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Editoryal
Magkaisa at yanigin ng protesta 
ang rehimeng US-Aquino

Sa pagsisimula ng 2015, ma-
laking anti-mamamayang dagok
ang kaagad na isinalubong ng
rehimeng US-Aquino sa mama-
mayang Pilipino. Ang malaking
pagtaas sa pamasahe ng mga
tren na MRT at LRT ay malaking
dagdag na pabigat sa 1.3 mil-
yong manggagawa, estudyante,
maliliit na kawani at iba pang
karaniwang mamamayang su-
masakay dito sa araw-araw.

Dapat yanigin ng protesta ang rehimeng US-Aquino sa buong
taon ng 2015. Dapat mahigpit na magkaisa ang lahat ng sek-
tor sa paglaban sa anti-mamamayang mga patakaran ng rehi-

men at sa pagsusulong ng kanilang interes at kapakanan. Malalaking
paglaban ang dapat pasiklabin ng sambayanang Pilipino upang harapin
ang lalala pang korapsyon at kabulukan, pagpapakapapet at kalupitan
ng naghaharing rehimen.

patakaran ng pribatisasyon ng
tren at imprastruktura para sa
transportasyong masa at iba
pang serbisyong panlipunan.

Nasa unahan ng kilusang
protestang ito ang mga pwer-
sang demokratiko at makaba-
yan. Dapat magkaisa ang lahat
ng sektor sa paglaban na ito at
magkaroon ng plano ng pagki-
los para sa susunod na mga
linggo upang iluwal ang mala-
king protesta laban sa pagtaas
ng pamasahe sa MRT at LRT.
Dapat magkaroon ng mahigpit
na pagtutulungan ang mga
manggagawa at mga kabataan-
estudyante, maliliit na kawani
at mga malaproletaryado sa
mga komunidad. Dapat nilang
buuin ang mga multisektoral na
komite sa koordinasyon na na-
katuon sa araw-araw na pagsu-
sulong ng kampanya.

Dapat mabilis at walang pa-
god na abutin ng mga aktibista
ang milyun-milyong mamama-
yang tuwirang apektado ng
pagtaas ng pamasahe sa MRT
at LRT. Dapat silang magpaka-
husay sa pagpupukaw sa di or-
ganisadong masa at pagpapaki-
los sa kanila sa iba't ibang anyo
ng protesta bilang paghahanda
sa mas malalaking sama-sa-
mang pagkilos sa loob at labas
ng mga kampus, upisina, pabri-
ka o komunidad.

Susi sa mahusay na pag-
aabot, pagpupukaw at pagpa-

Dapat itong labanan di lamang ng
mamamayan ng Metro Manila
kundi ng buong bansa.

Ang dagdag na pamasahe sa
tren ay ipinataw ng rehimen sa
mga unang araw ng taon sa pag-
tantyang hindi ito mapipigilan ng
protesta at paglaban ng mama-
mayan. Determinado ang mama-
mayang Pilipino na patunayang
mali ang rehimeng Aquino. Upang
magawa ito, dapat nilang ilunsad
ang pinakamalawak na kilusan ng
pagtutol at iluwal sa lansangan

ang malalaking rali na nagpo-
protesta hindi lamang sa

mismong pagtaas ng pa-
masahe sa

t r e n ,
kundi
s a
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pakilos sa masa ang pagpapa-
kahusay sa propaganda at pag-
organisa. Dapat matalas na
ilantad ang tunay o batayang
isyu sa likod ng pagtataas ng
pamasahe sa MRT at LRT: ang
pagsisilbi ni Aquino sa interes
ng malalaking kapitalistang
mga Ayala at Pangilinan na si-
yang nakakuha ng kontrata sa
pagkontrol ng operasyon ng
metrotren, kasama na ang pag-
tatayo ng esktensyon ng riles
patungo sa Cavite at sa Bu-
lacan. Dapat ilantad na sa ila-
lim ng kontrata ay pinahihintu-
lutan ang mga Ayala at Pangi-
linan na taun-taong itaas ang
pamasahe upang tiyakin ang
kanilang kita. 

Dapat ilantad na ang kontra-
tang ito ay bahagi ng nagpapa-
tuloy na patakaran ng pribatisa-
syon. Dapat ipakita ang napaka-
lawak na pinsala nang idinudu-
lot ng pribatisasyon at deregu-
lasyon sa kabuhayan ng mama-
mayan nitong nagdaang tatlong
dekada. Dapat ilantad ang pata-
karan ng rehimeng US-Aquino
ng pagkakaltas sa badyet para
sa mga serbisyong publiko para

ilipat ang mga ito bilang subsid-
yo at garantiya sa kita ng mala-
laking kapitalistang kasosyo ng
gubyerno sa ilalim ng tinaguri-
ang Public-Private Partnership
ni Aquino. Dapat ikawing ang
isyu ng pribatisasyon at deregu-
lasyon sa iba pang isyung pam-
bayan at pansektor, kabilang
ang pribatisasyon ng serbisyong
pangkalusugan at pang-eduka-
syon, ng mga serbisyo  tulad ng
tubig at kuryente at iba pang
imprastrukturang publiko, tulad
ng mga kalsada.

Dapat puspusang ituon ang
pansin, galit at protesta ng ma-
sa sa patakarang pribatisasyon
at deregulasyon at sa kontrata
nina Aquino-Ayala-Pangilinan at
malalaking dayuhang kapitalista
at pinansyer sa operasyon at
ekstensyon ng metrotren. 

Sa pagpapakahusay sa pro-
paganda, dapat ding gamitin
ang iba't ibang mga angkop na
anyo ng pagpapahayag at pag-
papakilos na umaabot sa mala-
wak na masa at nakaeengganyo
sa kanilang lumahok at makiisa
sa mga pagkilos. Gamitin ang
mga anyo ng propaganda na po-
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pular, madaling palaganapin at
kayang gamitin ng karaniwang
mamamayan (tulad ng mga
praymer). Gamitin ang internet
at social media para magpropa-
ganda at mag-organisa ng mga
pagkilos. Dapat maging mapan-
likha sa paglulunsad ng iba't
ibang mga pagkilos at iangkop
ito sa kahandaan at kalagayan
ng mamamayan. Bigyang-pansin
yaong mga anyong nagbibigay
sa kanila ng pagkakataong mag-
pahayag ng kanilang galit at
mga hinaing sa tampok na isyu
ng pagtataas ng pamasahe sa
MRT at LRT at laban sa nagha-
haring rehimen.

Dapat ding bigyan ng parti-
kular na pansin at pagplanuhan
ang pag-aabot sa pinakamala-
wak na hanay ng mga estudyan-
te at pinakamaraming bilang ng
eskwelahan sa loob at paligid ng
Metro Manila. Dapat pasiklabin
ang mga kilos-protesta sa iba't
ibang mga eskwelahan at bumu-
hos ito sa mga katabing komuni-
dad o mga kalye. Magpasiklab
din ng iba't ibang anyo ng mali-
liit at malalaking protesta sa
mga komunidad, upisina, ospi-
tal, mall, palengke at iba pang
lugar. Ang mga naninindigan la-
ban sa pagtaas ng pamasahe sa
MRT at LRT ay dapat mabilis na
organisahin sa mga samahang
makabayan at demokratiko.

Dapat magpahayag ng paki-
kiisa at kumilos ang lahat ng re-
hiyon laban sa pagtaas ng pa-
masahe sa MRT at LRT dahil ito
ay isyu hindi lamang ng mga ta-
ga-Metro Manila o mga karatig
na lugar, kundi ng buong sam-
bayanan: isyu ito ng nagpapatu-
loy na patakaran ng pribatisa-
syon at deregulasyon. 

Angkop at dapat ding gamitin
ang mga hakbanging ligal tulad
ng pagdulog ng mga organisa-
syon at lider sa Korte Suprema o
pagkakaroon ng imbestigasyon
sa Senado at Kongreso. Dapat
buuin ang malawak na pagkakai-
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sa ng iba't ibang sektor, persona-
lidad at iba pa sa pagprotesta sa
patakarang pribatisasyon at de-
regulasyon at pagtaas ng pama-
sahe sa MRT at LRT. Gayunman,
susi sa paglaban na ito ang mga
pagkilos ng masa. Dito dapat itu-
on ang pinakamalaking pansin ng
lahat ng pwersang makabayan at
demokratiko.

Dapat yanigin ang rehimeng
US-Aquino ng paglaban sa pag-
tataas ng pamasahe sa MRT at
LRT. Ang paglaban na ito ay ma-
aaring magpabwelo pa ng iba't
ibang mga pakikibaka ng mama-
mayan sa darating na buwan.
Mula sa paglaban na ito, dapat
palakasin at isulong din ang pa-
kikibaka laban sa planong pag-
tataas ng singil sa tubig at kur-
yente, para igiit ang mas mala-
king pagbaba sa presyo ng mga
produktong petrolyo at ng kara-
niwang mga bilihin at pamasahe
sa barko, eroplano at pampru-
binsyang bus. Dapat palawakin
ang pagkakaisa at palakasin ang
pakikibaka para ipaglaban ang
pambansang minimum na sahod
na P16,000 kada buwan.

Ang pagtataas ng pamasahe
sa MRT at LRT ay isa lamang sa
inaasahang patakaran na ipatu-
tupad ni Aquino sa kanyang hu-
ling taon sa poder na ibayong
magpapalala sa pang-aapi sa
mamamayan. Sa huling taon ng
termino ni Aquino bilang presi-
dente, lalo siyang magiging bu-
lok, korap, malupit at papet sa
tangka niyang mapalawig ang
kapangyarihan ng kanyang pak-
syon lagpas sa 2016. 

