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Pambungad

Mahigit isang taon nang nananalasa ang bayrus na 
Covid-19 sa buong bansa, ngunit hanggang ngayon 
ay inutil pa rin ang rehimeng US-Duterte na pigilan 

ang pagkalat ng naturang bayrus. Hanggang ngayon ay 
wala pang libreng paggamot at mga pasilidad para sa mga 
natamaan ng Covid-19. Sa pamamagitan ng militaristang 
lockdown ni Duterte, pangunahing kasangkapan ang mga 
pulis at militar para kontrolin ang buhay at aktibidad ng mga 
tao habang bukas palad naman si Duterte sa mga dayuhang 
mamumuhunan at gamitin ang isyu ng Covid-19 para 
pagkakitaan at magkamal ng salapi kasama ang mga alipures 
niya. Sa panahon ng pandemyang Covid-19, si Duterte ang 
tunay na pasistang bayrus ng lipunan na mahigit limang taon 
nang nagpapahirap at pumapatay ng mamamayang Pilipino.

Hunyo 2019 nang ilabas ang ika-7 isyu ng
upang bigyang tugon ang panawagang isulong at pamunuan 

ang pakikibaka sa pasistang rehimeng US-Duterte at iangat 
ang rebolusyonaryong pakikibaka sa gitna ng tumitinding 
panggigipit sa katarungan, kalayaan at bigong pamunuan 
ni Duterte ang mamamayang Pilipino  sa ilang taon nitong 
panunungkulan. Kaya patuloy lamang na pinatutunayan na 
tanging ang landas ng paglulunsad ng digmang bayan sa 
pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas makakamit 
ang isang tunay na malaya at makatarungang sistema ng 
lipunan.

Inilabas  ang ika -8 isyu ng    sa harap ng 
mas umiigting na panawagan ng mamamayang api sa 
pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas na iluwal 
ang malawak na rebolusyonaryong pwersa  at ubos-kayang 
labanan ang papet pasista at tiranikong rehimeng US-
Duterte. Masasalamin ito  sa mga tulang  Pandemya, Para 
sa Kabataan, Kilos Kabataan , Nagising sa Katotohanan at 
Silang Naghahari-harian. 

 
Sumasalamin sa  buhay at kalagayan ng sambayanang  

Pilipino sa ilalim ng sistemang malakolonyal- malapyudal 
at ng   rehimeng US-Duterte at kung paano ito nilalabanan 
ng mamamayan ang tulang Lockdown,  Ang Buhay ng 
Magsasaka, Ikaw na Nagpunla, sa mga reportaheng 
Pagpapaigting ng Militarisasyon sa Pagharap sa Matinding 
Krisis  Dulot ng  Covid-19, Hindi Solusyon,  Nagpapatuloy na 
pamamaslang ng AFP-PNP sa Camarines Norte , maikling 
kwento na  Militarisasyon at sa dulang Sa Pandemya, May 
Laban ang Bayan!

Sa pamumuno ng Partido sa rebolusyong Pilipino ay 
nananatiling mataas ang diwang palaban ng Bagong 
Hukbong  Bayan at lahat ng rebolusyonaryong pwersa at 
patunayang makatarungan ang magrebolusyon  at ang 
kahandaang sa mga sakripisyo at kahirapan para makamit 
ang rebolusyonaryong adhikain ng sambayanan. Ipinapakita 
ito sa mga tulang  Sa Bawat Patak ng Ulan, Dito, Pula ang 
Kulay ng Api,  Apoy , Alay sa  Hukbo, Pagkikita, Kasama 
Huwag Kang Mapanglaw, Sabay  Nating  Iguhit ang 
Ating Panata, sa mga maikling kwentong Mga kwento ng 
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Editoryal

Sukang-suka na ang sambayanang Pilipino sa pang-aapi 
at pagsasamantala ng rehimeng US-Duterte. Hindi 
na nila  kayang sikmurain ang pambabalasubas ng 

rehimen sa kanilang mga karapatan sa buhay at kabuhayan. 
Panunupil at pasismo ang laging tugon sa lahat ng suliranin 
ng sambayanang Pilipino. Maging ang problema sa 
pandemya ay lockdown, pag-aaresto at pagkulong ang 
laging solusyon. Wala sa hinagap ng rehimen na solusyonan 
ang ugat ng suliranin ng bansang  Pilipinas. 

Imbes na itayo ang ekonomyang malaya at nagsasarili 

Iluwal ang Malawak na 
Rebolusyonaryong Pwersa at 
Ubos- Kayang Labanan ang Papet, 
Pasista at Tiranikong Rehimeng 
US-Duterte

Ilustrasyon mula sa Ang Bayan, Agosto21, 2020

Pakikidigma: Isnayper  at Medik, Mga kwento  ng  Sakripisyo  
at Katatagan ng mga Pulang Mandirigma: Depensiba  at 
Ekspansyon, kwentong buhay nina Ka Macky at Alexi , sa 
mga awit na Tao ang Mahalaga at Tumindig Ka Bayan Ko.

Makikita rin ang mga tagumpay sa pagsusulong ng 
armadong pakikibaka, pagtatayo ng baseng masa at  
rebolusyong agraryo sa reportaheng  Makabuluhang 
Tagumpay sa Armadong Pakikibaka Nakamit ng BHB-
Camarines at  Banta ng Kagutuman Nilabanan ng 
Mamamayan, at sa awit na Taktikal na opensiba.

Sa isyung ito ay dinadakila at pinaparangalan ang 
mga rebolusyonaryong martir na  sina Ka Jake,Ka Oris,                        
Ka Johnson, Ka Justin, Ka Asur at Ka  Dante. 

Ang bawat l ikhang sining ng    ay 
makapagbibigay gabay at inspirasyon sa mga pulang 
mandirigma, mga rebolusyonaryong organisasyon at 
sa lahat ng masang inaapi at pinagsasamantalahan na 
naghahangad ng tunay na pagbabago. 
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ay pinili ng rehimen na malayang papasukin ang mga 
dayuhan para dambungin ang ekonomya at likas na 
yaman ng bansa. Ibenenta ang soberanya ng bansa at  ang 
mayamang karagatan ng West Phillippine Sea  (WPS) kapalit 
ng kakarampot na pautang mula Tsina para pondohan ang 
talamak sa kurapsyon na programang Build, Build, Build. 
Nakikipagtawaran sa imperyalistang US para sa ayuda at 
kagamitang militar para sa anti-terorismong kampanya 
na walang iba kundi ang ibayong panunupil sa pambansa-
demokratikong adhikain ng sambayanan.

Sa ilalim ng pasistang diktadura patuloy na naghihikahos 
ang mayorya ng mamamayang Pilipino. Basang-sisiw sa 
harap ng hambalos ng pandemya at ang kaakibat nitong 
epekto sa kabuhayan dahil sa pinatagal na lockdown at 
samu't saring restriksyon na pumipigil sa mamamayan 
na humanap ng kahit man lang pansapin sa sikmura. 
Higit pang nilumpo ang dati nang sumusuray-suray na 
pambansang produksyon ng pagkain dahil sa pagpapatupad 
ng liberalisasyon sa bigas at pagpapalaki ng bolyum ng 
importasyon ng karneng baboy. Lahat ng ito ay sa balangkas 
ng patakarang neoliberal kung saan pumapatay sa lokal 
na produksyon ng pagkain at pagsirit ng presyo ng mga 
pangunahing bilihin at bayarin. Nangangahulugan din ito 

ng kawalang seguridad sa pagkain ng bansa sa gitna na ang 
buong mundo ay saklot ng pandemya.

Walang ipinatupad na tunay na reporma sa lupa para 
lutasin ang matagal nang problema ng masang magsasaka 
sa kawalan at kakulangan ng lupa, bagkus pinabilis ang 
pagpapalit-gamit ng lupa para sa kapakinabangan ng 
malalaking korporasyong lokal at dayuhan. Walang ayuda 
sa mga magsasaka na hinambalos ng sunod-sunod na 
kalamidad. Pinagpasasaan ang kakarampot na ayuda sa 
mamamayan na para sana  may pantawid-gutom sa panahon 
ng inutil na mga lockdown.

Walang ayuda sa mga manggagawang nawalan ng 
trabaho at patuloy na nawawalan ng trabaho sa gitna ng 
pandemya. Ang mga panggitnang pwersa na bumabalikat 
sa pagharap sa pandemya tulad ng mga manggagawang 
pangkalusugan, mga guro at iba pang propesyunal ay 
binalewala ang panawagan para sa karagdagang benepisyo 
at ayuda habang nagpapakabusog ang mga kaalyado ng 
rehimen na  mga malalaking burgesya kumprador , mga 
matataas na opisyal ng  gubyerno , AFP at PNP.

Labis na pinalobo ang utang sa ngalan ng pandemya 
subalit kulang na kulang naman ang makabuluhang pagtugon 
sa pampublikong kalusugan. Kakulangan ng hospital, mga 

Ilustrasyon mula sa Ang Bayan, Enero 21, 2021

Ilustrasyon mula sa Ang Bayan, May 7, 2021
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manggagawang pangkalusugan na pangunahing humaharap 
sa mga tinamaan ng  Covid-19, gamot  para mapigilan ang 
pagkalat ng bayrus, at patay-sinding pagbabakuna dahil 
sa kakulangan ng vaccine na nakaasa sa ayuda ng ibang 
bansa. Walang katiyakan na kayang labanan ng bansa ang 
mga bagong baryant ng Covid-19 kung mananatili ang inutil 
na mga paraan at hakbangin ng rehimen sa pagharap sa 
pandemya.

Sa kanayunan, hindi alintana ng rehimen ang pandemya, 
patuloy pa rin nitong sinusuyod ang mga baryo para sa 
hibang na layuning durugin di-umano ang Bagong Hukbong 
Bayan bago matapos ang kanyang termino. Ang malaking 
pondo na dapat sana ay magamit para ayudahan ang 
mamamayan na lugmok dahil sa pandemya ay mas piniling 
ilaan sa mga oplan na kontra-insurhensya na ginagawa lang 
namang gatasan ng mga mataaas na opisyal ng AFP-PNP. 
Binakuran ng AFP-PNP ang mga minahan para bigyang ng  
laya ang malaking kumpanya sa pagmimina  para dambungin 
ang yamang mineral ng bansa, itaboy ang mga maliit na 
magkakabod at  ipagkait sa sambayanang Pilipino ang likas 
na yaman.

Ikinumpas ni Duterte ang walang habas na pamamaslang 
sa mga madugong kampanyang "Tokhang" at Simultaneous 

Anti-Criminality and Law Enforcement Operation o SACLEO. 
Lumalangoy sa dugo ng mga pinaslang ang pasistang 
rehimen at hanggang nakakapit sa poder ay hindi ito titigil. 
Nagmamaniobra  si Duterte para manatili sa kapangyarihan 
ng lampas sa 2022. Nais niyang iligtas ang sarili sa 
pananagutan sa kanyang  madugong gyerang anti-druga 
at  sa  maraming kaso ng extra-judicial killings (ejk) sa mga 
pinaghihinalang maka-kaliwa, kung saan libu-libo ang mga 
naging biktima.

