sa pagtitipon na idinaos ng
BHB-Sorsogon (Celso Minguez
Command o CMC) sa isang lara-
ngang gerilya sa lugar. Ipinahayag
ng CMC ang kanilang mahigpit na
pagtalima sa deklarasyon at tagu-
bilin ng Partido ukol sa tigil-putu-
kan, kahit na napakahirap iwasan
ang reaksyunaryong pwersa na
hindi sumusunod sa sarili nitong
deklarasyon ng tigil-putukan. Ayon
naman kay Ka Carlo ng CMC, pus-
pusan ang pagpapalakas ng BHB sa

prubinsya bilang pag-
hahanda na rin na
mag-ambag sa iba
pang larangan sa
buong rehiyon.

Mga rebolusyonaryong pag-abante sa NEMR

Nagmarka ang taong 2016 ng mga tagumpay para sa Northeastern Min-
danao dulot ng wastong pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas

sa rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon. Napanghawakan ng mga kasama ang
inisyatiba, at epektibo't matapang na nilabanan ng Bagong Hukbong Bayan,
mga rebolusyonaryong pwersa at mamamayan ang mababangis na atake ng
reaksyunaryong gubyerno at AFP-PNP.

Lahatang-panig na umabante
ang rehiyon, tampok dito ang pagbi-
go sa kontrainsurhensyang kampan-
yang Oplan Bayanihan. Sa kabila ng
kalupitan ng AFP sa mamamayan
upang durugin ang kanilang pagla-
ban, wala ni isang pormasyon ng
BHB ang nawasak sa kabila ng pag-
konsentra ng sampung batalyong
pangkombat ng mga reaksyunar-
yong armadong pwersa.

Ayon pa sa PKP-NEMR, sa gitna
ng mga atake ng kaaway, nakapag-
lunsad ang BHB ng mga kontra ata-
ke sa pamamagitan ng malaganap
na aksyong militar na kinabilangan
ng mga isnayping, haras, pamama-
rusa, ispesyal na operasyon, pagbi-
hag, at mga batayang taktikal na
opensiba. Mula Enero hanggang
Agosto, nakapaglunsad ang BHB sa
rehiyon ng aabot sa 191 aksyong
militar, kabilang dito ang apat na
bugso ng mga koordinadong atake
na naglaman ng di-bababa sa 20 ak-
syong militar sa loob ng isang araw.
Sa kabuuan, hindi bababa sa 105
patay at 77 sugatan ang naging pin-
sala sa kaaway, at nasamsam ang
ilang klase ng armas. Limang ele-
mento ng PNP din ang nabihag, na
trinato ayon sa mga alituntunin ng
BHB at sa mga batas ng digma. Sa
panig ng hukbong bayan, siyam na
mandirigma ang buong-kabayani-
hang nagbuwis ng kanilang buhay sa
mga labanan.

Nilabanan din ang Oplan Baya-
nihan sa pamamagitan ng mga or-
ganisadong pagbakwit ng mga Lu-
mad na isang taong nanatili sa Tan-
dag, Surigao del Sur at inilantad
ang mga pag-atake ng AFP, partiku-
lar na ang 75th IB, sa mga eskwela-
han at komunidad ng mga Lumad.
Umani ng suporta sa loob at labas

ng bansa ang pakikibaka ng mga
Lumad. Gayundin, nilabanan ng
mamamayan sa iba pang panig ng
rehiyon ang mga operasyong "peace
and development" sa pamamagitan
ng mga nagkakaisang pagkumpronta
sa mga pwersa ng AFP, pagharap ng
mga reklamo, at maging paggamit
sa mass media.

Lumakas at napataas din ang
porma ng mga pakikibakang agrar-
yo, na humantong sa pagpapababa
ng upa sa lupa mula sa hatiang 50-
50 tungo sa 75-25 pabor sa mga
tenante. Napanghawakan din ang
iba pang tagumpay tulad ng pagpa-
wi ng usura, pagpataas ng sahod sa
mga gawaing-bukid, pagpababa sa
bayad sa irigasyon, at pagpasigla sa
kooperatibisasyon para sa direktang
konsumo. Sa taong 2016 lamang,
umabot sa 4,000 pamilya ang mga
bagong nagbenepisyo sa rebolu-
syong agraryo. Dagdag ito sa daan-
libong indibidwal na dati nang na-
benepisyuhan sa nakalipas na mga
taon.