Ang maigting na paglaban sa
pagtataas ng pamasahe sa MRT
at LRT ay lalong magpapalakas
sa kilusan ng mamamayan para
patalsikin ang rehimeng US-
Aquino. Dapat itong puspusang
isulong upang singilin, pagbaya-
rin, yanigin at patalsikin ang re-
himeng US-Aquino sa mga pata-
karan nitong nagpapahirap sa
sambayanang Pilipino. ~

Sinalubong ng protesta ng
Anakbayan at grupong Strike
the Hike ang unang araw ng
pagpapatupad nitong Enero 4.
Kinabukasan, nagsumite ng pe-
tisyon para sa Temporary Res-
training Order (TRO) sa Korte
Suprema ang mga progresi-
bong organisasyon para pigilan
ang implementasyon ng taas-
pasahe. Kasabay nito, naglun-
sad din ng mga kilos-protesta
ang mga progresibong organi-
sasyon at iba pang grupo sa
iba't ibang istasyon ng MRT at
LRT na pinangunahan ng RILES
Network. 

Ipinatupad ang naturang
pagtataas nang walang isina-
gawang pampublikong konsul-
tasyon, samantalang dagdag
na pabigat ito sa araw-araw na
buhay ng mga manggagawa,
sahurang kawani at mga estud-
yante na bumubuo ng kalakhan
ng sumasakay dito. Umaabot sa
1.3 milyon ang mga pasahero
ng MRT-LRT sa araw-araw.

Kabilang sa nagpetisyon
ang mga kinatawan ng Bagong
Alyansang Makabayan at mga
alyadong organisasyon at per-
sonalidad.

Hindi rin sumang-ayon ma-
ging sina Sen. Francis �Chiz�
Escudero at Sen. Grace Poe.
Anila, walang dahilan ang De-
partment of Transportation and
Communications na magdag-
dag-singil dahil may sapat na
pinansyal na kapasidad ito para
pondohan ang pagpapaunlad at
rehabilitasyon ng MRT at LRT.

Binatikos din ng dalawang
senador ang patraydor na ma-
niobra ng DOTC, dahil hindi ni-
to ipinabatid sa Senado ang
plano nitong pagtataas nang
talakayin ang pambansang

badyet para sa 2015. Dahil dito,
inaprubahan ng Kongreso ang
alokasyong umaabot sa P12 bil-
yon para sa DOTC, kabilang na
ang para sa rehabilitasyon at
pagmamantini ng MRT at LRT. 

Sa bagong iskema, umaabot
sa 50%, mula P15 tungong P30
ang itinaas sa buong byaheng
Baclaran-Roosevelt sa LRT1.
Sa LRT 2, umaabot sa P24-P25
mula sa dating P15, o 66% ang
taas sa maksimum na pasahe.
Sa MRT 3, tataas nang P28 mu-
la P15, o 87%, ang maksimum
na pasahe. 

Ang pagtataas ng pamasa-
he ay pagtupad ng rehimeng
US-Aquino sa kontratang pina-
sok nito sa malalaking kapita-
lista noong Setyembre. Ang
pribatisasyon ng operasyon at
pamamahala ng LRT 1 ay baha-
gi ng proyektong pagdurugtong
ng LRT hanggang Cavite na igi-
nawad sa Ayala Corporation at
Metro Pacific. Ginagarantiya
nito ang agarang pagtataas-
pasahe sa LRT at ang pana-pa-
nahong pagtataas ng singil sa
loob ng 25 taon. Nakatakda
ring isapribado ang LRT 2.

Samantala, nakapailalim
ang MRT sa kasunduang Build
Lease Transfer (BLT) mula pa
sa panahon ng rehimeng US-
Ramos. Bawat taon, umaabot
sa P6-7 bilyon ang ibinibigay na
subsidyo ng estado sa opera-
syon nito.

Sa darating na Enero 8,
magkakaroon ng konsultasyon
sa Senado kaugnay ng natu-
rang pagtataas ng pasahe. Pi-
naghahandaan ng mga progre-
sibong organisasyon ang pag-
dalo rito bilang isa sa mga  pa-
raan ng pagtutol at paglaban
sa taas-pasahe. ~

Taas-pasahe sa MRT at LRT, kinundena 

Umani ng mariing pagkundena mula sa iba't ibang sektor ang
biglaang pagpapatupad ng pagtaas ng singil ng MRT at
LRT-1 at 2 pagpasok ng bagong taon. 
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Pagtaas-singil ng tubig,
binatikos

Binatikos ni Rep. Neri Colemenares ng Bayan Mu-
na ang inianunsyo ng gubyerno na pagtaas ng si-

ngil sa tubig sa buong Metro Manila at bahagi ng
Rizal at Cavite mula ngayong Enero 5. Ipapasa ng
Maynilad at Manila Water sa mga konsyumer ang
pagtaas ng "foreign currency differential adjust-
ment" (FCDA). 

Ang FCDA ay isang iskema upang tiyakin na maka-
bawi sa posibleng pagkalugi ang mga pribadong kon-
sesyunaryo sa utang na nasa dayuhang salapi, bunga
ng pagbabago sa palitan ng piso. Ibig sabihin, gi-
nagarantiya ng gubyerno na di mababawas sa tubo ng
malalaking kapitalista kung sakali mang bumaba ang
halaga ng piso kontra sa dolyar. 

Ipapatong sa babayaran ng mga konsyumer ang
P0.36 bawat metro kubiko na FCDA ng Manila Water,
samantalang P0.38 naman bawat metro kubiko ang sa
mga konsyumer ng Maynilad.

Bunga nito, tataas nang P1.19 ang bayarin ng
mga kumokonsumo ng 10 metro kubiko o mas mababa
pa bawat buwan. Sa mga kumokonsumo ng umaabot
sa 20 metro kubiko, tataas nang P4.45 ang kanilang
babayaran; at P9.12 naman na pagtaas ang sa mga
kumokonsumo ng 30 metro kubiko. Bukod sa FCDA,
ipinapatong din ang value-added tax at iba pang bu-
wis. 

�Pitong taon na itong nangyayari at umaabot na
sa P15 bilyon ang nakokolekta sa mga konsyumer,�
ani Colmenares. Ipinunto rin niya na hinayaan nang
itaas ng mga pribadong konsesyunaryo ang singil sa
tubig na umaabot na sa 600% mula 1997, samanta-
lang dapat pa nga raw i-refund ang mga konsyumer
sa P50.7 bilyong kinolekta sa publiko para diumano sa
mga proyektong pagpapaunlad ng dalawang konse-
syunaryo, pero hindi kailanman ipinatupad.

Hawak ng mga Ayala ang konsesyon ng Manila
Water, kasosyo ang Mitsubishi Corp. ng Japan, mga
Singaporean na kumpanya at ang International Fin-
ance Corp. ng World Bank. Ang Maynilad ay kontro-
lado naman ng Metro Pacific Investments ni Manny
Pangilinan at ng burges kumprador na grupong Salim
ng Indonesia. 

Samantala, nakatakda ring tumaas nang apat na
sentimo bawat kilowatt-hour ang singil sa kuryente
ngayong Enero. Pinayagan ng Energy Regulatory
Commission ang National Transmission Corp. na si-
ngilin sa mga konsyumer ang feed-in tariff allowance
o gastos para sa mga proyekto ng renewable energy.
Insentibo ito diumano sa mga kumpanya na namumu-
hunan sa solar, wind, biomass at hydropower.        ~

Huwad na tigil-
putukan ng AFP

Muling ipinamalas ng rehimeng Aquino
ang sinungaling at mapanlinlang ni-
tong katangian nang baliktarin nito

ang katotohanan hinggil sa pagkamatay ng
isang tinyente at dalawa niyang tauhan sa
isang ambus sa Mabini, Compostela Valley no-
ong Disyembre 29. Pilit ngayon itong isina-
sangkalan ng rehimen para siraan ang mga re-
bolusyonaryong pwersa at maghanap ng dahi-
lan para huwag matuloy ang pormal na usa-
pang pangkapayapaan na posible sanang ida-
os ngayong Enero.

Sa isang pahayag, sinabi ni Teresita Quin-
tos-Deles, Presidential Adviser on the Peace
Process, na paglabag diumano ng Bagong Huk-
bong Bayan (BHB) sa tigil-putukan ang natu-
rang pananambang. Pero taliwas sa pinalala-
bas nina Deles at mga propagandista ng AFP
na ang mga inambus na sundalo ay di armado
at pauwi na sa kanilang mga pamilya, ang 80-
kataong yunit-pangkombat ng 71st IB na pi-
namumunuan noon ni 1st Lieutenant Bautista
ay nagsasagawa ng clearing operations sa
mga barangay ng Palali, Panamin at Mascareg

para hawanin ang daan sa
malawakan at mapangwasak
na operasyon ng One Asia
Resources, isang kumpan-
yang Australian. Saklaw din
ng kabuuang kampanyang mi-

litar ng 71st IB ang mga
barangay ng Darot,

Linaw, Manasa,
Anitapan at Candi-
nuyan. 

Sa aktwal, ga-
ling noon sa kani-

lang detatsment
sa Barangay
Anitapan sina

1st Lieutenant Bau-
tista para maglunsad
ng operasyong militar
sa kalagitnaan ng ipi-
nangangalandakang
isang-buwang tigil-
putukan ng AFP.

P i n o p o n d o h a n
ng One Asia Re-
sources at iba
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Pagdiriwang ng ika-46 
anibersaryo PKP 
sa Mindanao, matagumpay

�Lumaki nang ilang libo ang kasapian ng Partido Komunista
ng Pilipinas (PKP) sa Mindanao sa kabila ng matinding
militarisasyon sa buong isla.� Ito ang paglalarawan ni Ka

Oris sa latag ng Partido sa isla sa isang programang idinaos para
ipagdiwang ang ika-46 na anibersaryo ng PKP noong Disyembre 26.