Sa harap ng lahat ng ito nagngangalit ang mamamayan.
Bumabangon sila para singilin at pagbayarin ang rehimeng 
US-Duterte sa paglapastangan sa karapatan ng sambayanan 
sa kanilang buhay at kabuhayan. Tiyak na iluluwal ang 
malawak na rebolusyonaryong pwersa para ubos kayang 
labanan ang papet, pasista at tiranikong rehimeng US-
Duterte.  Ang pwersang ito ay binubuo ng mamamayang 
nag-aarmas at masa ng sambayanan na nagtataguyod 
ng armadong pakikibaka para isulong ang malaganap 
at masinsing pakikidigmang gerilya. Ito ang pwersang 
nagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon 
na siyang magpapabagsak  kay Duterte at sa buong 
naghaharing sistemang malakolonyal ay malapyudal. Ito 
ang  sambayanang lumalaban para kamtin ang isang tunay 
na malaya, demokratiko, malusog at masaganang lipunan.

Ilustrasyon mula sa Ang Bayan, Hunyo 21, 2021Ilustrasyon mula sa Ang Bayan, Pebrero 7, 2021
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Pandemya
 ni Ka Nicko

Tula

madilim ang mundo
sa panahong ito
hindi ko na lubos malaman
kung saang daan tayo
dadalhin ng pandemyang ito

marahas na pamamaraan
at malagim na katotohanan
mga taong mapagsamantala
sa gitna ng labis na pangangailangan

tayong pawang lumalaban
sa gitna ng dilim
hindi maaninag ang liwanag
mga mamamayang walang ibang pagpipilian
kundi kumapit sa patalim
habang nagpapakasasa ang mga sakim

dumidilim ang mundo
nagkakagulo ang mga tao
gutom at pasakit ang dala ng 
pandemyang ito
meron pa bang pag-asa na naghihintay sa dulo?

sadyang walang kalutasan 
kung aasa lamang sa kainutilan ng mga 
naghahari-harian

panahon na para tayo’y magkaisa 
harapin ang pandemya ng sama-sama
Itakwil ang estadong bulok at pabaya
itayo ang lipunang malusog at malaya!



16 17Hunyo 2021

Balita! balita na naman
ang aking nasa harapan
panibagong isyu na nakakagulantang
virus na kumakalat Covid-19 ang 
ngalan

Dahil sa virus na kumakalat
isang pagpapasya ang isiniwalat
i-lockdown ang buong bansa
tugon niya sa madla
ngunit ano  ang epekto nito
sa bawat tao?
matinding suliranin ang kinakaharap

Paano na? Paano na ang bayan?
matinding kahirapan bunga ng 
lockdown
mapa- nayon man lalo sa kalunsuran
ito’y di na bago, tila di na magbabago

Sanay na! Sanay na! Ano pa ba ang 
bago
lockdown sa buong bansa paano na 
ang mga manggagagawa
saan sila kukuha ng panustos
sa kani-kanilang pamilya
gayong sweldo ay wala na

Lalo lamang nilugmok sa kahirapan
maraming mamamayan
nang ipatupad ang lockdown sa 
buong bayan
marami ang nawalan ng 
pagkakakitaan 

mga produkto ng magsasaka 
presyo'y 'di itinaas
kundi  lalong bumagsak!

Walang tulong na maasahan 
mula sa mga  nasa may kapangyarihan
sarili lang ang kanilang  iniisip
 hindi ang taong-bayan

Wala na! Ubos na !  
Saan aabot ang kakarampot 
na pinamimigay sa madla
Asan na? Asan na? Ang halaga
 na dapat ay nasa masa
ngayong matinding krisis 
ang dinaranas nila

Wala na! Wala na! Nakalaan na sa iba
paano na mga gutom na masa
mamamaya’y  inyong pakinggan
mga kumakalam na sikmura
talagang kaawa-awa
sigaw ng paslit di n’yo ba naririnig?

Tingnan n’yo? Tingnan nyo?
ang bawat nasasakupan n’yo
wala kayong awa, kayong nagpapasasa
sa halagang di naman inyo, 
kundi para sa tao
unahin ang bayan, 
hindi ang sariling kapakanan
dinggin n’yo ang mamamayan
mga sigaw nila’y pawang katotohanan 
hindi kasinungalingan!

Lockdown
   ni Ka Lyza 
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Ang Buhay ng Magsasaka
Nina Ka Anto, Ka Hadji, Ka Mae, Ka Omeng

Ikaw  na Nagpunla
ni Ka May

Ikaw na nagtanim, nagpagod
nagtrabaho kahit sa dilim

Ikaw, na sa huli’y pang-aapi ang aanihin
mababang uri sa paningin ng panginoon 

na mapang-angkin
Ikaw ang sa kanila’y nagpakain, ibabalik sa iyo’y

 pang-aalipin

Ika’y niloloko ng bulok na reaksyunaryong gubyerno
inaagawan ng  lupang dapat ay  sa iyo

Ikaw na naghahalal,  hinahayaang maupo
 sila sa pwesto

ngunit tingnan mo meron bang nagbago?

Kapayapaan ay naglaho 
hindi mo ba nakikita? 
Buksan ang mga mata

mga matang puno  ng luha at dusa
dinggin mo ang tulad mong magsasaka

tulad mong namanhid na sa pagsasamantala

Katulad ng mga kababaihan at kabataan
tayong lahat ay napagsamantalahan

biktima ng bulok na kultura ng lipunan

Ano nga bang solusyon?
walang iba kundi  armadong rebolusyon!

Lumaban at magtagumpay ang ating misyon
tayo ay aahon mula sa ating pagkakabaon

magkaisa, maglingkod ng buong puso sa masa
palayain ang ating bansa sa ganid na imperyalista

ibagsak ang malakolonyal at malapyudal na sistema
ito ang hahawan sa landas tungong lipunang sosyalista!

Maralita, manggagawang bukid  na  walang lupa
yamang- likha sa kanila nagmumula
ngunit ang gobyerno ano ang ginawa?

Rice Tariffication Law ,  iba  pang  batas ay 
ipinasa
pabor sa kapitalista at hindi sa mga  
magsasaka
hanggang kailan magtitiis, hanggang kailan 
magdurusa
sa ganitong  mapang-api at 
mapagsamantalang sistema

Pagsasamantala  laganap sa bansa
pang-aagaw ng lupa, panlilinlang sa masa
kasalatan ng kaalaman sinasamantala
ng mga panginoong maylupa’t burukrata

Kanilang pinagpaguran binabalewala
binarat na produkto at lakas- paggawa
sa maghapong trabaho kulang ang 
kinita
kalyuhing  kamay, kapalit  ay barya 

Huwag nang manahimik, imulat ang mata
tayo’y magkaisa, isulong ang pakikibaka
uring manggagawa ang nasa unahan 
tangan ang sulo ng makauring paglaban

Isigaw ang hinaing, karapata’y  ipaglaban
ilantad ang estadong bulok sa kaibuturan
armas ay hawakan, sumapi sa Hukbong 
Bayan
demokrasya at kalayaan  ating 
makakamtan!
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Ilustrasyon 
ni Dok Joel Ilustrasyon ni Dok Joel

Kabataan,  ikaw ay gumising
imulat ang mga mata
alamin ang kalagayan ng masa
kung hindi tayo kikilos at lalaban
tayo din  ang mahihirapan 

Kaya kabataan tayo nang 
magkaisa
para hindi na maranasan
ng mga susunod pang 
henerasyon
ang  dinaranas ngayon ng ating 
bayan

Huwag na nating hintaying
maubos ang ating yaman
na ninanakaw nang harap-
harapan
lalabanan at babawiin natin 
sa mga mapagsamantalang 
dayuhan 
ang mga dinambong nilang 
yaman

Hamon ko sa mga kabataan 
takot ay labanan
sumampa sa Bagong Hukbong 
Bayan
dito ay may kasagutan
sa mga  hinaing ng ating bayan

Magkaisa’t lumaban
dumaluyong sa kanayunan!
Isulong ang digmang bayan!

Para sa Kabataan
nina Ka Ace at Ka Mica

Kilos Kabataan
ni Ka Ranzel

Ang pagsulat ng pamagat
ay kailangan ng pagkakaisa at 
paglapat
kailan maiintindihan ng kabataan
ang paglaya’t paglaban?

Kabataan malayo pa 
ang ating mararating at lalakbayin
marami pa ang dapat tuklasin
sa bawat hakbang natin
kaisipa'y ating  palayain,
ito'y  higit pa 
nating palawakin.

Sa pagkilos sarili ay pandayin
maging matatag sa anumang 
gawain
sakripisyo't kahirapa'y lagpasan
baya'y paglingkuran 
ng buong tapang.

Kabataan tayo ang magpapatuloy 
ng kasaysayang ito
Kabataan tayo ang magpapatuloy 
ng digmaang ito!

Ilustrasyon ni Dok Joel
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Nagising sa Katotohanan
ni Ka Hanna
  

Isa, dalawa...pagmulat ng aking mata
poot, sakit, kahirapan aking nakita
hindi masolusyunan ng nasa kapangyarihan
kung pera lang ang magsasalita
wala tayong laban

Saksi ang aking mga mata sa nangyayari
noo’y tila walang nasaksihan, tikom ang  
bibig 
palad ma’y nanginginig 
ngayong nagising na sa katotohanan
at handa nang labanan ang kabuktutan

Ngunit hindi ito kaya kung ako’y nag-iisa
kailangan ko ng kakampi 
nand’yan sila,  makakasama 
lalaban para sa katarungan
pulang bandila ay iwagayway
taas-noo ipinagmamalaki sa sarili
sa pagrerebolusyon
walang pagsisisi

Katulad nila,
dugo ma’y pumatak, kasabay ng luha
datapwa’t kasama, ngunit hindi kilala

pangalan ay iba, nagtataka, sino ka ba?
kahirapa’t sakripisyo’y  'di iniinda
ipinamamahagi  natutunan sa iba

Salamat sa gabay ng Partido
higit pang tumibay paninindigan ko

sakripisyo, kahirapan at maging 
kamatayan

haharapin ng walang alinlangan

Ilustrasyon ni Dok Joel
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Silang Naghahari-harian
ni Ka Marjon

Mga uhaw sa dugo at gutom sa laman 
aagawan ka pa ng pagkain kahit isusubo mo na lang 
kuntento sila sa yaman na ating pinagpaguran
habang marami ang naghihirap at kumakalam na tiyan
dahil ang kabuhayan na ating pinagkukunan 
ay kanila nang kinamkam.
  
Ang lupang sakahan, trabaho ng karamihan
ibenenta na sa dayuhan at sila lang ang nakinabang
sagad hanggang buto ang kanilang kasakiman 
at ang pang-aalipin sa mamamayan
ating mga katwiran, mga panawagan at mga kahilingan
ay kanila lang tinatawanan at 
hindi mapagbigyan.

Kailan ka pa ba matututo? huwag ng magsawalang-kibo
sa porsyentong piso katumbas ng dugo mong tumutulo

nagbuwis na ng buhay ang ilan,
 marami na ang nakipagsapalaran

para lang makaahon sa matinding kahirapan.

Bayan kong minamahal hanggang dito na lang ba?
kaunlarang pinagkait sa manggagawa at magsasaka

kailan ka ba makakaahon
 sa malawakang pagsasamantala?

kailan ka ba makakalaya sa pyudal na sistema?