Inani rin ng mga kasama sa
NEMR ang pagdami ng mga baryong
nakikilusan ng BHB, at pagkabawi sa
mga naiwan. Naabot na ang mga
kapatagan, tabing-haywey, tabing-
dagat at mga sentrong bayan.

Tuluy-tuloy din ang mga pag-
papasampa sa hukbong bayan at
ipinailalim sa mga pagsasanay sa
pulitiko-militar, gawaing masa at
iba pa. Dumami ang mga kabataang
intelektwal at taga-syudad na di-
rektang lumahok sa armadong pa-
kikibaka sa kanayunan at sumapi sa
BHB. Lumaki rin maging ang kasa-
pian ng mga milisyang bayan.

Sa larangan ng ideolohiya at
organisasyon, lumaki rin ang kasa-
pian ng Partido sa hanay ng mga

lokal na sangay at mga Pulang
mandirigma. Gayunpaman, maliit pa
ang tantos na ito kumpara sa lawak
ng baseng masa. Bagamat dumami
rin at sunud-sunod ang mga pagsa-
sanay sa mga kadre sa iba't ibang
larangan ng gawain, kulang pa rin
ang mga ito kumpara sa lumalawak
na mga rebolusyonaryong gawain sa
rehiyon, halimbawa'y sa dumara-
ming naitatayong mga antas-sek-
syon at antas-munisipal na mga
komite ng Partido sa lokalidad.

Samantala, nanindigan ang
Nona Del Rosario Command (BHB-
Ifugao) sa patuloy na pamumuno ng
PKP at pag-abante ng demokrati-
kong rebolusyong bayan sa prubin-
sya. Ayon pa kay Ka Wigan
Moncontad, tumitindi ang banta ng
imperyalistang pandarambong, ka-
sabwat ang mga lokal na burgesya-
kumprador at kasangkapan ang
AFP.

Upang lutasin ang patuloy na
kaapihang dinaranas ng mamama-
yan ng Ifugao, hamon sa mga rebo-
lusyonaryong pwersa ang ubos-ka-
yang pagpaparami at pagpapalawak
ng saklaw ng mga yunit ng BHB at
milisyang bayan habang pinalalakas
ang mga rebolusyonaryong base.

Nagpahayag din ang Revolutio-
nary Council of Trade Unions, alya-
dong organisasyon ng NDFP, ng
pakikiisa sa ika-48 anibersaryo ng
PKP. Anang RCTU, sa kalunsuran ay
paparami ang bilang ng mga mang-
gagawang sumasapi sa Partido at
yumayakap sa makauring proletar-
yong pamumuno sa rebolusyon. Tu-
luy-tuloy ding nakapagtayo ng mga
rebolusyonaryong unyon at mga
balangay ng mga lihim na rebolu-
syonaryong organisasyon ng mga
mala-manggagawa na nagsisilbing
ubod ng rebolusyonaryong pakiki-
baka sa kalunsuran. Patuloy din ang
pagdagsa ng mga manggagawa pa-
tungo sa kanayunan para tumangan
ng gawain sa Bagong Hukbong Ba-
yan.
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Samantala, Disyembre 23, 2016,
5pm, pumwesto ang may 20 ele-
mento ng 30th IB sa Little Baguio,
Payapag, Bacwag, Surigao del Norte
kung saan naghahanda ang mga Pu-
lang mandirigma para sa gagana-
ping selebrasyon ng ika-48 taong
anibersaryo ng Partido. Dahil dito,
napilitang lumikas sa multipurpose
hall ng Payapag ang mahigit 100
pamilya sa komunidad noong Dis-
yembre 24.

Sa Western Uma, Kalinga nag-
sampa na ng petisyon ang mga re-
sidente upang mapalayas ang mga

elemento ng 50th IB sa kanilang
komunidad ngunit binalewala lang
ito ng AFP at sa halip ay nagpatu-
loy at tumindi pa ang mga panda-
rahas.

Ibinahagi ng mga residente na
tinatakot, binabantaan at dinarahas
ang sinumang may lakas ng loob na
ilantad ang mga paglabag ng tropa
ng AFP.