Nakapagtipon ang mahigit
sa 10,000 kasapi ng Partido,
kaibigan at mga alyado sa pag-
diriwang na ginanap sa isang
baryo sa Marihatag, Surigao
del Sur. Ito ay sa kabila ng mga
maniobra ng Armed Forces of
the Philippines (AFP) na pigilan
silang makadalo sa pamamagi-
tan ng paglalatag ng napakara-
ming tsekpoynt sa daan at pag-
aantala ng umabot sa 200
sasakyan.

Kabilang sa mga dumalo sa
pagtitipon sina Fidel
Agcaoili, myembro
ng NDFP negotiating
panel; Manuel Ala-
mada, bise guberna-
dor ng Surigao del
Sur; at iba pang lokal
na pulitiko at kani-
lang mga kinatawan.

Ayon kay Ka Oris,
tagapagsalita ng Na-
tional Democratic
Front sa isla, napana-
tili ng Mindanao ang
46 na larangang geril-
ya sa gitna ng walang
humpay na pang-aatake
ng mga pwersa ng AFP
na umaabot na sa 55
batalyon. Sa buong taon
ng 2014, nakapaglunsad
ang BHB ng 300 taktikal
na opensiba at umabot sa
kabuuang isang batalyon
ang kaswalti sa hanay ng
kaaway.

�Sumusuhay sa sumu-
sulong na armadong paki-
kibaka ang mga kilusang

masa sa mga sentrong lunsod
ng mga prubinsya ng Mindanao
tulad ng Davao, Cagayan de
Oro, Butuan, Surigao, General
Santos, Iligan, Zamboanga,
Dipolog, Kidapawan, Cotabato
at Tagum.

Susing indikasyon ng pang-
kalahatang pagsulong ang libu-
libong naidagdag sa kasapian
ng Partido sa mga barangay,
pagawaan, eskwelahan at mga
komunidad. Bunga ito ng suste-
nido at masiglang kilusang
masa at mahigpit na pagtugon
sa mga gawain sa ideolohiya
tulad ng pagbibigay ng inter-
medya at abanteng kurso ng
Partido sa mga kasapian nito.

Dahil sa matatag na pamu-
muno ng Partido, patuloy na
lumalakas ang impluwensya ni-

to sa iba't ibang
sektor, kabi-

lang ang
mga taong-
simbahan,

a k a -
d e -
mya,
a t
i b a
pang

pang malalaking minahan sa lu-
gar ang mga operasyong kom-
bat, paniktik at saywar ng 71st
IB para supilin ang pagtutol ng
mamamayan sa pang-aabusong
militar at pagkawasak ng kani-
lang kabuhayan dahil sa pagmi-
mina. Kabilang sa operasyong
saywar ng 71st IB ang kampan-
yang paninira sa mga lider-ko-
munidad na nangunguna sa pag-
laban sa dayuhang pagmimina at
pananalakay ng militar, at sa
mga programa para paunlarin
ang produksyon at pataasin ang
presyo ng kanilang mga produk-
tong agrikultura.

Dahil mulat sila na ang kut-
sabahan ng 71st IB at One Asia
Resources ay labag sa interes ng
mamamayan sa lugar, isang yu-
nit ng milisyang bayan ang nag-
inisyatibang tambangan ang yu-
nit-militar ni 1st Lieutenant
Bautista. Napatay si Bautista at
dalawa pang sundalo sa ambus
na inilunsad sa Sityo Barigyan,
Barangay Candinuyan, Mabini
bandang alas-10 ng umaga ng
Disyembre 29. Bilang punong
upisyal, si Bautista mismo ay ar-
mado ng handgun at granada,
habang kumpleto ang armas ng
kanyang mga tauhan. 

Anang Comval-Davao Gulf
Subregional Command ng BHB,
ang ambus noong Disyembre 29
ay hindi paglabag sa anumang
tigil-putukan, kundi pagbibigay
ng rebolusyonaryong hustisya
laban sa mga pang-aabusong mi-
litar ng 71st IB, na siyang res-
ponsable sa walang awang pag-
paslang sa 8-anyos na si Roque
Antivo at pagkasugat nina Je-
frey Hernan at Earl Antivo, kap-
wa 13 anyos, noong Abril 2013
at pagpatay sa 7-anyos na si
Sunshine Jabines noong Setyem-
bre 2011. Lehitimo itong puliti-
ko-militar na aksyon ng masa na
malaon nang pinahihirapan ng
pasismo at dislokasyon sa kabu-
hayan na idinudulot ng malawa-
kang dayuhang pagmimina.     ~
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panggitnang pwersa, sa kani-
kanilang mga partikular na paki-
kibaka,� ani Ka Oris.

Naging pagkakataon ang
pagdiriwang para idaos ang
isang porum para sa kapayapa-
an. Tinanggap ni Ka Fidel Ag-
caoili ang manipesto ng pagsu-
porta ng Sowing the Seeds of
Peace-Mindanao Movement for
a Just and Lasting Peace (SSP-
MMJLP) sa usapang pangkapa-
yapaan ng GPH-NDF. Ang SSP-
MMJLP ay binubuo ng mga lider
relihiyoso at taong-simbahan,
pati na mga abugado, tagapag-
taguyod ng karapatang-tao,
mga organisasyon ng Bangsa-
moro at mga lokal na upisyal ng
pamahalaan.

Kabilang sa walong-puntong
adyenda ng SSP-MMJLP ang
panawagan para sa tunay na
repormang agraryo, pamban-
sang industriyalisasyon at pag-
unlad, trabaho at pagkilala sa
karapatan ng mga manggagawa,
sosyo-ekonomiko at demokrati-
kong karapatan, paggalang sa
mga karapatan ng pambansang
minorya, pambansa at syentipi-
kong kultura, malayang pataka-
rang panlabas, at pantay-pan-
tay na alokasyon ng rekurso
para sa Mindanao mula sa pam-
bansang badyet ng GPH.

Pagkatapos ng peace forum,
inilunsad ang makukulay na
pangkulturang presentasyon ng
iba't ibang indibidwal at grupo
na kumakatawan sa iba't ibang
prubinsya at sektor. 

Naging masayang pagkaka-
taon ang pagtitipon para mainit
na magkabalitaan ang mga kasa-
ma na nagmula sa iba't ibang
yunit at magkasalu-salo sa mga
padalang pagkain mula sa mga
alyado.

Nagsilbing pwersang panse-
guridad ang laking-batalyong
milisyang bayan, katuwang ang
ilang kumpanya ng regular na
pwersa ng BHB, na naroroon sa
pagtitipon. ~

Nakapag-ambag ito sa pag-
bigo sa Oplan Bayanihan ng re-
himeng Aquino. Sa harap ng
matinding militarisasyon, uma-
bot sa 102 iba't ibang mga ak-
syong militar ang nailunsad la-
ban sa AFP, PNP, CAA at mga
grupong paramilitar. Naka-
kumpiska rin ang BHB ng 55
iba't ibang tipo ng armas. Uma-
bot sa 183 ang kaswalti ng ka-
away, kabilang ang 103 patay.
Nasira ang anim na sasakyang
militar at tatlong beses na na-
banatan ang helikopter ng Air
Force. Nailunsad ang mga ba-
tayang taktikal na opensiba,
pati na ang mga aksyong pag-
parusa sa mga negosyong ma-
pang-api, mapagsamantala at
mapangwasak sa kalikasan, sa
mga kriminal at iba pang masa-
samang elemento. Banat ang
pwersa ng kaaway.

Isang brigade commander
at isang battalion commander
ng AFP ang na-
tanggal sa harap
ng mga kabi-
guan nila sa
pakikipag-

laban sa BHB. Naaresto at na-
hawakan ng BHB bilang bihag sa
digma ang dalawang sundalo ng
8th IB na mahigit apat na bu-
wang ibinimbim ng BHB, patu-
nay ng kakayahang arestuhin at
idetine ang mga pwersa ng ka-
away at igalang ang kanilang
mga karapatan bilang mga bi-
hag sa digma. Bigo ang mga
pagtatangka ng 403rd Bde na
kunin ang mga prisoner-of-war.

Sa gitna ng masinsing
pang-aatake ng kaaway, duma-
mi nang 12% ang kabuuang bi-
lang ng mga platung gerilya.
Lumaki rin nang 57% ang mili-
syang bayan na nasa porma-
syong kumpanya sa mga kulum-
pon ng mga baryo at laking-ba-
talyon sa antas-munisipalidad.
Mapangahas na nailunsad ng
milisyang bayan ang 21 inde-
pendyenteng taktikal na open-
siba o 20% ng kabuuang mga
aksyong militar sa rehiyon no-
ong 2014.

Sa kabilang banda, walang
ibang nakamit ang rehimen sa

m a r a h a s
na mili-

Kabi-kabilang tagumpay 
sa NCMR

Kabi-kabila ang mga tagumpay na nakamit ng mga rebolusyo-
naryong pwersang pinamumunuan ng Partido Komunista ng
Pilipinas sa Northcentral Mindanao Region (NCMR) nitong

nagdaang 2014. Ayon kay Ka Norsen Manggubat, tagapagsalita ng
Partido sa rehiyon, nakapag-ambag ang NCMR sa kabuuang pagsu-
sulong ng demokratikong rebolusyon tungo sa estratehikong pag-
kapatas.
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nong-kahoy. Maging ang mga
platung gerilya sa rehiyon ay
mulat sa pag-iingat sa pagpupu-
tol ng kahoy tuwing nagkakam-
po. May mga platun din na regu-
lar nang nag-iipon ng mga buto,
lumalahok sa pagtatanim ng
mga punong-kahoy at kawayan
at gumagawa ng regular na pag-
tatasa ng mga naitanim at napa-
sibol na punong-kahoy.