Katarungang hinahangad kailan mo ba makakamit? 
kung ang karapatan mong magpahayag

 ay kanilang ipinagkait
mga paratang sa mamamayan iginigiit

kahit hindi ikaw ang may sala kanilang ipinipilit.

Silang mga gahaman sakim sa kapangyarihan
mga buwaya sa kalunsuran at tigre sa kanayunan

mga dapat nag-aaruga at ama ng ating bayan
pero hindi!  Sila pa ang sumisipsip ng ating yaman

at nagtutulak sa kahirapan.

Mga batas na pinapatupad sa kanila lang pumapabor
at hindi sa mamamayan

ating pinagpaguran, ating pinaghirapan
at yaman ng bansa sila lang ang nakikinabang.

Nandito na kami at lumalaban 
para makamit ang kalayaan

katarungan makakamtan kung armas ay hawakan
puksain ang mga  salot sa ating bayan

prinsipyo’y panghawakan, mga luha ay iyong punasan
kalooban ay patatagin at sabay-sabay tayong lalaban!
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Pula ang Kulay ng Api
Mula sa kasama sa Southern Tagalog(ST*)

pula ang kulay ng mga api
ng mga dinusta at isinubasta
pula ang kulay ng apoy
naglilingas na sulo ng pag-asa
kumakalat at naglalagablab 
para sa paglaya

pula ang kulay ng paglaban
sa abo ng siphayo at dalita
babangon ang mamamayan
hanggang makalaya ang bayan

pula ang kulay ng mandirigma
pormado di lang ng baril 
kundi wagas na pag-ibig 
sa bayang  sinisinta
ang kanilang punglo at puso
pintig ay iisa

pula ang kulay ng kasaysayan ng 
mundo
ng matatalim na kontradiksyon
na makauring rebolusyon 
na siyang naging tugon

pula ang kulay ng digma
patak ng dugo sa kalayaang 
pangako
bininyagan ng buhay at kamatayan
ang ating pakikipaglaban

pula ang kulay ng pag-ibig
walang kasing dakila at dalisay
pag-ibig na sa bayan iniaalay
hindi makakalimutan 
magpakailanman.

Liyab mo’y mapagpalayang 
bukas

pilit kang lumakas
ginatung ng dayuhan

sistemang pinairal.

Kahirapan ng bayan 
mamamayan ang bumabalikat 

para sa paglaya ay paglaban 
pagliyab mo’y kumalat

sa Luzon, Visayas, Mindanao.

Bawat paglagablab 
sa puso ng hukbo

tanging hangad lang
tunay na kalayaa’t demokrasya

 
Puno ng pag-asa 

tangan ang sandata
prinsipyo’t disiplina

alay sa puso ng masa.

Taas kamao para sa bayan
lagablab ng apoy ng kalayaan!

Apoy
ni Ka Zel
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Sa  Bawat Patak ng Ulan
ni Ka Toni

Sa bawat pagpatak ng ulan
sa tigang na lupa ng ating bayan
sa bawat tagaktak ng pawis
ng mga magsasaka’t 
manggagawang
naghihinagpis

Sa bawat dugong ibinuwis
ng mga nasawi sa himagsikan
maso at karet ay hawakan
simbolo ng makauring paglaban

Libu-libong patak ng ulan
sa bawat unos palakas ng 
palakas
karagatan ng pagbabalikwas 
may makauring bag-as
pagsulong  na paalun-alon
dadaluyong ang  paglaban
mag-aalab ang kaparangan
sa iba’t ibang dako ng kapuluan

Bawat patak ng ulan
bawat paghampas ng alon
sa dalampasigan
bawat paglangoy 
sa laot ng digmaan
bawat sulo ng paglaban
umani ng tagumpay para sa
digmang bayan!

Ilustrasyon ni Dok Joel

Kay hirap mabuhay kung salat sa kalayaan
turing  sa iyo’y  hayop,  ang leeg ay  sakal
anumang naisin ay nadidiktahan
busabos na  ninakawan sa sariling bayan

Tila ibon tayong sa hawla  ay nakakulong
pagtangis  at sigaw ay mistulang bulong
panaghoy ng mamamayan di mabigyan ng 
solusyon
bagkus patuloy  pa ang mga pandarambong

Laksang magsasaka ang nandito sa kanayunan,
sobrang paghihirap  ang  kanilang nararanasan
ibayong pagsasamantala,  panggigipit, 
pangangamkam 
na hindi dapat dinaranas ng ating  mamamayan

Bayang Pilipinas,   likas na mayaman 
ngunit mamamayan lubog sa kumuno’y ng 
kahirapan
pagkat baya’y   lukob ng agilang dayuhan
silang nagpapasasa sa likhang yaman ng ating  
bayan

Subalit, 
dito sa kaparangan may awit para sa kalayaan
dito sa kabundukan may mga awit ng himagsikan
dito ang mga inaapi, naghahanap ng katarungan
dito nabubuo ang malakas na pwersa ng 
mamamayan

Kaya’t ang samu ko,  tayo’y magkaisa
bayan ay palayain sa kuko ng dayong agila
ating ipaglaban ang  tunay na  demokrasya
at  itayo ang lipunang sosyalista.

Dito
mula sa kasama sa ST
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Alay sa Hukbo
ni Ka Maxene

May hihigit pa ba sa isang katulad n’yo?
hukbong mapagmahal ng totoo
lahat ng mabuti ay nariyan sa puso ninyo
para sa bayan, buhay handang ialay.

Walang hukbong kayang tiisin ang masa
sa lahat ng oras kayo ang karamay
sa mga pighati hatid ay pag-asa
higit kayo sa lahat, kayo ay dakila

Ang  awit  na  ito ay alay namin sa inyo
ang himig, salita  at pag-ibig sa aming puso
kayo’y nag-iisa kayo lang sa mundo
ang may pusong wagas, ganyan ang hukbo

Lahat ibibigay, lahat ay gagawin
hindi nagsasawang kami’y edukahin
lahat ng makabubuti sa amin
ang inyong layunin

Ang BHB

Ang pagsapi sa Bagong  Hukbong 
Bayan
kaakibat ang mga sakripisyo at 
kahirapan
Kung ang tunay na layon palayain 
ang bayan
sa mga tungkulin at gawain, 
isapuso ang katapatan
masikhay na makibaka, 
mapagkaisa sa mga kasama 
mga maling aktitud kagyat na 
binabaka

Ang BHB  sandata  ng himagsikan
matapat, tumatalima sa linyang 
masa
mayroong  di-magagaping diwa
anumang mga balakid iniigpawan

Tayo nang sumapi sa Hukbong 
Bayan
mapang-api’t mapagsamantala  
ating lalabanan
tayo ay susulong mula sa 
kanayunan
pakubkob sa kalunsuran 
sa  daluyong ng digmang bayan
bandilang pula ating 
iwawagayway!
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Sa kandungan ng sonang 
gerilya
dito ang muli nating pagkikita
malayo sa ating mga 
magulang
kapwa  tayo ulila
rebolusyonaryong saksi ang 
matatayog na kabundukan

Mahabang paglalakbay at 
lakaran
sa mga alaala ng ating 
kabataan
kapiling ang hukbong bayan
adhikain niyakap natin

Tayo ay 'di hinubog ng mga 
kwento ng prinsesa, diwata at 
kastilyo
kundi ng kasaysayan  ng mga 
alipin
mga batang walang makain

Pagkikita
mula sa kasama sa ST

Ilustrasyon ni Dok Joel

Namulat tayo sa patak ng luha
ng mga api at dukha

maaga nating natutunan
ang kahulugan ng paglaban

Lumipas ang maraming taon
sa pagyakap natin sa rebolusyon

ang muli nating pagkikita
armalyt na ang dala-dala

Ang panahon ng kamusmusan
ay ating iniwan

ang kagubatan ay di na palaruan
kundi lunsaran ng digmaan

Pagkat 'di na musmos 
ang ating daigdig

ito ay nagpupumiglas at 
naghihimagsik

naghahangad ng bukas na malaya
para sa mga batang  tulad natin 

na hindi na maging ulila.
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Kasama huwag kang mapanglaw 
sa gabing ikaw ay nag-iisa
nandito kami sa iyo’y nakikinig
sasamahan ka para sa bagong 
bukas
ating hahanapin ang kalayaan ng 
ating bayan
kapit-bisig tayo sa pagsulong ng 
rebolusyon

Kasama huwag kang mapanglaw 
sa gabing ikaw ay nag-iisa
masdan mo ang buwan na sa 
iyo’y nagbibigay liwanag
upang maging matibay ang 
paninindigan

Masdan mo ang mga tala na sa 
iyo’y gumagabay 
saan man tayo tumungo  
hinding-hindi maglalaho ang 
taglay  nitong liwanag
sa paningin ng hukbo’y patuloy 
na  magniningning  

mga prinsipyong natutunan 
laging nagbibigay hamon, sigla at 
tapang sa pagharap sa kaaway
para palayain ang bayan. 

Kasama, Huwag Kang Mapanglaw
ni Ka Anding

Tayo ang Guguhit ng Ating Panata
 ni Ka Ren

Pag-ibig ko  sayo at sa baya’y nakalaan
mula ng tayo’y magkita sa kilusan

layunin nating lumaya ang sangkatauhan
kasabay ng ating pagmamahalan.

Iniluwal tayo ng aping bayan
pinagtagpo tayo sa iisang paninidigan

magkalayo man tayo ng kinikilusan
ay iisa ang ating paroroonan.

Malinaw kong tinatanaw ang hinaharap
kasama ka sa layunin kong tapat

daanan man ng unos at bagyo
ating pundasyon ay itatayo, lalago.

Pag-ibig nati’y  iniaalay sa masa
katulad ng paghahangad nating lumaya

sakripisyo’y hindi mawawala
tayo ang guguhit ng ating panata.

Kasama ang bayang nahihirapan
pilit humuhulagpos sa kaalipinan

malayo man sa isa’t isa
sa piling ng masa tayo’y  magkasama.

Hindi magagapi ng anumang pagsubok
pag-ibig ko sayo’y hindi magwawakas
kung tayo’y magtutulungan at lalaban

lahat ay ating malalagpasan.
Kaya’t sulong lang, Kasama

kaagapay mo ako sa armadong pakikibaka.

Ilustrasyon ni Ka Parts Bagani
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Isang lugar kung saan makikita 
ang ibat ibang bagay   sa 
kalikasan. Maraming kahoy 

na maliliit at malalaki. May mga 
hayop na nakatira sa sanga 
ng kahoy at ang iba ay sa 
lupa makikita. Mga sapang 
lumalagaslas, sa paligid nito 
ay may mga ugat  na siyang 
nagmamantini ng dami at linis 
ng tubig nito. Mga batong 
naglalakihan saan man dako ng 
kagubatan. Kung gumuho ang 
lupang kinatatayuan gugulong 
ang bato sa walang tiyak na 
direksyon. Kaya ang  maliliit na 
punong nadaanan, nabangga ay 
nadurog at natumba. 