Dagdag pa nila, kapag pinagsa-
sabihan ng mamamayan ang mga
sundalo na lisanin ang kanilang ko-
munidad, sumasagot ang mga ito na
aalis lamang sila kung sasabihin ng

Lebel 3 na pagsasanay-medikal,
inilunsad sa Samar

Matagumpay na nailunsad sa isang larangang gerilya sa Samar ang
isang abanteng pagsasanay-medikal mula Nobyembre 28 hanggang

Disyembre 11 noong nakaraang taon. Dalawampu't apat na medik ang luma-
hok mula sa iba’t ibang yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa Eastern Visayas.
Bahagi ang Lebel 3 na pagsasanay-medikal ng patuloy na pagpapaunlad ng
makinaryang medikal ng rebolusyonaryong kilusan. Nagdiin ang nasabing
pagsasanay sa dalawang mayor na paksa ang Advance Training Life Support
(ATLS) at ang Mental Health Training, na parehong batayan at pagpapaunlad
sa pangangalaga sa mga Pulang mandirigma.

Ibinigay ang treyning na pana-
gip-buhay para maiangat ng mga
kombat-medik ang kanilang kahan-
daan at kakayahan sa pagsagip sa
mga sugatan sa labanan. Isinagawa
ang iba’t ibang workshop at dry run
ng ATLS. "Malaki ang naitulong sa
akin ng pagsasanay, nakapagbigay
ito ng dagdag na kumpyansa sa akin
bilang isang medik sa pag-aalaga ng
mga pasyente," sabi ni Kasamang
Tataw, isa sa mga kalahok sa trey-
ning.

Hindi maihihiwalay sa panga-
ngalaga sa mga Pulang mangdirigma
ang pagtiyak ng kanilang mental na
kalusugan. Ang isang araw na pag-

talakay ng paksang mental health ay
nagsilbing gabay sa mga kadre para
makita ang pangangailangan para
sa malusog na pag-iisip ng mga ka-
sama. Importanteng maiklaro na sa
kabila ng matatag na pang-ideolo-
hiya, pampulitika at pang-organi-
sasyong kamulatan ng mga kasama,
hindi pa rin maiiwasang makaram-
dam ng tensyon o stress ang bawat
isa.

"Mayroon talagang mga kasama
na bulnerable sa mental stress, kung
saan sa mga panahon na mayroong
hindi magandang pangyayari sa mga
kasama o 'di kaya'y may pinagda-
raanang mabibigat na problema,

nagkakaroon ng pagbabago sa ka-
nilang pagkilos at pakikitungo sa
ibang mga kasama. Pero hindi dapat
isipin na ang paninindigan na ang
nawawala sa kanila," ayon kay ka-
samang Botsoy, isang psychiatrist
na inimbita sa pagsasanay. Dagdag
naman ni Kasamang Delia, isa sa
mga kadre na kalahok sa diskusyon,
"Importante ang malalim na pag-
intindi ng mga namumuno sa mental
na aspeto para mas makilala natin
ang pwersa na ating pinamumunuan
at maintindihan ang kanilang mga
problema at mas makatulong sa
pagresolba ng mga ito."

Matapos ang treyning, naglun-
sad ng serbisyong medikal sa masa
at kasama ang mga nagtapos. Nag-
karoon din ng maikling programa
bilang pagkilala sa bagong nasanay
na mga medik. Buung-buo ang ka-
nilang loob na gawin ang lahat ng
pagsisikap para maisulong at ma-
higpit na mapanghawakan ang tra-
baho at makatulong sa pagsusulong
ng armadong pakikibaka.

gubyerno ni Duterte.
Sa kaugnay na balita, kinun-

dena ng Kilusang Mayo Uno ang
pandarahas ng AFP kay Antonio
Begornia, pangkalahatang kalihim
ng Alliance of Nationalist and Ge-
nuine Labor Organizations (ANGLO-
KMU). Noong Disyembre 31, 2016,
ilang hindi nagpakilalang kalala-
kihan ang sapilitang nagbigay ng
grocery at 2,000 piso bilang regalo
diumano sa pamilya ni Ka Tony.