Ibayong lumawak at lumalim
ang baseng masa ng rebolusyon.
Sa kabundukan, mula sa naipun-
dar na lakas ng mga organisa-
syong magsasaka at Lumad, pa-
tuloy na lumalawak ang mga lo-
kal na organo ng kapangyari-
hang pampulitika sa pagtatayo
ng mga dagdag na Komiteng Re-
bolusyonaryo sa Baryo. Naitayo
rin ang mga antas-munisipal na
rebolusyonaryong organisa-
syong masa.

Ibayo pang napalawak ang
pamumuno sa mga sangay ng
Partido sa mga baryo at patuloy
na sumisinsin ang pagkakaorga-
nisa sa mamamayan sa mga pu-
rok at sityo tuwing matagumpay
na naipatutupad ang minimum na
programa sa reporma sa lupa.

Ang pagsigla ng rebolusyo-
naryong kilusan sa kabundukan
ay mahigpit na umiimpluwensya
sa maralitang mamamayan sa
kalunsuran ng rehiyon na nag-
mimithi ng tunay na pagbabago
sa kanilang kalagayan laluna ya-
ong mga nabibiktima ng demoli-
syon, mga inhustisya, at pagpa-

pabaya ng reaksyunar-
yong gubyerno. Pa-
tuloy na sumisigla

ang hayag na
mga kilusang

masa sa mga
lunsod ng
rehiyon na
kumukun-
dena sa
kabulukan
ng nagha-

haring sis-
tema, sa kai-

tarisasyong pinaiiral nito sa re-
hiyon kundi ang dislokasyon ng
libu-libong mamamayan mula sa
kanilang mga tahanan at kabu-
hayan at pagpapahaba pa ng lis-
tahan ng mga pang-aabusong
militar at paglabag sa karapa-
tang-tao.

Upang ibayo pang mapasigla
ang rebolusyong agraryo, idina-
os ng Partido ang ikalawang re-
hiyunal na konsultasyon ng mga
kadre ng Partido hinggil sa rebo-
lusyong agraryo para mapalalim
pa ang paggagap sa problema sa
lupa at mga relasyon sa produk-
syon at maitakda ang mga kong-
kretong hakbang sa pagpapata-
as ng antas ng antipyudal na pa-
kikibaka. 

Ngayon, mula sa maliliit at
hiwa-hiwalay na antas-baryong
pagkilos, nakapaglulunsad na ng
antas-kulumpon (interbaryo) tu-
ngong antas-munisipal at inter-
munisipal na mga antipyudal na
kilusang masa. Kahit sa gitna ng
mga operasyong kombat ng ka-
away, nailunsad ang 18 antipyu-
dal na pakikibaka sa 58 baryo,
sa loob ng 13 bayan na saklaw
ng tatlong prubinsya. 

Nagtagumpay ang mga mag-
sasaka na pataasin ang sahod,
pababain ang upa sa gilingan,
pataasin ang presyo ng mga pro-
dukto at pababain ang tantos ng
utang sa pamamagitan ng kani-
lang matapang na pakikipagha-
rap sa mga panginoong maylu-
pa, mga namimili ng produkto ng
mga magsasaka, usurero at
may-ari ng mga makinarya. Na-
kamit ang pagtaas sa sahod mu-
la P150/araw tungong P200/
araw, pagbaba ng bayad sa gi-
lingan mula P0.50/kilo tungong
P0.20/kilo at pagtaas ng presyo
ng abaka, palay at iba pang pro-
dukto. Nakinabang ang mahigit
3,400 pamilya o halos 20,000 in-
dibidwal at nakatikim sila ng ba-
hagyang ginhawa sa kanilang
kahirapan. 

Naipatupad din sa ilang ba-

hagi ang kumpiskasyon ng lupa
ng mga panginoong maylupa, at
pagbubungkal ng mga abandona-
do o bakanteng lote. Nalabanan
ang malawakang pagpapalayas
sa mga magsasaka mula sa kani-
lang mga binubungkal at tinitir-
hang lugar sa iba't ibang paraan.

Napalawak nang husto ang
kampanya sa pagpapaunlad ng
ekonomyang nakasasapat sa sa-
rili sa kabundukan. Naipatupad
ang kooperasyong agraryo sa
pamamagitan ng bayanihan at
kooperatiba o komunal na pag-
sasaka, pag-aalaga ng mga ha-
yop at pagpupundar ng mga pa-
laisdaan. Napalaganap din ang
paglaban sa pagtatanim ng ma-
pangwasak na mga binhi (tulad
ng mga GMO) at paglaban sa
pagpapalawak ng mga plantas-
yon at pagpasok ng mga kum-
panya sa pagmimina.

Sa harap ng paninibasib ng
pasismo, organisadong nanindi-
gan ang mga komunidad ng mga
Lumad para depensahan at igiit
ang kanilang mga karapatan. Sa-
ma-sama silang nagbakwit bilang
protesta para mapatingkad ang
kanilang isyu at makakabig ng
malawak na suporta para sa pag-
pupursigi ng kanilang pakikibaka
hanggang sa ligtas na silang ma-
kabalik sa kanilang mga tirahan. 

Sa kampanyang makabawi
ang kalikasan at maipagtanggol
ito, napalaganap ang pag-aaral
sa praymer hinggil sa "climate
change" o pagbabago ng klima
ng mundo. Gayunpaman, kaila-
ngan pa ang puspusang pagpo-
propaganda at edukasyon para
mapatagos ang kampanya sa
organisadong masa laluna
yaong nasa ma-
gugubat na
bahagi na
matagal nang
pagtotroso at pagkakahoy ang
kabuhayan. 

Nasimulan noong 2014 sa
di bababa sa 100 baryo ang
kampanya sa pagtatanim ng pu-
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nutilan nitong lutasin ang
mga inhustisya at tulungan
ang mga biktima ng bagyo
at iba pang kalamidad, at
sa pagpapakatuta nito sa
imperyalismong US. Suma-
bay ang rehiyon sa mama-
mayan sa buong bansa sa
paggigiit na patalsikin ang
reaksyunaryong gubyer-
nong Aquino.

Patuloy na nagluluwal
ang mga ligal na demokrati-
kong kilusan sa kalunsuran
ng mga aktibista at kadreng
kabataan at malaproletar-
yado.

Patuloy ang masiglang
gawaing pang-edukasyon
sa pagtupad sa tatlong-an-
tas na sistema ng eduka-
syon at mga espesyal na
pag-aaral ng Partido. Ma-
tagumpay na nailulunsad
ang mga pag-aaral sa tung-
ki ng ilong ng kaaway. Lu-
maki nang 10% ang bilang
ng mga myembro ng Partido
sa rehiyon. Napalilitaw at
sinasanay ang mga bago at
kabataang mga kadre sa
iba't ibang gawain at sa pa-
mumuno. 

Sa pagtatapos, sinabi
ni Ka Norsen na ang susi sa
lahat ng mga pampuliti-
kang tagumpay na nakamit
ay ang pang-ideolohiya at
pang-organisasyong kon-
solidasyon. Napangibaba-
wan sa rehiyon ang sakit
ng konserbatismo ng nag-
daang mga taon. Natuto
itong ibayong isulong ang
digma sa pamamagitan ng
pakikidigma gaanuman ka-
tindi ang kalagayan.  Na-
nawagan siya sa mga kasa-
ma sa rehiyon na doblehin
pa ang pagpupursige sa
darating na taon para lalo
pang mapag-alab ang re-
bolusyon at makamit ang
dagdag pang mga tagum-
pay sa pagsulong.          ~

Kasabay nito, bumwelo ang
mga pakikibakang masa sa harap
ng pagsisikap ng masa na makaba-
ngon sa hagupit ng bagyong Yo-
landa at paglaban sa pagpapabaya
ng rehimeng Aquino. Kasabay ng
rehabilitasyon ng mga lugar na hi-
nagupit ng Yolanda at maging sa
mga lugar na hindi malaki ang pin-
sala, isinagawa ang kampanyang
produksyon para makabawi ang
mamamayan sa kanilang kabuha-
yan. Nagbubunga rin ito ng iba-
yong pagsuporta sa digmang geril-
ya at sa BHB.

Nailunsad din ang mga pakiki-
baka para suspendihin ang pagba-
yad ng utang sa usurero at pagsi-
sikap na paunlarin ang mga pana-
nim upang hindi matali ang mga
magsasaka sa usurero. Naigiit din
ng mga magsasaka ang pagpapa-
taas sa presyo ng kanilang mga
produkto.

Sa kalagayang ito, ipinanawa-
gan ng Partido Komunista sa
Panay ang sumusunod:

Una, biguin ang plano ng
kaaway na pahinain ang rebo-
lusyonaryong pwersa sa Pa-
nay. Agawin ang inisyatiba at
sabay-sabay na bulabugin ang
atake ng kaaway na ang lakas
ay katumbas ng dalawang batal-
yon sa bawat larangang gerilya.
Isusteni ang paglulunsad ng koor-
dinadong mga taktikal na opensiba
laban sa paulit-ulit na �clearing
operations� kasabay ng muling
pagbubuo ng �keyhole� sa gitna ng
mga larangang gerilya. Obligahin
ang pwersang militar na maggari-

son sa loob ng mga ginugwardya-
han nitong mapangwasak na mga
proyekto.