Subalit, kapag nabanggga 
ng bato ang mas malaki pa sa 
punong  kanyang nadaanan ito 
ang pipigil sa kanya sa walang 
direksyon paggulong. Mga 
punong  nanatiling matatag 
anumang bagyo ang dumaan, 
sa mahabang panahon nilang 
p a g s i b o l .  S a  k a g u b a t a n 
maraming karanasan ang 

Gubat
    Ni Ka Yuri

pinagdaanan, may mga punong 
nabali, natumba, at nabulok. 
Magkagayunman, mananatili 
ang kagubatan na kumakalinga 
ng iba't ibang buhay at bagay.

Ang kagubatan ay katulad 
ng Partido na naging kanlungan 
ng mamamayang lumalaban 
para sa pambansang soberanya 
at wawakasan ang  kaapihan. 
Sa loob ng Partido nariyan ang 
iba't ibang tao na nagmula sa 
iba't ibang  uri  sa lipunan na 
nabibigkis sa iisang adhikain 
na kanilang dinadala. Iba't 
ibang aktitud,  ideya ang 
inilalahad hanggang umabot  sa 
tunggalian tungo sa pagkakaisa. 
May hindi kinaya na nanghina at 
nanlumo, ngunit  mas marami 
ang nanindigan at siyang tunay 
na nagdadala sa prinsipyong 
MLM, na kahit anong hirap 
at sakripisyo  ang dumaan ay 
bumabangon at patuloy  na 
lumalaban,  nilalagom ang mga 
karanasan at pinauunlad ang 
bagong henerasyon. Mas higit 
na matatag sa pagharap sa 
hamon ng panahon.

Sanaysay
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Rosas
Ni Ka Tony

May isang magsasaka na nagtanim ng rosas na pulo- 
pulo at sa ibat ibang lugar. Ngunit lumipas ang 
panahon naiwan niya ito. Ang rosas ay nanghina, 

pilit na kinukubabawan  ng  iba pang halaman. Hanggang sa 
umuunti ang halaman dahil hindi na ito nakakuha ng sikat ng 
araw. Nariyan na rin ang manghina at  lumiit ang mga  rosas.

Ngunit hindi pa huli ang lahat may sumibol na tatlong 
halamang rosas upang muling payabungin ang  nanghina 
nang halaman. Naging matatag sa kanyang paglaki na kayang 
harapin  anumang unos ang dumaan.   Ang kanyang sanga 
ay hindi na basta mababali.  Ang mga panibagong supling 
ay magpapatuloy sa paglago.

Tulad din ng Partido na naitayo 
sa iba't ibang kapuluan. May 
panahong nanghina dahi l 
sa paglihis sa tamang linya 
subalit muling bumangon at 
nagpanibagong sigla sa gabay 
n g  M a r x i s m o - L e n i n i s m o -
Maoismo (MLM).  Ngayon ay 
patuloy na lumalakas sa diwang 
pagsilbihan at pamunuan ang 
rebolusyong Pilipino. Patuloy 
itong ginabayan ng MLM 
sa bawat hakbang upang 
di na malihis. Dumating 
man ang mga kahirapan 
at sakripisyo sa bawat 
kasama ay nariyan  ang 
nagniningning na  tatlong tala na 
siyang magtatanglaw sa  kanilang 
lahat  hanggang makamtan ang 
ganap na tagumpay.

Pagpapaigting  ng  Militarisasyon  
sa  Pagharap  sa Matinding  Krisis  
Dulot  ng  COVID-19,  Hindi  
Solusyon!

Reportahe

Sa halip na tugunan ng rehimeng US-Duterte ang kagyat 
na pangangailangan ng mamamayan para sa ligtas 
na pagharap sa Covid-19, mas 

pinili ni Duterte ang pagkontrol sa 
mamamayan sa pamamagitan ng 
mala-martial law na pagtake-over 
ng AFP-PNP sa mga checkpoints 
at quarantine zones 
u p a n g  p i g i l a n 
ang pagkalat ng 
pandemya.

Ang ganitong 
p a g h a r a p  n g 
r e h i m e n g  U S -
Duterte sa kasa-
l u k u y a n g  k r i s i s 
pangkalusugan sa 
bansa ay malinaw 
n a  k a i n u t i l a n , 
dagdag pahirap at 
pagpapat indi   ng 
takot sa hanay ng 
m a m a m a y a n  s a 



40 41Hunyo 2021

umiigting na militarisasyon sa Camarines Norte.

Bago pa man lumaganap ang Covid-19 sa bansa, nagkalat 
na ang mga berdugong militar at pulis ni Duterte upang 
lansakang labagin ang karapatang-tao ng mamamayan sa 
probinsya. Patunay nito ang naganap na sunod-sunod na 
engkwentro noong Enero 2020  sa pagitan ng 96th IBPA 
at Bagong Hukbong Bayan (BHB), kung saan binibiktima 
ng militar ang mga sibilyan sa komunidad matapos silang 
mabigong  igupo ang BHB. 

Noong Enero 14, 2020 anim na sibilyan mula sa iba’t 
ibang baryo na nagkokopra malapit sa pinangyarihan ng 
engkwentro ang hinuli sa Brgy. Maligaya, Labo. At noong 
Enero 22, 2020 ay pinatay naman  si Joel Marinda ng Brgy.  
Malaya, Labo  matapos ang bigong pagkubkob ng militar  
sa yunit ng BHB na ikinasawi ng isang opisyal ng militar na  
si Lt. Jose Henry Nupueto.

Nasa napakabulnerableng sitwasyon ang buhay ng 
mamamayan dahil walang katiyakan na matutugunan ng 
rehimen ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. 

Ilustrasyon mula sa Ang Bayan, Mayo 21, 2020

Lalo pa na walang kasanayan ang mga militar sa pagtugon 
sa pagresolba ng pandemya at kung ano ang makakabuti 
para sa mga taong pinagkakamalang mayroong Covid-19 at 
posibleng tamaan nito. 

Nagdudumilat ang katotohanan na hindi handa ang 
reaksyunaryong gubyerno para sa komprehensibong plano 
sa pagharap sa atake ng Covid-19. Sa ilalim ng sistemang 
malakolonyal at malapyudal na bansa tulad ng Pilipinas, 
kalunos-lunos ang serbisyong pangkalusugan tulad ng 
kakulangan ng budget para sa mga ospital, sapat na 
gamot, kakulangan ng manggagawang pangkalusugan at 
kawalan ng de-kalidad na serbisyong pangkalusugan sa 
pangkalahatan. 

Hindi malinaw para sa rehimeng US-Duterte kung paano 
tutugunan ang praktikal na problema ng mamamayan 
sa pagkain at kagamitan pang-medikal sa panahong ng 
lockdowns.

Dagdag na pasakit sa mamamayan ng Camarines Norte 
at  mamamayang Bikolano na dati nang binabaka ang hirap 
dahil sa kawalan ng lupa, kawalan ng desenteng hanapbuhay 
at mga nabubuhay sa “isang kahig-isang tuka”. Sa gitna ng 
krisis pangkalusugan hindi kakayanin ng masang anakpawis 
na isustine ang pangangailangan ng kanilang pamilya kung 
magtatagal  ang banta ng Covid-19 at ang kaakibat na 
patakarang lockdown  ni Duterte na dinodomina ng AFP-PNP 
sa tuwing tumataas ang impeksyon sa isang lugar.

Mas nanganganib ang buhay ng masang anakpawis, hindi 
lang sa banta ng Covid-19, kundi sa malawak na kagutuman 
at militarisasyon. Dapat singilin si Duterte sa pagwarak sa 
ekonomya ng bansa. Ang tuluyang pagkawasak ng lokal 
na produksyon dahil sa pananalasa ng neoliberal na mga 
patakaran ng gubyerno tulad ng Rice Liberalization at 
pagbubukas ng malakihan at dayuhang pagmimina. Mga 
pasistang patakarang Anti-Terorism Act, Oplan Tokhang at 
iba pang mga anti-mamamayang batas ang lalong naglalagay 
sa mamamayan sa mga sakuna at pandemya. 

Nilulumpo nito ang ekonomya ng bansa at kawalan ng 
kakayahan sa sustenableng pagkain sa bansa lalo na ngayon 
na mahigpit ang pagpapatupad ng community quarantine 
sa mga lokalidad.  Kasabay pa ang matinding parusa sa mga 
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Ilustrasyon mula sa Ang Bayan Nobyembre 7, 2020

Makabuluhang Tagumpay sa 
Armadong Pakikibaka Nakamit ng 
BHB Camarines

Sa nakaraang halos dalawang taon makabuluhang 
tagumpay ang nakamit ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB)  sa Camarines sa paglulunsad ng pakikidigmang 

gerilya. Nagkaroon ito ng malalaki at katamtamang laking 
mga taktikal na opensiba at mga aktibong depensa  kung 
saan nakakumpiska ng  21 armas na kinabibilangan ng 11 HPR, 
1 machine gun at 9 na SFA. Napatay ang 15 at nasugatan ang 
14 sa hanay ng AFP-PNP.

Mapagpasyang hinarap ng BHB ang mga atake ng 
AFP kung saan nabigo ang mga pagtatangka ng kaaway 
na durugin ito. Noong ikatlong linggo ng Disyembre 
2019, dumaluhong ang militar sa kaloob-looban ng gubat 
partikular sa  Sitio Malapat ng Brgy. Ba'ay Labo, sa gitna 
ito  ng deklarasyon ng tigil-putukan.  Naitransporma ng 
BHB sa aktibong depensa ang ginawang pang-aatake sa 
kanila noon ng 92nd DRC na nagresulta pagkasawi ng  
apat  at pagkasugat ng anim na elemento ng militar.  Ayon 
kay Ka Carlito Cada, tagapagsalita ng Armando Catapia 

Command (ACC), "sa kabila ng 
unilateral ceasefire na idineklara 

ng reakyunaryong gubyerno 
ay patuloy na ginagalugad ng 

militar ang interyor na bahagi 
ng kagubatan sa Camarines 

Norte. Walang ibang 
mapagpipilian ang 
BHB kundi ang manatili 

sa postura ng aktibong 
depensa upang ipagtanggol ang 

sarili." Dagdag pa ni Ka Carlito,  
"sadyang hindi maiiwasan ang 

hinuli  na ayon sa kanila ay lumabag sa health protocols. 

Nananawagan ang Armando Catapia Command (ACC)
sa lahat ng mamamayan sa kanayunan at kalunsuran, 
maging ang lahat ng rebolusyonaryong pwersa na 
magsagawa ng plano sa kani-kanilang lugar para harapin 
ang banta ng Covid-19. Dapat magmobilisa para sa 
malawakang pagpapalaganap ng impormasyon kaugnay 
dito at kung paano ito maiiwasan. Dapat kumilos ang mga 
rebolusyonaryong organisasyong masa at sub-komiteng 
pangkalusugan para sa ligtas na pagharap sa pandemya. 

Sinusuportahan din ng ACC ang iba’t ibang pagkilos ng 
mamamayan para panagutin ang rehimeng US-Duterte sa 
kainutilan nito  sa pagharap sa  Covid-19. Naninidigan ang 
Bagong Hukbong Bayan ng Camarines Norte na tanging ang 
demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba 
ang pangmatagalang solusyon sa problemang pang-
ekonomya, kaakibat na ang problema sa pampublikong 
kalusugan sa panahong may pandemya. 
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mga labanan kahit sa panahon ng pansamantalang tigil-
putukan kapag nanatili ang patakaran ng AFP ng walang 
pakundangang operasyong militar kahit may deklarasyon 
silang Suspension of Military Operation (SOMO). Lagi't lagi 
nang idinadahilan ng militar ang pagsasagawa diumano ng 
security patrol, ngunit ang totoo,  ito ay para  tuloy-tuloy na 
tugisin ang mga yunit ng BHB at mulat na labagin ang kanilang 

dineklarang SOMO. 