Dati nang pinuntahan ng pare-
hong grupo si Ka Tony noong Dis-
yembre 22 at tinakot ang lider
unyonista na makipagtulungan sa
kontra-insurhensyang kampanya ng
gubyerno.

Ayon sa KMU, laganap sa buong
bansa ang ganitong modus operandi
ng AFP laban sa mamamayan.

Mga paglabag ng AFP sa tigil-putukan, nagpapatuloy

PINAPUTUKAN NG MGA nakakampong Special Forces Battalion ng AFP ang
isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa White Kulaman, Kitaotao, Bukidnon
noong Disyembre 22, alas-sais ng gabi. Ito ang iniulat ni Porferio Tuna, kon-
sultant ng NDFP negotiating panel, sa pagdiriwang ng anibersaryo ng PKP sa
Davao City. Tahasang paglabag ito sa sarili nilang idineklarang unilateral na
ceasefire.
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uulat sa pampulitikang instruktor
(PI), habang ang mga iskwad lider
at pangalawang iskwad lider ay
mag-uulat sa platun lider. Matapos
nito ay bubuuin ng yunit kumand ng
platun ang kalagayan ng mga
iskwad upang iulat sa pamunuan ng
kumpanya.

Magkukonsultahan ang Pampu-
litikang Seksyon ng kumpanya --
ang mga PI ng bawat platun at ang
Pinunong Pampulitika ng kumpanya.
Sa konsultasyong ito, pangunguna-
han ng Pampulitikang Seksyon ang
buong-araw na gawain sa pulitika
ng kumpanya. Gayundin, ang mga
platun lider at pangalawang platun
lider ay mag-uulat sa kumander ng
kumpanya.

Magtatapos sa yunit kumand ng
kumpanya ang daloy ng konsulta-
syon. Magtitipon ang kumander,
mga pangalawang kumander at mga
upisyal sa pulitika ng kumpanya
upang sumahin ang resulta ng mga
gawain sa nagdaang araw, kunin
ang kabuuang kalagayan ng kum-
panya sa pulitika at militar, at
magtakda ng mga gawain para sa
kasalukuyang araw. Mula sa pamu-
nuan, muling dadaloy pabalik sa
mga tim ang direksyong itinakda
para sa kumpanya.

Nagkakaisa ang mga kasama na
ang pagpapaunlad sa rebolusyo-
naryong hukbo ay hindi lamang sa

mga pormal na pagsasanay at
pag-aaral, kundi bahagi ang

Upang pandayin ang BHB bilang
di-magagaping hukbo, mahalagang
aspeto ang absolutong pamumuno
ng Partido Komunista ng Pilipinas.
Sa loob ng mga kumpanya ng BHB,
isinasabuhay ang ganitong pamu-
muno sa pamamagitan ng mga Pam-
pulitikang Seksyon na nagtatakda
ng linyang pampulitika at disiplina
sa hukbong bayan.

Sa Northeastern Mindanao, ki-
nukumand ni Ka Eman ang isang re-
gular na kumpanya ng BHB na nag-
sisilbing pangunahing yunit panla-
ban ng isa sa mga subrehiyon nito.
Sa mahabang panahon, nakapagpa-
unlad ng sistema sa pangangasiwa
ang Pampulitikang Seksyon para
pandayin ang mataas na kamulatan
at kakayahan ng kumpanya kapwa
sa pulitika at militar.

Nagsisimula ang araw ng kum-
panya sa pasa-bangon ng bawat
iskwad tuwing madaling araw. Ngu-
nit higit pa sa karaniwang panggigi-
sing ng mga iskwad lider, ipinapasa
rin nila sa kapwa mandirigma ang
isang mensahe na itinakda ng sek-
syong pampulitika. Isang halimba-
wa, ani Ka Eman, ang pampulitikang
mensaheng: "Ang hukbo na walang
pagsasanay ay dadaigin ng kanyang

kaaway!" Dagdag ni Ka Eman, lagi
umanong sinisimulan ang mensahe
ng mga katagang "message relay"
upang iwasang magkamali ng in-
terpretasyon ang kasama, laluna
kapag mensaheng militar ang ipi-
napasa, halimbawa na'y "Mag-a-
lerto sa sektor ng dos!"