Patuloy na ipitin ang militar sa
pamamagitan ng pleksibleng pag-
kokonsentra at pagbigwas sa nahi-
hiwalay at mahihinang bahagi ng
kaaway. Bawiin din ang mga lugar
sa mga larangang gerilya o kanug-
nog nito na naiiwan tuwing nagko-
konsentra ang kaaway. Mantinihin
ang konsolidadong mga lugar na
dinudumog ng kaaway hangga't
makakaya. Lumipat kapag may pa-
nganib ng gasgasang labanan o
may peligrong mahulog sa pagka-
pasibo ang pagkilos. Mababalikan
pa rin ang mga naiwang lugar sa
pamamagitan ng pambubulabog sa

kaaway.
Paunlarin ang diwang open-
siba ng lahat ng mga Pu-

lang mandirigma sa pag-
bigo sa atake ng kaaway.
Paunlarin ang mas koor-

dinado at masinsing
mga taktikal na
opensiba sa isla.
Tiyaking may ma-
kukuhang mga ar-
mas sa kaaway.
Ibayong palawa-
kin ang BHB para
itaas ang kakaya-
han nito sa koor-

dinadong mga taktikal
na opensiba at pagha-

rap sa dumaraming ga-
wain laluna sa kanayu-
nan.

Ikalawa, isusteni
at palakasin ang kilu-

Mga tungkulin sa pagsusulong 
ng rebolusyon sa Panay 
sa 2015

Habang patuloy na namantine ang mga erya na kinonsentrahan o
itinuring na �keyhole� ng kaaway, nakapagbukas din ang BHB ng
mga bagong lugar na nakikilusan sa Panay. Sinamantala rin ng

BHB ang pagkatali ng malaki-laking pwersa ng kaaway sa paggugwardya
sa proyektong Jalaur River Dam at iba pang anti-mamamayang proyekto
ng gubyerno at malalaking kapitalista.
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sang masa para makapag-ambag
sa pagpapatalsik sa rehimeng
US-Aquino. Mula sa pagsususte-
ni ng mga koordinado at malaki-
hang kilusang masa, paunlarin
pa ang kakayahan para tamaan
ang bulnerabilidad ng rehimen
sa kainutilan nitong ayudahan
ang mga biktima ng bagyo at sa
atrasadong pamimigay ng limi-
tadong pondo na nakaugnay pa
sa eleksyon.

Pabweluhin ang pagbubun-
yag ng ilang daan bilyong pork
barrel na nasa kamay ni Benigno
Aquino III at ipinamimigay sa
kanyang pinapaborang mga kro-
ning asendero-kumprador. Pa-
tingkarin ang pagbubunyag ng
militarisasyon at mga paglabag
ng rehimen sa karapatang-tao.
Samantalahin ang mga pamban-
sa at internasyunal na aktibi-
dad, katulad ng Asia-Pacific
Economic Cooperation (APEC)
secondary ministerial confe-
rence na idadaos sa Panay para
maipakita ang kalupitan, kabu-
lukan at kriminal na pagpapaba-
ya ng rehimen.

Walang humpay na pating-
karin ang iba't ibang mga isyu
na nagpapainit sa damdamin ng
mamamayan sa bansa at sa Pa-
nay tulad ng matataas na presyo
ng pagkain at iba pang panguna-
hing bilihin. Paghandaan at ika-
sa ang sustenido, masinsin at
malakihang kampanyang masa
sa panahong ipatutupad na ang
aktwal na pagpapatalsik sa rehi-
men.

Ikatlo, ipagpatuloy ang kam-
panyang pagbangon sa kabuha-
yan, pagtatayo ng mga bahay at
panlipunang pasilidad ng mama-
mayan na may kaalaman na sa
organisadong pagkilos. Paunla-
rin ang kumprehensibong kilu-
san sa pagbangon mula sa pag-
kakasalanta tungo sa pagpapa-
unlad ng kakayahan sa pamama-
hala bilang sagot sa kriminal na
kainutilan, pangungurakot at
karahasan ng rehimen.            ~

Mga pagsulong sa Sierra
Madre-TK at Southwest 
Negros 

Sumulong ang rebolusyonaryong kilusan kapwa sa subrehi-
yong Sierra Madre-Timog Katagalugan (TK) at sa larangang
gerilya ng Southwest Negros. Ang subrehiyong Sierra Mad-

re-TK ay sumasaklaw sa mga prubinsya ng Laguna at Rizal at sa hi-
laga at sentral na bahagi ng Quezon. Ang Southwest Negros naman
ay sumasaklaw sa mga bayan ng Cauayan, Hinobaan, Ilog, Cando-
ni, Kabankalan at Sipalay sa Negros Occidental at ilang bahagi ng
Negros Oriental.

Sa SSierra MMadre-TTK. Nitong
nakaraang dalawang taon, na-
kapaglunsad ng 50 anihilatibo
at atritibong taktikal na open-
siba sa lahat ng saklaw na mga
lalawigan o abereyds na apat
kada buwan. Umabot sa dala-
wang platun ang kabuuang
kaswalti (26 patay at 27 suga-
tan) sa kaaway. Nabigwasan ng
BHB ang mga pasistang tropa
ng kaaway na kabilang sa ber-
dugong 16th IB, 1st IB, 59th
IB, 21st at 22nd DRC. Pinaru-
sahan din ng BHB ang mga ma-
pagsamantala at mapanira sa
kalikasan na minahan ng bato
na pag-aari ng malalaking bur-
ges kumprador at dayuhang
kapitalista tulad ng Rapid City
Corporation sa Antipolo City,
JCR Aggregates at Rodriguez
Rock, Inc. sa Rodriguez, Rizal.

Napananatili ng BHB ang
inisyatiba at pleksibi-
lidad sa digmaan. Sa
56 na labanan, 50
ang nasa inisyatiba
ng BHB habang
anim lamang ang
nasa inisyatiba ng
AFP. Ito ay sa kabi-
la ng presensya ng tat-
lo hanggang apat na
batalyon ng Philip-
pine Army at dala-
wang batalyon ng
SAF-PNP na supor-
tado ng tatlong ba-
talyon ng CAFGU at

Regional Police Safety and Ma-
neuver Battallion na patuloy na
naglulunsad ng sustenidong
kampanya ng pagkubkob at
paglipol laban sa mga pwersa
ng BHB. Malaking kabalintuna-
an ang mga pahayag ng AFP-
PNP na "insurgency free" o wa-
la nang BHB sa Laguna. Lalong
hindi nawala ang presenya ng
BHB sa lalawigan ng Rizal at sa
Gitna at Hilagang Quezon. 

Sa kabilang dako, patuloy
na lumalawak ang baseng masa
sa buong subrehiyon. Lumawak
nang 68% ang organisadong
base sa loob ng dalawang taon.
Nadoble ang bilang ng mga na-
itayong ganap na samahang
masa ng mga magsasaka sa ka-
bila ng walang tigil na pag-ata-
ke ng kaaway.

Ang hayag na antipasista,
antipyudal at anti-imperyalis-
tang pakikibakang masa ng
sambayanan laban sa reaksyu-
naryong rehimeng US-Aquino
ay tumitindi sa harap ng bruta-
lidad at mga paglabag sa kara-

patang-tao, panda-
rahas, panggagaha-
sa sa kababaihan at

pagsira sa kabuha-
yan ng mamamayan

ng mga pwersa ng
AFP at PNP. 

Patuloy na ini-
lulunsad ang mga ki-

los-protesta upang la-
banan ang laganap na
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pagpapalayas sa mga katutubo
at magsasaka sa UP Land Grant
sa Real, Quezon; sa lupain ng
ARC sa Mauban, Quezon; sa lu-
paing inaangkin ng pamilyang
Roxas para tayuan ng Pacific
Coast City sa bayan ng Nakar,
Quezon at katabing lalawigan ng
Aurora; at ang nakatakdang pag-
papalubog sa pitong barangay sa
Tanay, Rizal at dalawang baran-
gay sa Nakar, Quezon upang ita-
yo ang Laiban Dam at Kaliwa
Dam. 

Ang nakatakdang pagpapa-
layas sa mga nakatira sa tabing-
lawa ng Laguna para pagtayuan
ng circumferential road-6 (C-6)
at ang planong ekstensyon ng
MRT 7 mula Quezon City patu-
ngong Bulacan ay lalo pang
magtutulak sa mamamayan para
kumilos at magtanggol ng kani-
lang buhay at kabuhayan. Mali-
naw sa mamamayan ng Sierra
Madre-TK na tanging sa nagka-
kaisang pagtutol at sama-sa-
mang pagkilos lamang epekti-
bong maipagtatanggol ang kani-
lang mga karapatan. 

Patuloy na lumalaki ang ka-
sapian at dumarami ang mga ba-
tayang organisasyon ng Partido.
Napapatatag ang pamumuno ng
Partido sa teatrong gerilya, sa
mga larangang gerilya, kalunsu-
ran ng Sierra Madre-TK at sa
hanay ng mga mamamayan sa
mga baryo, komunidad, pagawa-
an, mga organisasyong masa at
alyansa at sa mga yunit ng BHB.
Mahigit 95% ng kasapian ng Par-
tido sa BHB ay nakatapos ng
pag-aaral sa Batayang Kurso ng
Partido. Nakapagtapos din ng
batayang kurso ang halos kala-
hati ng mga kasapi ng mga Sa-
ngay ng Partido sa Lokalidad.
Ang pag-aaral ng IKP ay naisa-
gawa ng mga kadre ng lara-
ngang gerilya, mga kadre ng
seksyon at ilang mga kadre ng
sangay ng Partido. 