Paliwanag ni Ka Carlito, "hibang na 
inaakala ng AFP-PNP na magpapabaya 

at magpapalinlang ang BHB at lahat 
ng rebolusyonaryong pwersa 

sa kanilang patibong at mga 
patraydor na atake. Walang 
ibang dapat sisihin sa pagkasawi 

at pagkasugat ng mga elemento ng 
92nd DRC kundi ang arogansya ng 

9th IDPA  sa walang pagsasaalang-
alang na operasyong militar kahit sa 

panahon ng unilateral ceasefire para 
sana bigyang puwang ang mapayapang 
pagdiriwang ng kapaskuhan."  

Noong Enero  22, 2020 muling 
binigo ng BHB ang pang-aatake ng AFP-

PNP.  Sa pahayag ng  ACC, " isang opisyal ng 96th IBPA na si 
2nd Lt. Jose Henry Nupueto Jr.  ang napatay sa isang sagupaan 
sa pagitan ng yunit ng BHB at pinagsanib na pwersa ang 
96th IBPA  at 2nd Provincial Mobile Force Company (PPMFC), 
umaga noong  ika-22 ng Enero 2020 sa Barangay Malaya Labo,  
Camarines Norte. 

Ayon pa sa  ACC,  "mananatili ang patakaran ng BHB na 
magpursige sa opensibong postura sa harap na walang-tigil 
na operasyong militar. Walang ibang pagpipilian ang BHB 
kundi patatagin ang hanay  at patuloy na maglunsad ng mga 
aktibong depensa para mapagpasyang harapin at biguin  ang 
opensibang militar ng Joint Task Force  ng AFP-PNP." 

Ang pagbigo sa atake ng AFP-PNP ay sinundan pa ng 
labanan sa Tible, Lupi Camarines Sur noong Oktubre 22, 
2020   kung saan nilabanan ng Norben Gruta Command 
(NGC) BHB- West Camarines Sur ang umatakeng tropa ng 
9th IBPA. Nakumpiska ng BHB ang 2 glock at labin-walong 
(18) backpack nang nagsipagtakbuhan ang tropa ng militar 
nang maramdaman nilang depensiba  sila sa labanan.

Noong Disyembre  12, 2020  ay muling nakasagupa ng 
BHB ang 96th IBPA sa Sitio Malapat, Baay Labo. Ipakita ang 
kapasyahan ng ACC- BHB na magkontra-atake sa malakihang 
operasyong militar sa pamamagitan ng paghanap ng 
mahinang bahagi ng pwersang nag-ooperasyon at  bigwasan 
ang militar. Dito nakakumpiska ng BHB ng 2 cal. 45 at walong 
(8) backpacks at iba pang gamit militar mula sa mga naiwan 
ng mga umatras ng pwersa ng militar. 

Nagsagawa ng  kumpiskasyon  ng  armas ang NGC sa isang 
despotikong panginoong maylupa . Ayon sa tagapagsalita ng 
NGC na si Ka Michael Robredo " matagumpay ang isinagawang  
kumpiskasyon ng armas ng BHB sa pamilya Villafuerte sa Brgy. 
North Villazar Sipocot, Camarines Sur.  Isang baby M16 armalite 

rifle, 2 Carbine at maraming bala ng iba’t ibang 
mataas na kalibre ng baril  ang nasamsam 

ng BHB sa compound ng 
mga Villafuerte kabilang 

ang mga bala sa M16 , M203 at 
Garand”. Paliwanag ni Ka Michael,  
"ang kumpiskasyon ang magsisilbing 
babala sa pamilya para itigil ang pang-

aabuso sa mga mamamayan sa lugar."  

Sa labanan sa Tigman, Sipocot 
Camarines Sur, noong Marso 
4, 2021  muling ipinamalas ng 

NGC ang kahandaan sa mga 
pleksibilidad kung paano 
haharapin ang atake ng 
AFP-PNP. Sa pahayag ni Ka 
Michael Robredo  kaugnay 
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dito sinabi niya, " nasa tabi noon ng baryo  ang isang yunit 
ng BHB para  himukin ang masa na sama-samang kumilos sa 
pagharap sa pandemyang Covid-19. Gayundin ang matulungan 
sila sa kinakaharap na sobrang krisis sa ilalim ng rehimeng 
Duterte kaalinsabay din ang pangangalaga ng kagubatan. 
Bandang ika-pito ng umaga nang mapag-alaman  ng mga 
kasama na may nag-ooperasyong PNP-SAF malapit sa kanilang 
base. Agad naghanda ang  mga kasama  at pumwesto sa 
magandang pusisyon para  dagukan ang papalapit na kaaway". 

Dagdag pa ni Ka Michael , "alerto ang mga kasama at 
nakahanda anumang oras na makalapit sa yunit ang nag-
ooperasyong pulis. Bandang alas-11:00 ng umaga nang  makita 
ng mga kasama  ang nag-ooperasyon sa may bahaging ibaba 
ng kanilang pusisyon.  Sinipat ng kasama ang papalapit na 
pwersa sa layong humigit-kumulang labin-limang metro bago 
pinakawalan ang signal fire.  Sa unang bugso ng putok ng 
mga kasama ay agad namatay ang dalawang elemento at isa 
pa ang nasugatan sa hanay ng PNP-SAF. Nagulantang sila  at 
hindi agad naka-counter ng putok. Ligtas na nakamaniobra 
ang mga kasama at walang tinamong anumang pinsala ang  
kanilang hanay."

Tampok sa tagumpay ng BHB ang reyd sa Dumagmang 
Labo, Camarines Norte noong Marso 19, 2021. Ayon kay Ka 
Carlito Cada, "isang solido at makabuluhang tagumpay ang 
nakamit ng ACC-BHB sa  isinagawang reyd laban sa tropa ng 
Camarines Norte 1st Platoon ng 2nd Police Provincial Mobile 
Force Company (PPMFC) na pinamumunuan ni PLt. Louie 
James Amoy  sa Purok 6 ng Dumagmang  noong ika-9:30 ng 
gabi, Marso 19, 2020.  Lima  ang namatay sa hanay ng PPMFC 
na kinilalang sina Pcpl. Roger Estoy, Pat. Joey Cuarteros, 
Pat. Benny Ric Bacurin, Pat. Jeremy Alcantara at Pat. Alex 
Antioquia. Ang dalawa pang nasugatan na sina Pcpl. Erick 
Hermoso at Pat. Aldrin Aguito ay sumuko na kagyat namang 
nilapatan ng paunang lunas ng mga medik ng BHB." 

Dagdag pa ni Ka Carlito , "nasamsam ng BHB ang walong 
mahabang baril na kinabibilangan ng 1  R4 carbine,  5  Galil, 
1 K2 at  1 baby M60 machine gun at limang maiksing baril na 

Larawan ng mga  nasamsam mg BHB sa matagumpay na reyd  sa  kampo 
ng PPMFC sa Dumagmang, Labo  Camarines Norte noong Mayo 19, 2021

glock at marami pang ibang gamit militar. Walang pinsala sa 
hanay ng BHB sa aabuting isang oras na labanan." 

“Ang taktikal na opensiba ng BHB ay sagot sa pasistang 
lagim ng iwinawasiwas ng PNP sa mamamayan ng Camarines 
Norte. Layunin nitong mabigyan ng hustisya ang  mga biktima 
ng walang habas na pamamaslang ng mga uhaw sa dugong 
reaksyunaryong pwersa na mamamatay- taong si Duterte", 
paliwanag  ni Ka Carlito Cada.

Ipinapakita ng mga katulad na taktikal na opensiba at 
mga aktibong depensa ng BHB na may kakayahan itong 
makapagpalakas sa gitna ng pakikipaglaban sa pwersa ng 
reaksyunaryong estado. Sa ganitong praktika maiigpawan 
ang konserbatismong militar at patuloy na magpapakahusay 
sa pagsusulong at pagpapaigting ng pakikidigmang gerilya 
batay sa papalawak at papalalalim na baseng masa. 
Tinatanaw ng BHB Camarines ang higit pang tagumpay sa 
mga taktikal na opensiba para ubos-kayang biguin ang RTF-
ELCAC at  Oplan Kapanatagan  at panagutin at pagbayarin 
ang papet, pasista, tiranikong rehimeng US-Duterte. 
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Nagpapatuloy na Pamamaslang ng 
AFP-PNP sa Camarines Norte

Walang habas ang ginagawang pamamaslang ng 
AFP-PNP sa Camarines Norte. Nito lamang taong 
2021 ay  umabot na sa sampung (10) inosenteng 

sibilyan ang pinaslang, kabilang ang isang barangay kapitan, 
isang  barangay kagawad  at   walong  ordinaryong  sibilyan. 
Sila ay mga biktima ng extra-judicial killings (ejk) at  SACLEO 
(Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation) 
na isinasagawa ng PNP-CIDG-PDEA sa  dis-oras ng gabi. 
Liban pa ito sa mga pinatay  sa Oplan Tokhang  sa ilalim ng 

gyerang kontra-druga  ni Duterte.

Noong hating-gabi  ng Pebrero  
12, 2021 nang barilin at napatay si 
Kapitan Geoffrey Castillo ng Brgy. 
Macogon, Labo.  May dalawang 
lalaki na nagkunwaring hihingi ng 
tulong  sa aksidente sa kalsada na 
agad namang pinagbuksan ng pinto 

ng nasabing Kapitan. Matapos ito ay 
agad binaril ng mga salarin si Kapitan 
Castillo. Nang humandusay na  si 

Kapitan  ay binaril naman ang kanyang 
asawa, buti na lang at hindi tinamaan at 
nakatakbo palayo at nagtago. Kilalang 
matapat, mabait at matulungin si Kapitan 
Castillo. Isa siya sa tumututol sa dayuhang 

pagmimina.

Pebrero 25, 2021, alas 2:00 ng  madaling 
araw  nang paikutan at pasukin ng humigit 

kumulang 70  uniformed personnel 
ng Police Provincial Mobile Force 
Company (PPMFC) at  Cr iminal 

Investigation and Detection Group (CIDG)  

ang bahay ni Kgd. Melandro Verso  sa Sitio Mineral  Brgy. 
Talubatib Labo.  Sinira  ang pinto ng bahay  saka pinasok at 
pinatay ang nasabing kagawad. Tinipon din ang mga kaanak 
ng biktima sa garahe ng kanilang bahay. Tinutukan ng baril 
sa ulo ang isang batang dalawang taong gulang at hiniklas 
ang suot nitong kwentas, tinakot ang mga may edad saka 
nilimas ang pera, alahas at mga gadgets ng pamilya Verso. 
Kinuha din ang memory ng CCTV sa bahay ng biktima. 

Tinatayang ang nalimas na halaga ng pera at 
iba pang mahahalagang gamit ng pamilya 
ay  Php700,000.00. Ayon ito sa deklarasyon 

mismo ng pamilya Verso.