Ang message relay na ito ay
inoorasan ng giyang pampulitika ng
iskwad upang tasahin kung gaano
katagal o kabilis, at kung gaano ka-
wasto ang pagtagos ng mensahe sa
bawat elemento ng iskwad. Sa ga-
yon, nasasanay ang mga kasama sa
mabilis na pagsapol ng iisang ku-
mand.

Kasunod nito, magkakaroon na
ng saglit na konsultasyon ang bawat
tim hinggil sa tatlong punto: Ku-
musta ang pangangatawan? Naka-
gampan ba sa paggwardya at mga
itinakdang gawain sa nagdaang ga-
bi? Mayroon ba'ng mungkahi o
paabot?

Magtatagal ang konsultasyon
ng bawat tim ng 15-minuto, at agad
namang susundan ng konsultasyon
ng iskwad. Matapos nito, magkasa-
bay nang magkokonsultahan ang
dalawang pamunuan ng platun - ang
mga giyang pampulitika ay mag-

Araw-araw na pagpanday
sa loob ng mga kumpanya ng BHB

Iniluluwal ng pag-abante ng digmang bayan sa ilang rehiyon ang tuluy-tu-
loy na pagbubuo ng mga larangang gerilya na lakas-kumpanya. Sa iba pa,

nabubuo naman ang mga pormasyong kumpanya ng Bagong Hukbong Bayan
na kumikilos bilang mga independyenteng yunit.

pang-araw-araw
na mga aktibi-
dad na itinatak-
da ng Partido
para rito. Ayon
nga kay Ka
Eman, "Ang
BKPM, ang BKP,
ay maaaring
makalimutan
kung walang
paloap sa araw-
araw."
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Pinapanday ang hukbo ng gani-
tong mga pang-araw-araw na akti-
bidad. Kung kaya, "Andam ang mga
kauban sa pakig-away,"(Handa ang
mga kasama na lumaban), ani Ka
Eman. Nakaagap ang kumpanya na
tumugon sa mga programa para sa
hinihinging mga taktikal na opensi-
ba. Ang mga rebolusyonaryong ta-
gumpay ng NEMR sa nakalipas na
ilang taon ay dulot, sa isang antas,
ng ganitong paraan ng pamumuno
sa loob ng hukbong bayan.

Araw-araw na mino-monitor ng
Pampulitikang Seksyon at ng mga
kumander ang pag-unlad ng bawat
mandirigma, dagdag pa ni Ka Eman.
Kaya kahit sa mga panahong mag-
kakahiwalay ang mga platun, luma-
larga pa rin ang sistema ng message
relay, mga konsultasyon, mga tala-
kayan at pag-aaral, maging ang da-
loy ng kumand. Buhay ang komuni-
kasyon ni Ka Eman sa mga pinamu-
munuang platun upang mahigpit na
masubaybayan ang mga ito.

Ang gayong sistema ng pampu-
litika at pangmilitar na pagpapaun-
lad ng panlabang kumpanya ng sub-
rehiyon ay itinuturing ng mga kasa-
ma bilang isa sa pinakamahusay na
inabot sa larangan ng internal na
konsolidasyon ng hukbo. Ayon kay
Ka Eman, naibahagi na ito sa lahat
ng mga larangang gerilya sa rehiyon
sa pamamagitan ng taunang kum-
perensyang militar.

Lingguhang pagpaplano
Nag-iiba naman ang iskedyul ng

mga kumpanya ng BHB sa karatig
na North Central Mindanao Region.
Halimbawa, ang mga konsultasyon
ng tim, iskwad at platun ay pinag-
lalaanan ng sapat na panahon sa
hapon, samantalang ang pulong ng
yunit kumand ng kumpanya ay gi-
naganap sa umaga. Gayunpaman,
napapanatili ang sistema ng mga
pang-araw-araw na pampulitikang
aktibidad bilang tuluy-tuloy na
pagsasanay sa hukbo.

Habang isinasagawa ang pulong
ng yunit kumand, ang mga iskwad
naman ay nagkakaroon ng pampuli-
tikang talakayan. Dagdag din sa
message relay, nagbabasa rin ng
mga islogan mula sa Red Book ni
Mao Zedong o kaya'y mga talata na
inihanda ng Pampulitikang Seksyon.