Dapat patuloy na palakasin
ang mga antas-kumpanyang la-

rangang gerilya. Sa saklaw ng
Sierra Madre-TK ay maaari at
kayang magpanatili ng siyam
hanggang 11 laking-kumpan-
yang larangang gerilya. Dapat
tuluy-tuloy na paramihin ang bi-
lang ng BHB hanggang sa mata-
yuan ng lakas-platung yunit ng
BHB ang bawat bayan na saklaw
ng Sierra Madre-TK na angkop
buuan ng mga yunit ng BHB. 

Dapat ding tuluy-tuloy na
paramihin ang mga yunit ng mi-
lisyang bayan, yunit pananggol
sa baryo at yunit para sa sari-
ling depensa at sanayin at ar-
masan sila. Dapat tuluy-tuloy na
pakilusin ang masa sa mga takti-
kal na opensiba, paniktik, re-
krutment, produksyon, panga-
ngalap ng suplay at lohistika at
iba pang mga gawain sa rebolu-
syon. 

Sa SSouthwest NNegros. Sa
pagbukas ng taong 2015, inaasa-
hang sasalubungin
ng ibayong pakiki-
baka ng mamama-
yan ang susunod
na yugto ng pag-
tupad sa South-
west Negros ng
Marching for
Peace ng AFP at
gubyerno ni
Gov. Alfredo
Marañon Jr.
ng Negros Occi-
dental at mga
patakarang ne-
oliberal ng rehimeng US-Aquino.

Ayon kay Ka Andrea Guerre-
ro, tagapagsalita ng Armando
Sumayang Jr. Command ng Ba-
gong Hukbong Bayan (ASJC-
BHB) sa Southwest Negros, na-
kapagpalawak ng eryang kiniki-
lusan at maniobrahan ang mga
Pulang mandirigma nang tumu-
tok ang AFP sa iilang lugar. Na-
kabuo ng Komiteng Seksyon ng
Partido na siyang naging katu-
wang ng mga kadre ng platun ng
BHB sa pagmamantine ng dating
mga erya. Regular ding ginam-

panan ng BHB ang gawaing pro-
duksyon kasama ang masang
magsasaka at milisyang bayan.

Bunga nito, mas lumawak
ang teatro ng digma na naka-
pagbigay ng mas paborableng
sitwasyon at  inisyatiba sa BHB.
Nailunsad nito ang mga bata-
yang taktikal na opensiba kabi-
lang ang pagparusa sa dalawang
kumpanya ng konstruksyon at
pagdisarma sa bantay nitong
CAFGU (tingnan ang kaugnay na
artikulo) at sa mga gwardya ng
despotikong panginoong maylu-
pa na si Pablo �Jin� Sola. Pina-
rusahan din ang mga sagadsa-
ring elemento at operatibang
paniktik ng militar.

Patuloy na ipinatutupad ang
rebolusyong agraryo. Iginiit ng
mga magsasaka at manggaga-
wang bukid ang pagpapataas sa
arawang sahod sa tubuhan, sa
presyo ng uling at produktong
kape at pagbubungkal sa mga ba-
kanteng lupa. Maigting ding nila-

banan ang pang-aa-
gaw ng lupa sa ka-
bundukan para tam-
nan ng pinya, oil

palm, rubber tree at
saging. Matingkad

ang pagkilos ng mga
panggitnang pwersa
sa Hinobaan at Cau-
ayan laban sa pag-
mimina ng black
sand sa tabing dagat
at kabundukan. La-

ganap din ang petisyon ng mama-
mayan sa baybayin ng Cauayan
laban sa patakarang �No Build
Zone� (NBZ) ni Aquino.  

Inilalantad ng iba't ibang
mga pakikibakang masang ito
ang kahungkagan ng sinasabing
kaunlaran at kapayapaan sa ila-
lim ng Provincial Integration
Development Unit (Providu) at
Marching for Peace. Ang progra-
mang �reforestation� ng rehi-
men ay pantabing lamang sa
tangkang pasukin ng malalaking
kumpanya ang lupaing ninuno.



11ANG BAYAN  Enero 7, 2015

Laganap ang paglaban ng mga
katutubo at setler sa pakana ng
gubyerno at mga panginoong
maylupa na bigyan ng Ancestral
Domain Title (ADT) ang mga ka-
tutubong minorya kapalit ng
pagtatanim nila ng rubber tree,
oil palm at saging sa kanilang lu-
pa. 

Pakitang-tao lamang ni Ma-
rañon ang umano'y pagtigil ng
iligal na pagtotroso sa Hinobaan
para tabunan ang kanyang papel
sa pagkakalbo ng kabundukan at
ilihis ang atensyon ng mamama-
yan sa pagtatayo ng pyer sa Ba-
rangay Culipapa na magpapala-
yas sa daan-daang pamilya. Sa
bayan naman ng Candoni, na-
punta ang malaking pondo ng lo-
kal na gubyerno sa pagbubuo ng
mga Barangay Peacekeeping Ac-
tion Team (BPAT) para tiyakin
ang pagsupil sa pakikipaglaban
ng mamamayan sa planong pag-
tatanim ng saging at pinya ng
TADECO sa mga barangay ng
Gatuslao, Agboy at Payawan.
Samantala, bulag at bingi naman
ito sa paglaganap ng bawal na
droga. 

Nangangamba rin ang ma-
mamayan ng Sipalay at Cauayan
sa muling pagbubukas ng Philex
Mining Corp. dahil magbubun-
sod ito ng pagkawasak ng kapa-
ligiran at kabuhayan ng mama-
mayan. ~

Apat na bihag sa digma ang pinalaya sa dala-
wang magkahiwalay na okasyon nitong Dis-

yembre sa Mindanao.
Nitong Disyembre 26, pinalaya sa Maragusan,

Surigao del Sur ang dalawang sundalong nadakip
noong Agosto sa Impasug-ong, Bukidnon. Sa loob
ng mahigit apat na buwan, nabigo ang mga pwersa
ng AFP na tuntunin ang kinalalagyan nina Pfc.
Marnel Cinches at Pfc. Jerrel Yorong. Tumagal ang
paghawak sa dalawang bihag dahil sa hindi pagpa-
yag ng AFP at rehimeng Aquino na magpatupad ng
hiniling ng BHB na pitong-araw na tigil-putukan sa

limitadong saklaw.
Bago ito, pinalaya rin noong Disyembre 21 sa

Montevista, Compostela Valley sina Cpl. Benjamin
Samano at Pfc. Alvin Ricarte ng custodial unit ng
Comval-North Davao-South Agusan Subregion ng
BHB. Nadakip ang dalawang sundalo noong Disyem-
bre 2 nang salakayin ng BHB ang compound ng Su-
mitomo Fruits Corp. sa New Corella, Davao del Nor-
te kung saan sila nagsisilbing gwardya. Inilipat ng
BHB ang kustodiya sa dalawang sundalo kay Mayor
Rodrigo Duterte ng Davao City, na siyang nagpasa
sa kanila sa Eastern Mindanao Command ng AFP. ~

4 patay, 7 sugatan 
sa mga sundalo ng 29th IB

Apat na sundalo ng 29th IB Bravo Company ang napatay at
pito ang nasugatan nang pasabugan sila ng command-deto-
nated explosive (CDX) ng isang tim ng Bagong Hukbong Ba-

yan (BHB) sa ilalim ng Western Agusan Norte-Agusan Sur Subre-
gional Command noong Disyembre 22, bandang alas-8 ng umaga sa
Rizal, Buenavista, Agusan del Norte. 

Sakay ng isang siksbay, nagmula sa command post ng Bravo
Company sa Barangay Rizal ang inambus na platun para rumelye-
bo sa kanilang tropa na nakaistasyon sa Sityo Bangkaling, Nong-
nong, Butuan City.

Hindi na nakaganti ng putok ang mga nakasakay ng siksbay da-
hil sa tindi ng pagsabog ng CDX. 

Umabot pa sa limang minuto bago makarating ang reimpors-
ment. Dahil sa takot, nagpaputok na lamang kung saan-saan ang
reimporsment. Isang batang tumutulay sa pilapil ang tinamaan. Li-
ban sa pagpapasabog ng CDX, wala nang ibang putok na nagmula
pa sa BHB. Kaya kathang-isip lamang ng mga sundalo ng 29th IB
ang kanilang kwento na nagkaroon daw ng sampung minutong pa-
litan ng putok. 

Kahit itanggi pa ng militar at pulisya ang kanilang kaswalti, hin-
di ito maitago sa maraming residente sa paligid, sa mga dumadaan
sa pinangyarihan at sa mga nakatira sa tabi ng kampo.

Samantala, dinisarmahan ng isang yunit ng BHB sa ilalim ng Ar-
mando Sumayang, Jr. Command sa Southwest Negros si Efren Ba-
ton Solanoy, isang aktibong elemento ng CAFGU sa ilalim ng 12th
IB. Isinagawa ang pagdisarma sa Sityo Tau-angan, Gil Montilla,
Sipalay City noong gabi ng Disyembre 14.

Nakumpiska kay Solanoy ang isang awtomatikong ripleng M14
na may siyam na magasin at 110 bala nito. Nasamsam din ng BHB
ang isang military backpack, dalawang komoplaheng uniporme at
ID.  Kasama ang isa pang elemento ng CAFGU, umaaktong gwardya
sila ni Solanoy ng International Builders Corporation (IBC) Batch-
ing Plant. ~

Mga bihag sa digma, pinalaya
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Walang kwenta ang isang-buwang tigil-putu-
kan na idineklara ng rehimeng Aquino at ng

AFP na nagsimula dapat noong Disyembre 18. Par-
tikular sa Southern Mindanao, patuloy na sumasa-
kop at nag-ooperasyon ang mga pwersa ng Eastern
Mindanao Command ng AFP sa mga sumusunod na
lugar: 

1) Davao City: Mapula, Lumiad, Paquibato Pro-
per at Malabog sa Paquibato District; Domingga sa
Calinan District; Marilog; Salaysay; at Tambobong
sa Baguio District.