Kinabukasan matapos ang insidente 
saka pa lamang dumating ang search 

warrant na isisilbi ng PNP-CIDG 
sa biktima at agad si lang 
nagpahayag sa midya na si 
Kgd. Verso umano ay myembro 

at mataas na opisyal ng New 
People’s Army (NPA) at Finance Officer daw nito. Nanlaban 
umano si Kagawad at nakuhaan ng matataas na kalibre 
ng baril at mga pampasabog. Si Kgd. Verso na opisyal ng 
Barangay Dumagmang  ay kilala bilang negosyanteng 
namimili ng tailings, financer  sa pagkakabod at isa ring 
tumututol sa pagpasok ng mga dayuhan at malaking 
kumpanya sa pagmimina partikular sa Mt. Labo Exploration 
& Development Corporation sa Dumagmang.

Noong Marso 1, 2021  magkakasabay na inaresto  sa 
kanilang tahanan at minasaker ng pinagsanib na elemento 
ng PNP-CIDG  sina  Enrique Cabiles y Homan, Arnel Candelaria 
y Avila at Nomer Peda y Cear  ng Brgy. Lanot, Mercedes. 
Madaling araw nang pasukin sa kani-kanilang bahay ang 
tatlong biktima. Pinalabas ng bahay  ng mga pulis ang 
pamilya, pinadapa ang biktima saka pinagbabaril. Ganito ang 
nangyari  sa lahat ng mga biktima. Inakusahan ang tatlong 
mga mangingisda na mga myembro diumano ng milisyang 
bayan at poste ng NPA. 
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Ilustrasyon  ni Ka 

Banta ng Kagutuman Nilabanan 
ng Mamamayan
ni Charlene Abel

Tatlumpu't apat na pamilya sa kulumpon ng kabahayan 
sa isang baryong saklaw ng Camarines Norte ang 
nagkaisa para labanan ang banta ng kagutuman. 

Ginawa nila ito sa pamamagitan pagtatanim ng mga 
halamang makakain. Nagbuklod sila para sa paggawa ng 
danawan (o palayan) , gulayan, pagkakaingin at paggawa 
ng fishpond. 

Sa pagkakaroon ng pandemyang Covid-19 at kaakibat 
nitong lockdown ng militaristang si Duterte, alam ng 
mamamayan ang magiging epekto nito sa kanilang 
kabuhayan sa kagyat at pangmatagalan. Kaya  hindi na 
sila nagpatumpik-tumpik. Naghati sila sa tatlong grupong 
tulungan na naglalayong punuan ang malaking kakulangan 
sa pagkain upang hindi na lubos na umaasa sa pagbili kaya 
nagsikap silang paunlarin ang kanilang lupang sinasaka.

Sa loob ng isang linggo ay naitanim nila ang aabutin sa 
1,000  puno ng  sitaw, 500 puno ng okra, 2 kilo ng mais , 100 
puno ng ampalaya, 3 kilo ng trigo at batal. Nakapaghasik 
din sila ng tatlong kaban ng palay sa kaingin. 

Mabilis din nilang nagawa ang limang pitak na fishpond 
na may 500 semilya ng tilapia. Naitayo din nila ang silungan 
ng manok na kanilang alaga. May plano rin silang mag-alaga 
ng itik. 

Ayon sa kanila, kinuwenta nila ang pang araw- araw 
nilang konsumo sa bigas at tinaya ang kanilang inaasahang 
aanihin sa hasik na kung sa ngayon ay malaki pa ang 
kakulangan nito kung ihahanda nila ang pagkain para sa 
susunod na pagkaingin at hangang muling umani. Sabi 

Marso 22, 2021 nang matagpuang patay  ang mag-amang 
Buenavente sa Purok 6, Sitio Nalisbitan, Brgy. Dumagmang 
Labo. Basag ang mukha  ng mag-ama at parehong may tama 
sa dibdib nang makita ang kanilang mga bangkay sa masukal 
na bahagi malapit sa kanilang bahay. Agad pinalabas ng PNP 
na diumano mga kasapi ng BHB ang mag-ama na namatay 
sa reyd at  iniwan ng kanilang mga  kasamahan. Malapit 
ang bahay ng mag-ama sa pinangyarihan ng labanan. 
Ang pagpatay sa mag-ama ay ganti ng PNP matapos ang 
matagumpay na reyd ng BHB sa tropa ng PPMFC.

Mayo 2, 2021 bandang alas-dos ng madaling araw, pinasok 
ng mga operatiba ng PNP-CIDG ang bahay ng mag-asawang 
Marca  sa Brgy. San Antonio Capalonga. Sinilbihan diumano 
ng PNP ang mag-asawa ng search warrant sa kasong illegal 
position of firearms. Dahil sa nanlaban umano ang mag-
asawa kaya napatay. 

Ang sunod-sunod na pagpatay 
ng berdugong  AFP-PNP  ay ilan 
lamang sa mahabang listahan ng 

pamamaslang sa probinsya 
na bahagi ng madugong 

kampanya ni Duterte na 
Kill, Kill, Kill upang takutin 
a t  p a t a h i m i k i n  a n g 

mamamayan para bigyang 
bwelo ang muling pagpasok 

ng mapandambong na malaking 
dayuhang kumpanya sa pagmimina at 

supilin ang paglaban ng mamamayan para 
sa kanilang mga lehitimong interes.

Ilustrasyon  ni Ka Toto

Nahihibang si Duterte, ang kanyang mga berdugong 
galamay at ang amo niyang mga imperyalista sa pag-
aakalang matatakot, magbubulag-bulagan, mananahimik o 
magkikibit-balikat na lamang ang taumbayan. Pinatunayan 
ng karanasan na gaano man katindi ang panggigipit, 
pandarahas at panunupil ay patuloy na titindig ang 
mamamayan  upang igiit ang katarungan at ipaglalaban ang 
kanilang karapatan sa buhay at kabuhayan.
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Maikling
      Kwento

Militarisasyon
nina Emman at Pia

pa ng pinakamaedad sa grupo, “malaking hamon pa sa 
amin na madagdagan pa ang tanim na palay para maging 
sapat ang aming bigas sa buong taon.” “At kahit pala wala 
tayong kapital ay kaya nating punuan ang ating kakulangan 
sa pagkain sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at mahigpit 
na tulungan", dagdag niyang pahayag.

Plano pa ng mga grupong tulungan na abutin na nila ang 
sapat na pagkain ng bawat pamilya saka sila maglalabas ng 
mga prudukto sa mga kalapit nilang lugar.

Ipinakita ng karanasang ito na kayang labanan ang 
kagutuman na hatid ng pandemya basta’t sama-sama at 
nagtutulungan ang mamamayan.

Ilustrasyon ni Ka Toto

Ang aming pamilya ay kabilang sa maralitang magsasaka. 
Bagama’t hindi sapat ang aming ikinabubuhay kahit 
papano ay kumain kami ng tatlong beses sa isang 

araw. Tatlumpu’t  limang taong gulang ako. Kasama ko ang 
aking kabiyak at limang anak. Dati na kaming kinakapos sa 
buhay pero mas lalo pa kaming naghirap ng dumating ang 
mga militar sa aming baryo.

Tahimik ang aming pamumuhay. 
Wala kaming ibang pinangangambahan 
kundi ang walang maisaing kung sakali 
man. Subalit nang dumating ang mga 
militar ay nabalot kami ng takot at 
pangamba. Nang pumasok kasi 
ang militar sa aming baryo para 
sa kanilang operasyong CSP  ay 
sinimulan nila ang paghihigpit sa 
aming lugar. Nagsagawa sila ng 
pagbabahay-bahay at kinukuha 
ang mga pangalan ng mga tao. 
Nagpatupad sila ng patakaran 
na kailangang kapag kami ay 
umalis para magtrabaho , dapat 
makabalik kami sa oras na kanilang 
itinakda. Kung hindi kami makabalik 
ay pinaghihinalaan kaming mga 
taga-suporta ng NPA. 
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Isang araw nagpatawag  sila ng pulong pambarangay. 
Dumalo naman ako. Pagkatapos nila kaming pulungin, isa 
ako sa mga pinaiwan dahil isa raw akong NPA. Pilit akong 
pinapirma sa blangkong papel.  Wala akong magawa kundi 
ang pumirma. Makalipas ang dalawang linggo ay may 
pinadalang sulat sa akin na nagsasabi na  isa ako sa mga 
NPA na “kusang sumuko” sa militar.

 
Makalipas ang ilang araw ay may muling  pumuntang 

militar sa aming bahay at bago sila umalis, pinagbantaan 
ako na ang sabi  “kapag hindi ka namin  nakita  sa pagbalik 
namin dito sa bahay mo ng  dalawang beses ay  tiyak kami 
nasa NPA ka na”. 

Pagkatapos itong sabihin sa akin ay agad na silang umalis. 
Dahil dito natakot ako at ang aking pamilya.  Naapektuhan 
ang aking hanap-buhay kaya nakaranas ng gutom ang 
pamilya ko.

Nang umalis na ang militar sa aming baryo ay nakaluwag-
luwag na ang pamumuhay  namin  nakakapunta na rin ako 
sa bukid  para magtrabaho na walang pinapangambahan. 
Gayunman, pana-panahon pa ring umaahon ang militar 
sa aming lugar na labis-labis na naghahatid sa amin ng 
pangamba.

***

Payapang namumuhay ang mga taumbaryo sa aming 
barangay bago dumating ang mga militar. Isang araw  
nabalitaan namin na meron daw magpipirming mga 

militar  sa aming barangay  at sa iba pang barangay sa aming 
bayan sa  sa loob ng tatlong buwan. 

Sa unang araw nang pagdating ng mga militar  ay 
nagpatawag agad ng pulong sa mga kabataan. Ipinatupad 

nila kung sinu-sino ang mga magiging opisyales  bilang 
mamumuno sa mga kabataan. Mula noon ay halos lagi-
lagi nang nagpapatawag ng pagpupulong ang mga militar 
sa aming mga  kabataan. Sabi nila ,  huwag daw kaming 
makipagtulungan sa grupo ng CPP-NPA-NDF. Marami silang 
ginawang paninira sa mga kasama. Sinubukan din nilang 
bilugin ang ulo ng bawat isang kabataan. Pinapanood kami 
ng mga videos na ang mga nilalaman nito ay lahat paninira  
sa pagkakakilala namin sa mga kasama. 

Subalit kilala namin ang mga kasama. Batid kong  simple 
lang naman ang kanilang  ipinaglalaban.  Ito ay ang  baguhin 
ang maling pamamalakad ng gobyerno at ipagtanggol ang 
mahihirap sa mapagsamantalang mga namumuno.

Habang lalong maraming paninira ang ginagawa ng mga 
militar tungkol sa mga kasama, lalo lamang nabubuksan ang 
isip ko . Mas naisip kong pahigpitin  pa ang  pakipagtulungan 
sa mga kasama. 

Dahil sa kasinungalingan at panlilinlang ng mga sundalo   
mas tumingkad sa akin  na napakalaki pala ng nagagawang 

Ilustrasyon mula sa Ang Bayan, Disyembre 21, 2020
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Mga Kwento ng Pakikidigma

Isnayper
ni Ka Anton

Nagmungkahi ako na maibalik sa pinagmulang kong 
larangan gerilya.  Umabot ng tatlong buwan ang aking 
paghihintay bago natugunan ang aking mungkahi. 