Bawat araw din sa buong linggo
ay nakalaan na sa mga takdang ak-
tibidad, kung walang pagbabago
mula sa nakatataas na organo. May
araw na nakatakda para sa mga
pampulitikang edukasyon, para sa
gawaing medikal, para sa literasiya,
pagtatasa ng mga grupo ng Partido,
balitaan at kultural, at pag-aaral ng
mga teoryang militar.

Sa mga napaunlad na sistema
ng pangangasiwa sa loob ng huk-
bong bayan, tiwala ang mga kasama
na sa malao't madali, magiging
kina-iya, o kalikasan na, ng bawat
kumpanya ng BHB ang gayong mga
sistema ng pagsasanay hanggang
magkaagapay na umunlad ang mga
kumpanya sa mga larangan at rehi-
yon.

Kaya naman kumbinasyon ng
mga gawaing pol-mil ang ipinuprog-
rama ng Pampulitikang Seksyon sa
bawat araw. Hinahati ang oras, ani
Ka Eman. Halimbawa, pagsasanay
militar sa umaga, at sa hapon na-
man ay pagtalakay sa message relay
at mga talakayang pampulitika. Nito
lamang nakaraan, tinalakay ng
kumpanya ang kahulugan ng geril-
yang pakikidigma, at ang mga ma-
kabagong kagamitan ng kaaway.
Magkakasabay ngunit hiwa-hiwalay
ang mga pampulitikang talakayan
ng mga iskwad upang iwasang mai-
lagay sa depensibong pusisyon ang
hukbo. Inihalimbawa rin ni Ka Eman
ang minsang paglunsad ng mada-
ling-araw na dry-run sa depensa ng
kumpanya.

Liban sa mga ito, sinasanay din
ang mga mandirigma na humarap at
magpropaganda sa harap ng mara-
ming tao. Sa mga talakayan, itina-
takda ng giyang pampulitika ng
iskwad kung sinu-sino sa mga man-
dirigma ang magbibigay ng pambu-
ngad na pananalita, padasig o ta-
lumpating pampataas-morale, at
pagsasara sa talakayan. Sa mga
pangkulturang aktibidad naman, na
ginaganap kada araw ng Linggo,
maliban sa mga nabanggit ay nag-
tatakda rin ng emcee mula sa mga
mandirigma. Dahil sa mga aktibidad
na ito, ani Ka Eman, kahit yaong
mga mandirigma na elementarya
lamang ang inabot na pag-aaral ay
napauunlad upang pangibabawan
ang pagiging kimi at mahiyain.

Mga kasapi ng MARBAI, pinalayas ng Lapanday

SA KABILA NG cease and desist order na inilabas ng
Department of Agrarian Reform, inatake at dinahas ng
may 300 gwardya ng Lapanday Foods Corporation ang
mga myembro ng Madaum Agrarian Reform Beneficiari-
es Inc. (MARBAI) na nagtayo ng kampuhan sa 145-ek-
taryang lupain nito sa loob ng plantasyon ng Hijo sa
Barangay Madaum, Tagum City noong Disyembre 31,
2016.

Ani Mely Yu, pangulo ng MARBAI, inutusan sila ng
mga gwardyang armado ng matataas na kalibreng baril
na iwan ang kampuhan at ipinaatras sa tarangkahan ng
plantasyon. Itinali ang mga kamay ng halos 100
myembro para sapilitan silang palabasin sa compound.

Nakiusap ang mga myembro kung maaaring balikan
ang kanilang mga gamit ngunit pinagbawalan sila ng mga
gwardya. Katulad ng naunang mga insidente ng pamba-
baril, tumangging makialam ang mga pulis.

Disyembre 16, nagpatupad na ang DAR ng cease and
desist order na nagtutukoy sa MARBAI bilang tunay na
may-ari ng lupang sakahan ng San Isidro. Ang mga
lupang ito ay nasa loob ng plantasyong kontrolado ng
Lapanday Foods Corporation.

Pinagbawalan din ng kautusan ang mga gwardya ng
Lapanday na sapilitang palayasin ang mga kasapi ng
MARBAI at gambalain ang payapang pag-okupa nito sa
nasabing erya.