2) Compostela Valley: Kingking, Napnapan, Ti-
bagon at Las Arenas sa Pantukan; Panamin at Ani-
tapan sa Mabini; Nuevo Iloco, Nueva Visayas, Ba-
rangay Andili at Sta. Monica sa Mawab; Cabidia-
nan at Mainit sa Nabunturan; Paloc, Mahayahay,
Parasanon at Tandik sa Maragusan; Casoon sa
Monkayo; Sangab, New Visayas, Lapulapu, Teresa,
Masara, Panoraon, Elizalde at Malamodao sa Ma-
co; Ngan sa Compostela; at Manurigao sa New Ba-
taan.  

3) Davao Oriental: Taguibo sa Mati City;

Causwagan at Maputi sa Banaybanay; San Isidro,
New Visayas, Don Mariano Marcos, Maragatas,
Calapagan at Marayag sa Lupon; Binondo at Ma-
han-ub sa Baganga; Taytayan, Malibago at Mainit
sa Cateel; Caatihan sa Boston; at Lapulapu at San
Roque sa San Isidro. 

4) North Cotabato: Don Panaca, Kinarum,
Bangkal, Amabel, Noa, Binay, Bagumbayan, Balete,
Basak, Mahongcog, Manobisa, Imamaling at Bo-
ngolanon sa Magpet.

5)  Agusan del Sur: Santa Josefa, Veruela, Sa-
bud at Kauswagan sa Loreto; Salvacion at New Vi-
sayas sa Trento.

Ihinalimbawa ng BHB ang kaso ng Barangay
Catihan, Boston kung saan 14 na sundalo ng 67th
IB ang umookupa ng multipurpose gym, mga bahay
at mga videoke bars habang nagpapaigting ng ga-
waing paniktik.

Sa Sityo Balod, Barangay Malibago, Cateel, du-
mating ang Bravo Company ng 67th IB mga alas-5
ng umaga noong Disyembre 19. Ginalugad nila ang
erya at inokupa ang sentro ng barangay.             ~

AFP, lumalabag sa sariling tigil-putukan sa SMR

Jail warden sa ComVal, inaresto ng BHB

INARESTO ng Comval-North Davao-South Agusan
Subregional Command ng Bagong Hukbong Bayan
(BHB) noong Disyembre 23 si Jose Mervin Coquilla,
jail warden ng Compostela Valley Provincial Rehabili-
tation Center.

Ang pag-aresto ay ibinunsod ng mga reklamong
natanggap ng BHB hinggil sa mga anomalya sa pama-
mahala ni Coquilla sa Compostela Valley Jail at pag-
kakasangkot niya sa pagbebenta at paggamit ng mga
iligal na droga sa loob ng kulungan. 

Ayon sa mga reklamo, sangkot si Coquilla sa pa-
ngungurakot ng pondo para sa mga bilanggo. Dahil di-
to, hindi maayos ang pagkain at serbisyong medikal
ng mga detenido. 

Pisikal at sikolohikal din umanong inaabuso ni
Coquilla ang mga bilanggo. Ang mga dumadalaw na
kapamilya ay napipilitang makipag-usap sa kanilang
bilanggong mahal sa buhay habang nasa likod ito ng
rehas.

Sa kabilang banda, nagbubulag-bulagan lamang
daw si Coquilla kapag may mga bilanggong nahuhu-
ling gumagamit ng ipinagbabawal na droga o may mga
gwardyang nabibistong nagpapasok ng droga sa loob
ng bilangguan.

Tiniyak ng BHB sa pamilya ni Coquilla na habang
iniimbestigahan siya ay tatratuhin siya nang maayos
ng BHB at ng rebolusyonaryong baseng masa.

Mga detenidong pulitikal, 
nanawagan kay Pope Francis 

PAGPAPALAYA sa mga detenidong pulitikal sa
bansa. Ito ang hiling ng mga bilanggong puliti-
kal at kanilang mga pamilya sa napipintong
pagbisita sa Pilipinas sa kalagitnaan ng Enero
ni Pope Francis, pinuno ng Simbahang Katoliko.

Kabilang sa mga nananawagan kay Pope
Francis ay ang mga magulang ng dalawang ka-
bataang aktibistang nagtapos sa University of
the Philippines-Pampanga na iligal na inaresto
ng 3rd IB sa Carranglan, Nueva Ecija noong
Agosto 9 at inakusahang mga kasapi ng Bagong
Hukbong Bayan.  Ang mga sumulat ay sina Mrs.
Marita Cadanao para sa anak niyang si Guiller
Martin Cadanao at si Mrs. Rowena Salonga pa-
ra sa anak niyang si Gerald Salonga.  

Isang hiwalay namang sulat ang ipinadala
ni Andrea Rosal para kay Pope Francis na hu-
mihiling din na siya ay tulungang mapalaya. Si
Rosal ay inaresto noong Marso 2014 sa Calo-
ocan City nang pitong buwang buntis siya. Na-
matay ang kanyang bagong silang na anak no-
ong Mayo 2014 dahil sa kakulangan ng pa-
ngangalagang medikal at sa labis na hirap na
dinanas niya sa kulungan. Siya ay anak ng yu-
maong si Gregorio � Ka Roger� Rosal, dating
tagapagsalita ng PKP.
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Singilin ang mga krimen ng US sa gerang
Pilipino-Amerikano (1899-1913)

kabilang ang iniulat ng militar
ng US na 300,000 namatay sa
Batangas lamang, sa harap ng
walang habas na pamamaslang
at pandarahas. Hindi pa kabi-
lang dito ang libu-libong mga
Moro na pinatay ng mga sunda-
long Amerikano.

Sa kabila ng superyoridad ng
kanilang mga sandata, nabigo
ang mga pwersang militar ng US

Gugunitain sa darating na Pebrero 4 ang ika-116 taon ng pagsik-
lab ng Digmaang Pilipino-Amerikano. Noong araw na iyon, na-
buwal ang unang mandirigmang Pilipino na binaril ng manana-

kop na sundalong Amerikano sa labanan sa Sta. Mesa, Maynila.
Sariwain natin sa alaala ng

bagong henerasyon ng mga ka-
bataang Pilipino ang henosidyo,
mga krimen at brutalidad ng mi-
litar ng US laban sa mamama-
yang Pilipino at ang magiting na
pakikibaka ng sambayanan para
sa pambansang kalayaaan at de-
mokrasya.

Pinamunuan ni Gen. Elwell S.
Otis, gubernador militar ng US
sa Pilipinas (1899-1900), ang
unang yugto ng marahas na pa-
nunupil sa mamamayang Pilipi-
no. Ginamit ng US Army ang mga
taktikang rekonsentrasyon ng
mga sibilyan sa mga kampo mili-
tar, ang �water cure� sa intero-
gasyon, at kampanyang
�scorched earth� kung saan si-
nusunog ang buo-buong mga ko-
munidad. Hindi lamang ito nang-
yari sa Batangas at Laguna, la-
ganap din ito sa Bicol, Kabisaya-
an at ilang bahagi ng Mindanao.

Barangay Captain, pinaslang sa Agusan del Sur

Isang kapitan ng barangay ang walang awang
pinaslang ng mga elemento ng 26th IB noong

Disyembre 22, labag sa ipinangangalandakang ti-
gil-putukan ng rehimeng Aquino. Si Barangay
Captain Nicasio �Angis� Precioso Sr. ay pinagba-
baril  sa Km. 2 Barangay Nuevo Trabajo, San Lu-
is, Agusan del Sur habang papunta sana sa pulong
ng Municipal Peace and Order Council. Mariing ki-
nundena na Western Agusan Norte-Agusan Sur
Subregional Command ang karumal-dumal na
pagpaslang.

Bago ang pagpaslang, kinumpronta ng mga re-
sidente at ni Kapitan Angis noong Disyembre 21
ang tim ng Community Organizing for Peace and
Development (COPD) ng 26th IB na pinamumunu-
an ni Sgt. Andres Villaganaz para sabihang huwag

nang magkampo sa baryo at manakot ng mga re-
sidente. Sinabihan din silang umuwi na lang sa ka-
nilang baraks dahil mayroon naman silang idinek-
larang tigil-putukan.

Matagal nang inirereklamo ng mga kababaryo
ni Precioso ang panggigipit at pananakot ng mili-
tar sa kanilang lugar, at matatag siyang nanindi-
gan para sa panig ng mamamayan. Kabilang sa
mahabang listahan ng pandarahas ng militar sa
lugar ang paghahagis ng granada sa kanilang ba-
rangay noong 2005 at sa bahay ng dating kapitan
noong 2007, pagpatay kay Datu Mansubaybay no-
ong 2009 at marami pang ibang kaso ng paglabag
sa karapatang-tao.

Si Precioso ay bantog ding lider ng tribong
Banwaon. ~

Tinataya ng mga bantog na
istoryador na umabot sa 1.4 mil-
yong Pilipino, o mahigit 10% ng
populasyon ng Pilipinas noon,
ang namatay noong 1899-1905
sa mga unang taon ng gerang Pi-
lipino-Amerikano. Umabot sa
600,000 ang namatay sa Luzon,
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na mabilis na gapiin ang pagla-
ban ng mamamayang Pilipino.
Ang brutalidad ng militar ng US
ay nag-udyok ng malawak na
paglaban. Nagtagal nang halos
15 taon ang armadong rebolu-
syon ng mamamayang Pilipino
gamit lamang ang mga lumang
riple, rebolber, itak, punyal, pa-
na, sibat at iba pang katutubong
sandata.