Nakabalik ako sa dati kong kinikilusang erya  at sa dati ko 
ring mga kakolektibo sa yunit.

Pagdating ko ay  tipon ang mga kasama. May gumagawa 
ng kubo para pagdausan ng pulong ng kumand. Nalaman 
ko na may ilulunsad na taktikal na opensiba laban sa 
nagpapatrulyang yunit ng kaaway. Pagdating sa disposisyon 
ng pwersa ay naipakat ako sa sniper's team. Hindi ako 

tulong ng mga kasama sa tulad naming maliliit at mahihirap. 
Ito ang dahilan kaya ganoon  na lamang siraan sila ng mga 
militar.  Nais ng mga militar na tanggalin sa isip ng mga 
kabataan ang totoong may malasakit at nagtatanggol sa 
mga inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan.

Sila ang mga kasama na tunay na naglilingkod sa masa, 
hindi ang mga militar na ang kanilang mga sarili ay para sa 
sahod. Kaya pinangako  ko sa aking sarili , "mas magandang 
mabuhay ng may ipinaglalaban, kaysa mamatay ng sunod-
sunuran".

***

tumanggi at handa ko itong gampanan sa abot ng aking 
makakaya. 

Pumakat kami sa dadaanan ng kaaway. Inabot kami ng 
siyam na araw sa aming pusisyon nang hindi naliligo.  Hindi 
nagkaroon ng labanan. Nalaman namin na nagbago na ang 
padron ng kaaway. Nagpatawag ng pulong ang kumand 
at napagkaisahan na  maghahanap muna ng pwedeng 
pagpahingahan ng mga kasama. May nakuhang pwesto na 
malapit sa tubig. Nakapagligo  at nakapagpahinga ang mga 
kasama.  Ang ilan sa mga kasama ay dinapuan ng sakit dahil 
sa paghiga sa lupa at may panahong nauulanan sa pusisyon. 
Subalit gumaling din naman sila sa tulong mga medik. 

Muling nagplano ang kumand hinggil sa nakuhang 
datos sa padron ng kilos ng kaaway. May tropa ng kaaway 
ng nagrerekon sa paligid ng kanilang kampo. Ang rekon 
ay may distansya na aabot  ng 200 metros paikot mula sa 
kanilang kampo.  Pumakat naman kami malapit sa kampo 
sa distansyang 100 metros. Nang makapwesto na ang 
mga kasama ay nakasabay ako sa isang team para iharas 
ang kaaway sa kampo at ibuyo silang lumabas sa kanilang 
kampo. Subalit lumipas ang dalawang araw ay hindi naman 
gumalaw ang kaaway. Dahil marami na ang nakakita sa amin 
at malamang na hindi na rin dumaan ang kaaway. Dahil dito, 
dalawa sa bagay kung kami ay  mapalaban o kami na ang 
maambus ng kaaway. Kaya napagkaisahan ng kumand na 
maghanap muna ng matutulugan ang pwersa. 

May panibagong nakuhang datos mula sa masa na 
tuwing pyesta ay mayroong kaaway na pumupunta sa  sityo 
ng baryo. Dahil dito muling nagplano ang kumand. Naglakad 
kami papunta sa lugar na pupwestuhan. Inabot kami ng 
magdamag sa paglalakad dahil madilim. Sa pangalawang 
gabi, nagpakat na kami sa dadaanan ng kaaway. Magdamag 
kaming nag-abang. 

Umaga na ay wala pa ring dumadaan na kaaway. 
Nalaman namin na nakabalik  na sa kampo ang rekon ng 
kaaway. Pinuntahan kami ng aming platun lider sa aming 
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pusisyon para pormal kaming paabutan. Sinabi din niya na 
may masang nakapasok sa pwesto namin na nag-uula ng 
baka at nakita nito ang kasama na nakataklob ng kayakas. 
Pinagtawanan pa raw nito ang kasama dahil napagkamalang 
lasing na nakahandusay sa daan. Natakot siya nang makita 
ang baril ng mga kasama kaya kinausap na lang ito. Matapos 
kausapin ay pinauwi na rin siya ng mga kasama.

Pagkaraan ang ilang oras ay nalaman ng mga kasama 
na nawala ang kaaway na nakapwesto sa barangay hall. 
May nakitang  mga motorsiklong dumaan sa kalsada na 
nakasakay ang mga kaaway. Paisa-isang nawala ang ugong 
ng motorsiklo sa may unahan malapit sa pusisyon ng mga 
kasama. 

Bandang alas 12:00   ng tanghali nang may bumungad 
na kaaway sa may tagiliran ng  sniper’s team  kung saan 
ako nakapakat. Doon nagsimula ang palitan ng putok. 
May naramdaman akong init ng punglo na humahaging 
sa aking  mukha at katawan. Mabuti na lang at nakakober 
ako sa puno ng niyog. Tinamaan pa rin ako sa kamay pero 
minor lang naman. Pinutukan ko ang kaaway at doon na 
rin naghupa ang kanilang pamumutok.

Nag-counter na rin ang mga kasama nang marinig ang 

putukan sa aming pusisyon. Ilang sandali pa ay umatras na 
ang mga kaaway.  Napatay  sa labanan ang  kanilang CO at 
nakuha na mga kasama ang armas nitong R4.

Namartir ang dalawa kong ka-buddy. Pumunta ako 
sa Platun Uno at sinabi ko ang nangyari sa dalawa kong 
kasamahan. Binalikan ng mga kasama ang dalawang 
kasamang namartir at dala namin sa aming maniobra.

Naramdaman ko rin ang kirot  ng sugat sa aking kamay. 
Gayunpaman, hindi ko pinadala ang gamit ko sa mga kasama 
dahil kaya ko pa naman. Ligtas kaming nakaatras mula 
sa pinaglabanan. Habang nasa lakaran ay tuloy-tuloy na 
ginagamot ang aking sugat ng aming medik hanggang sa 
gumaling ito. Dito ko napagtanto na napakahalaga ng medik 
sa ating pakikidigma.

Nalaman namin kinalaunan na ang masang nakapasok 
sa pusisyon ng mga kasama ay dating myembro ng  CAFGU. 
Siya ang direktang nagpaabot sa kaaway kaya nag-strike sila.

Kahit medyo nakaramdam ako ng takot ay pilit ko itong 
pinapangibabawan. Patuloy pa rin akong naglilingkod sa 
malawak na masang inaapi  at nakikipaglaban sa pasistang 
militar.

***

Medik
ni Ka Hadji

Itinalaga ako bilang medik.  Doon ko nalaman na 
maglulunsad kami ng taktikal na opensiba. Medyo 
kinabahan ako pero nakaramdam pa rin ako ng excitement. 

Nag dry-run kami ng ilang araw at ilang gabi. Unang beses 
ko iyon na maging medik at makaranas ng dry-run. 
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Makalipas ang ilang oras nang paghihintay ay wala pa 
ring dumaan na kaaway hanggang sa inabot kami ng liwanag 
kaya kumuha kami ng mga tuyong palapa ng niyog  para 
mapagtaguan. Inabot kami ng tanghali na walang pagkain 
at walang tubig. Dahil sa gutom, pagod, puyat at uhaw 
nakatulog ako at ang ibang mga kasama. 

Bandang alas 12:30 ng tanghali biglang pumutok sa may 
bahaging #2 ng aming pusisyon. Nagulat ako at biglang 
dampot ko  sa aking baril ay  mainit ito  dahil nabilad na 
pala sa araw  na  hindi ako nagmamalay  dahil nakatulog 
ako. Maya-maya pa ay may bumagsak na bala ng M203 sa 
bandang kaliwa ko. Sabi ko sa sarili ko "mamamatay na yata 
ako dito". Gumapang ako papunta sa puno ng niyog para 
magkober at sumilip sa kalsada. Wala naman akong nakitang 
kaaway kaya hindi na ako nagpaputok. 

Nagmando ang CO namin na nasa  bahaging #2 ang 
kaaway kaya umabante  ang mga kasama sa may 

bahaging iyon. Habang ako ay naghihintay sa 
mga ka-buddy kong medikal 

at sumunod na din kami. 
Pagdating sa unahan, 
gumapang ang isang 
kasama papalapit sa 

Pagkatapos noon ay naglakad na kami ng gabi para 
pumakat. Naranasan ko  ang matinding sakripisyo habang 
nakapakat. Umulan, uminit walang bubong ang aming 
higaan at bawal maligo. Inabot kami ng halos siyam na araw 
pero hindi nagmateryalisa ang unang pagpakat namin. 

Nagpull-out kami sa posisyon para makaligo at makabawi 
ang mga kasama. Halos kalahati ng pwersa namin ay 
nagkasakit. Noong magaling na sila ay tuloy na sa trabaho. 

Nag-aral uli ng panibagong plano ang kumand sa 
operasyon. Pumakat uli kami sa malapit sa kampo. Hinaras 
ng ilang kasama ang kampo, pero sa paghihintay namin ay 

wala pa ring dumaan na kaaway  kaya nag pull-out 
muli kami sa ambush position makalipas ang 

dalawang araw. Bumase kami pansamantala 
sa bahay ng masa. 

Nabalitaan namin na may nagbabantay na 
mga sundalo sa isang piyestahan sa baryo. 

Agad itong pinagplanuhan ng kumand. 
Pagkalipas ng ilang araw ay naglakad 
na uli kami. Halos magdamag kaming 
naglakad. Pagdating sa target na staging 
area  natulog at nagpahinga muna 
kami sa loob ng  maghapon. Habang 
ang ibang kasama ay nagmomonitor 

sa baryo kung saan ginaganap ang 
piyesta. 

Kinahapunan ay nagpaabot na 
ang kumand na nandoon nga ang  

kaaway. Nang medyo madilim na 
ay naglakad uli kami para pumakat. 

Medyo may kalayuan din. Alanganin ang 
posisyon,  walang ibang kober kundi puno 
ng niyog at  malinis ang paligid. Pagdating 
ng madaling araw ang sabi ng aming CO 

ay humanda na. Medyo kinabahan ako 
pero pinangibabawan ko. 
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amin, may tama pala siya. Agad namin siyang inalalayan at 
benendahan ang sugat. 

May nag-ulat pa sa amin na may dalawang  kasamang 
namartir sa unahan. Agad namin itong pinuntahan. Ang una 
kong nakita ay ang kasamang may tama sa kamay. Paglapit 
ko ay bumungad sa akin ang tatlong nakabulagta at wala 
ng buhay. Ang dalawa ay kasama at ang isa ay ang CO ng 
kaaway. Unang karanasan ko noon na makakita ng malalang 
tama ng bala. Medyo natulala ako pero napangibabawan ko.

Umabot lang sa dalawang  minuto ang palitan ng putok 
dahil nagsitakbuhan ang kaaway papunta sa kabahayan. 
Naiwan ng kaaway ang kanilang CO at nakuha namin 
ang hawak nitong R4 na may nakakabit na teleskopyo at 
mga bala.  Agad kaming nagmaniobra dala ang dalawang 
kasamang namartir. Mabilis naman kaming nakalayo sa 
pinangyarihan. Pagdating namin sa papahingahan  kumain 
kami at inasikaso ang dalawang sugatan at dalawang 
namartir. Agad na rin kaming naghanda para magmaniobra. 