Hamlettiing.. Reconcentrados
ang tawag sa mga kampo militar
kung saan pwersahang tinipon
ang mga Pilipino. Siksikan ang
mga kampong ito kaya laganap
ang mga sakit at marami ang na-
ngamatay. Halimbawa, may
isang kampo na may erya la-
mang na mahigit tatlong kilome-
tro ang haba at isa't kalahating
kilometro ang lapad para sa
8,000 Pilipino. May ulat din no-
on na sa pagitan ng Enero hang-
gang Abril 1902 ay namatay ang
8,350 sa 298,000 na preso sa
mga reconsentrados. 

Ang mga lugar sa labas ng
mga reconsentrados ay tinata-
wag na �sona ng libreng pama-
maril.� Ibig sabihin, ang sinu-
mang makikita sa labas ng kam-
po na walang sedula ay binaba-
ril. Giit ni General Bell sa isang
koresponsal, ginawa niya ang
mga kampo para �bigyang-pro-
teksyon� ang mga mapagkaibi-
gang Pilipino mula sa mga �la-
drones� o mga magnanakaw
(ang bansag sa mga rebolusyo-
naryo) at �matiyak ang suplay
nila ng pagkain� habang tinutu-
ruan umano sila ng sanitasyon.

�Scorched eearth ppolicy.� Sa
patakarang pagsunog sa buu-bu-
ong mga baryo, bantog na halim-
bawa ang pag-utos ni Gen. Jacob
Smith sa kanyang mga tauhan na
�sunugin ang Samar,� �Patayin
ang lahat ng batang may edad
sampu pataas!� at �Huwag haya-
ang may lumilipad pang kahit
isang ibon sa kalawakan!� 

Pagganti ito ni General
Smith sa matagumpay na reyd

ng mga rebolusyonaryo sa ilalim
ni Gen. Vicente Lukban laban sa
Company C ng 9th US Army Re-
giment na nakahimpil sa pobla-
syon ng Balangiga, Eastern Sa-
mar noong Setyembre 28, 1901.
Sa 74-kataong kumpanyang ito,
48 ang napatay at 26 ang nasu-
gatan. Nakaagaw ang mga rebo-
lusyonaryo ng 100 riple at mara-
ming bala. 

Nakaligtas ang ilang sunda-
long Amerikano nang makasakay
sila sa bangka at tumungo sa ba-
yan ng Basey, Samar. Binalikan
ni Capt. Edwin V. Bookmiller, ku-
mander ng Company G ang ba-
yan ng Balangiga at sinunog ito
hanggang maging abo.

�Water ccure� aat iiba ppang
krimen nng UUS AArmy. Sistemati-
kong ginamit ng mga sundalong
Amerikano ang �water cure� at
iba pang anyo ng pagtortyur sa
mga nabibilanggo nilang Pilipi-
no, sa desperasyong gapiin ang
armadong paglaban. Sa isa ni-
yang sulat noong Nobyembre 25,
1900 sa kanyang pamilya sa US,
isinasalaysay ni Sgt. Charles S.
Riley na:  �... Tinipon ang presi-
dente (alkalde), ang pari, at isa
pang nangungunang lalaki, at si-
la ay inimbestigahan. Iniwasan
ng presidente ang ibang tanong,
at hindi nagtagal, siya ay gina-
pos at ginamitan ng water cure.
Pinadapa siya sa ilalim ng isang
tangke ng tubig habang duma-
daloy ang tubig sa kanyang bu-
nganga. Isang lalaki naman ang
nakaupo sa kanyang tiyan para
hindi siya malunod. Nagmaka-
awa ang presidente at nagsalita.
Binigyan siya ng ikalawang
�water cure� hanggang sa nasa-
bi niya ang buong impormasyong
hinahanap sa kanya.

Nabiktima rin ng matinding
brutalidad sa kamay ng mga
Amerikano ang mamamayan ng
Panay. Sa sulat ng isang nag-
ngangalang Mr. Nelson sa Bos-
ton Herald noong Agosto 25,
1902, isinalaysay niya ang pa-

nununog sa Panay:
�... May kwento ng walang

pakundangang panununog kaug-
nay kay General Smith. Nagmar-
tsa ang 18th Regulars mula sa
Iloilo sa timog patungong Capiz
sa hilaga ng Panay, sa atas na
sunugin ang lahat ng bayan na
lumalaban. Resulta nito ang
paghawan ng lugar na may la-
wak na 60 milya mula sa isang
dulo tungo sa ikalawang dulo.�
Ibig sabihin, mahigit 96 kilome-
tro-kwadrado ang lawak ng si-
nunog ng mga sundalong Ameri-
kano.

Pagsupil ssa iimpormasyon. Si-
nupil ni Otis ang lahat ng mga
ulat tungkol sa mga taktikang mi-
litar para hindi ito makaabot sa
anti-imperyalistang mga pahaya-
gan at American Anti-Imperialist
League na kinabibilangan ng ma-
nunulat na si Mark Twain. Kasa-
bay nito, iniutos ni Otis sa parti-
kular na yunit kumander na ba-
liktarin o iatras ang naunang
mga pahayag ng mga sundalo na
naiulat sa midya sa US.

Samantala, naglunsad ng
kontra-propaganda si Otis. Sa
katunayan, aniya, ang �mga
bandidong Pilipino� ang siyang
nagpapahirap sa mga bihag ni-
lang mga Amerikano.

Pinabulaanan ito ng mga ulat
ng ilang mga dayuhang reporter
at mga kinatawan ng Internatio-
nal Committee of the Red Cross
(ICRC) tulad ni F.A. Blake.  

Nang dumating sa Maynila si
Blake para imbestigahan ang
mga kaso ng karahasan, ikinu-
long siya ni Otis sa kanyang upi-
sina sa Maynila. Minsan, nang
makakalas si Blake sa eskort ni-
yang militar ay nakita niya ang
sinunog na mga bahay, ang pi-
nagtatagang mga bangkay ng
mga Pilipino�biyak ang kanilang
mga tiyan, at ang iba'y pugot na.
Ikinwento ito ni Blake sa isang
Amerikanong reporter nang ma-
kabalik siya sa San Francisco,
California, USA.                         ~
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Magkaisa at yanigin ng protesta 
ang rehimeng US-Aquino

Sa pagsisimula ng 2015, ma-
laking anti-mamamayang dagok
ang kaagad na isinalubong ng
rehimeng US-Aquino sa mama-
mayang Pilipino. Ang malaking
pagtaas sa pamasahe ng mga
tren na MRT at LRT ay malaking
dagdag na pabigat sa 1.3 mil-
yong manggagawa, estudyante,
maliliit na kawani at iba pang
karaniwang mamamayang su-
masakay dito sa araw-araw.

Dapat yanigin ng protesta ang rehimeng US-Aquino sa buong
taon ng 2015. Dapat mahigpit na magkaisa ang lahat ng sek-
tor sa paglaban sa anti-mamamayang mga patakaran ng rehi-

men at sa pagsusulong ng kanilang interes at kapakanan. Malalaking
paglaban ang dapat pasiklabin ng sambayanang Pilipino upang harapin
ang lalala pang korapsyon at kabulukan, pagpapakapapet at kalupitan
ng naghaharing rehimen.

patakaran ng pribatisasyon ng
tren at imprastruktura para sa
transportasyong masa at iba
pang serbisyong panlipunan.

Nasa unahan ng kilusang
protestang ito ang mga pwer-
sang demokratiko at makaba-
yan. Dapat magkaisa ang lahat
ng sektor sa paglaban na ito at
magkaroon ng plano ng pagki-
los para sa susunod na mga
linggo upang iluwal ang mala-
king protesta laban sa pagtaas
ng pamasahe sa MRT at LRT.
Dapat magkaroon ng mahigpit
na pagtutulungan ang mga
manggagawa at mga kabataan-
estudyante, maliliit na kawani
at mga malaproletaryado sa
mga komunidad. Dapat nilang
buuin ang mga multisektoral na
komite sa koordinasyon na na-
katuon sa araw-araw na pagsu-
sulong ng kampanya.

Dapat mabilis at walang pa-
god na abutin ng mga aktibista
ang milyun-milyong mamama-
yang tuwirang apektado ng
pagtaas ng pamasahe sa MRT
at LRT. Dapat silang magpaka-
husay sa pagpupukaw sa di or-
ganisadong masa at pagpapaki-
los sa kanila sa iba't ibang anyo
ng protesta bilang paghahanda
sa mas malalaking sama-sa-
mang pagkilos sa loob at labas
ng mga kampus, upisina, pabri-
ka o komunidad.

Susi sa mahusay na pag-
aabot, pagpupukaw at pagpa-

Dapat itong labanan di lamang ng
mamamayan ng Metro Manila
kundi ng buong bansa.

Ang dagdag na pamasahe sa
tren ay ipinataw ng rehimen sa
mga unang araw ng taon sa pag-
tantyang hindi ito mapipigilan ng
protesta at paglaban ng mama-
mayan. Determinado ang mama-
mayang Pilipino na patunayang
mali ang rehimeng Aquino. Upang
magawa ito, dapat nilang ilunsad
ang pinakamalawak na kilusan ng
pagtutol at iluwal sa lansangan

ang malalaking rali na nagpo-
protesta hindi lamang sa

mismong pagtaas ng pa-
masahe sa

t r e n ,
kundi
s a



Mga tuntunin sa paglilimbag

1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil.

2. Pag-print sa istensil:

a) Sa print dialog, i-check ang Print as image
b) Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size
k) I-click ang Properties
d) I-click ang Advanced
e) Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling
d) Ituloy ang pag-print

3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa
angbayan@yahoo.com