Pagkalipas ng ilang araw ay nakarating na kami sa target 
basehan. Nilagom ang nangyaring labanan at pinarangalan 
namin ang mga kasamang nagbuwis ng buhay. 

Mga Kwento ng Sakripisyo 
at Katatagan ng mga Pulang 

Mandirigma

Depensiba 
 ni Ka MJ

Bagong pultaym ako noon sa hukbo. Makalipas ang ilang 
araw  ay pinahawakan sa akin pansamantala ang baril ng 
isang kasama. Nanibago man ako pero parang normal 

lang ang epekto sa akin na makita ng iba na  may hawak 
akong baril.  Makalipas ang mahigit isang linggo ay nasubok 

agad sa maikling panahon ang paninindigan 
at katatagan ko. 

Umaga noon  nang nakabase kami sa 
bahay ng masa na may kalayuan sa  sentrong 
baryo. Katatapos lang naming magluto ng 
ka-buddy ko. Bandang alas 6:00 ng umaga, 
habang ako ay nagkakape na nakaupo sa 
may puno ng niyog ay umalingawngaw 
ang tatlong magkakasunod na putok. 
Magkasabay kaming nagtanong ng 
isang kasama , " Ano yon?,  napagtanto 

namin na iyon pala ay signal fire ng 
kaaway. Napasok  ng kaaway ang 
aming base. 

Pagkalipas ng ilang segundo, matapos 
ang signal fire ay sinundan ito ng volume 
fire ng kaaway. Nagmando ang CO namin 
ng  "dapa!" Sa simula ay kinabahan ako 

pero napangibabawan ko agad ito. Habang 
nakadapa ay sumigaw ako ng "nasaan 
ang kalaban?" Pero walang sumagot na 
kasama.  Naghintay ako ng susunod na 
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mando. Ang narinig kong mando ay "abante sa #10!", tumayo 
ako sa kinadadapaan ko at tumakbo ng naka high- crawl sa 
bahaging #10. 

Pagdating ko doon ay may nag-ulat na hinagip ng signal 
fire ang dalawang kasama sa pormasyon ng Kaloy. Ilang 
minuto pa ay nagmando na uli ang CO na bumaba na. Walang 
umuunang kasama kaya nilakasan ko ang loob ko at ako na 
ang nag-vanguard. Kahit nanginginig ang tuhod ko, hindi ko 
pinahalata bagkus tuloy-tuloy lang ako sa paglakad habang 
nakaalerto sa unahan. Nang medyo nakalayo na kami  sa 
pinangyarihan ay nalaman kong namartir ang tatlo naming 
kasamahan. Noon ko naramamdaman ang bigat sa kalooban 
na mawalan ng kasama. Nakaramdam din ako ng sobrang 
galit sa kaaway. Minsan ay  tinanong ko ang isang kasama, 
"ano ang ginawa nating mali sa kanila, bakit pinagbabaril na 
lang tayo ng basta-basta?" Ipinaliwanag naman ito sa akin 
ng kasama. 

Sa pagmamaniobra halos inabot kami ng anim na araw 
sa paglalakad. Naranasan ko ang pagod at hirap ng pagiging 
isang hukbo pero unawa ko naman ito.  Hanga ako sa mga 
kasama dahil sa walang sawa at pagod na naglalakad para 
maabot ang mga lugar  at tumulong sa mga nangangailangan 
na hindi nagagawa ng reaksyunaryong gubyerno.

Pagdating sa aming binasehan,  nilagom ang nangyaring 
depensibang labanan. Marami akong nakilalang hukbo 
galing sa iba't ibang lugar. Noong una nahihiya pa ako at 
hindi nakikipagkwentuhan sa kanila, pero no'ng huli ay  
nasanay na din ako. 

Pagkatapos ng paglalagom ay tinalakay  sa amin ang 
naging resulta, mga nakuhang aral negatibo at positibo at 
mga dapat paunlarin sa usapin ng kahandaang militar  upang 
maiwasan  ang katulad na mga depensibang labanan. 

***

Pumakat ang  yunit  na kinabibilangan ko sa ekspansyon 
erya  para sa  gawaing masa  at  upang mabalikan  ang 
mga lugar na matagal na naiwan ng yunit. Sabik ang 

mga masa na muling makadaupang-palad ang mga kasama.  
Matinding  pang-aabuso   sa magsasasaka at kababaihan ang 
kanilang nararanasan kapag may mga operasyong militar 
sa kanilang lugar.

Habang  nasa gawaing masa ay  naitalaga akong  tim lider 
ng kinabibilangan kong pormasyon. Nagbuo kami ng grupo 
at nagbigay ng pag-aaral sa baryo . Makalipas ang halos isang 
linggo ay  tumawid kami sa kabilang baryo  para doon naman 
magawaing masa.  Bahagi ng gawaing masa ay naglunsad 
din kami ng pag-aaral sa Batayang Kurso ng Partido (BKP). 
Lumipat kami sa base na pagdadausan ng BKP at pagdating 
sa base ay pumakat kami sa itinakdang posisyon. Nagkaroon 
ng briefing para sa gameplan ng depensa.

Ekspansyon
 ni Ka Tanya
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Habang nasa base ay kinausap ako ng kasama  na 
sumabay sa paglakad  para maglunsad ng panlipunang 
pagsisiyasat (SI). Tatlo kaming lumakad. Nag-usap kami 
sa hatian ng gawain at kung ano ang dadalhing isyu para 
sa propaganda sa masa. Napagkasunduan naming isyu ay 
hinggil sa  kopra. Pagdating namin sa masa ay nakipagkamay  
kami sabay bati ng "magandang gabi po itay, mga kasama po 
kami, makikipagtalakayan po kami sa inyo”. Inabot kami ng 
alas- dyes ng gabi.  Matapos iyon bumalik na uli kami sa base.

Kinaumagahan  ay nagsimula na ang pag-aaral ng BKP. 
Naitalaga naman akong tumulong sa pagluluto.  Pagkatapos 
ay nagbalik na ako sa kubo para magpahinga. Napuyat ako 
dahil hating-gabi na kami nakatulog. Pagkagising ko ay 
naligo na rin ako dahil  hindi pa naman tapos ang pag-aaral. 
Nagbalik na ang mga kasama sa pormasyon para magtasa. 
Pagkasampay ay nagbalik na rin ako sa kubo para umupo 
din sa pagtatasa ng gawain sa maghapon. 

Habang nagtatasa kami ay may biglang pumutok ng 
dalawang beses sa may bahagi ng Abe. Makalipas ang 
ilang segundo  ay nag volume fire ang kaaway  at tinamaan 
ako habang nagsusulat.  Dumapa ako habang nag-aantay 
ng mando ng iskwad lider. Pinukusan ng kaaway ang 
kusina at iskul. Nag-counter ng putok  ang mga kasama at 
nagmaniobra na ako sa bahaging likuran para magkober sa 
puno ng  niyog. Tinawag ko si Ka Lisa ang sabi ko,  “may tama 
ako!" Hindi agad ako napuntahan dahil nagbobolyum-payr 
pa ang kaaway. Maya-maya  may naghahanap ng kasama,  
“asan na ang mga babae? Tinawag ko ang kasama, ang ulat 
ko  "may tama po ako". 

Habang nagka- counter  ang  mga kasama ay 
nagmamaniobra na kami palayo  at  hinihintay  ang 
pormasyon ng Abe. Tumagal ang labanan ng 30 minutos. 
Pagdating sa  una-unahan ay naghintay kami at pinaalerto  
ang mga nasa unahan. May nagtanong  na  kasama, “wala 
bang malubha ang tama?" Ang sagot ng mga kasama, “si  Ka 
Justin po”. Nagmaniobra na kami palayo. Nang matantya na 
malayo na kami sa pinangyarihan ay inayos na ang pasyente. 

Halos maiyak ako sa galit.

Bandang alas-dyes ng gabi ay nagpahinga kami para 
mabihisan si Ka Justin dahil basa  ng dugo ang kanyang 
damit. Pagkatapos ay naglakad uli kami. Habang naglalakad 
kami ay nag-ulat ang kasama na may kaaway sa unahan. 

Nagmananiobra uli kami kaya pagod na pagod na ang mga 
kasama. Mga bandang alas- dos , lingid sa akin ay pumanaw 
na si Ka Justin. Sabi ng kasama sa akin, "matulog ka na". 
Sumandal na lang ako sa puno ng niyog. Kinaumagahan ay 
tinanong ko ang mga kasama kung kumusta na si Ka Justin, 
kailan po siya ilalabas? Ang sagot ng mga kasama, "wala na 
siya". 

Ang nasa  isip ko bagama't may kasamang nagbuwis ng 
buhay at grabeng sakripisyo ang nararanasan ay kung paano 
magpapakahusay sa iba't ibang gawain, paano maninindigan 
at paano magiging matapang sa pagharap sa kaaway. 

Pagkatapos ng paglalalagom ay nagplano kami na muling  
bumalik sa lugar.
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Kwentong         Buhay

Ka Maki

Tatlong taong gulang pa lamang ako  nang mawalay sa 
aking mga magulang. Kinuha ako ng aking Lola at 
doon na ako tumira sa kanila hanggang sa umabot ako 

sa edad na desi-syete. Nakapagtapos ako ng elementarya 
ngunit hindi na nakapagpatuloy ng hayskul dahil sa kinapos 
na sa gastusin sa pag-aaral ko  sina Lolo at Lola. 

Habang ako ay lumalaki sa piling nila  tumutulong ako 
sa pagtatanim ng palay at pagkokopra. Kaya 
bata pa lang ako ay banat na ang aking buto 
sa gawaing bukid.

Taong 2015 ay may dumaan na 
mga kasama sa bahay namin. 
Tanghali na nang sila 
ay dumating. May  
kasama silang babae. 
Hindi ko pa alam noon 
kung ano ang kanilang 
ipinaglalaban. Ang alam 
ko ay masasama at mamatay-
tao sila dahil iyon ang ibinabalita sa 
radyo at telebisyon.

Pero nang pinagmamasdan ko sila ay magagalang naman 
at parang magkakapatid ang turingan nila sa isa’t isa. 
Nakipagpagkwentuhan sa akin ang mga kasama. Tinanong  
ako ng isa sa kanila kung nag-aaaral pa ako, ang sagot ko 
naman ay hindi na dahil hindi na ako kayang papag-aralin. 
Ang sabi nila sa akin ay huwag ko raw sisihin  sina Lola 
kung hindi na nila ako kayang pag-aralin dahil hindi nila 
ito kasalanan kundi dahil sa kapabayaan ng gubyerno sa 
edukasyon ng mga kabataan. Mas nilalaanan daw kasi ng 
budget ng gubyerno  ang militar.

Marami pa silang ipinaliwanag  sa akin. Noong mga 
panahong iyon naunawaan ko ang kanilang sinasabi at gusto 
ko nang sumama sa kanila. Pero wala pa ako sa tamang edad 
dahil labing-apat na taong gulang pa lamang ako.

Makalipas ng tatlong taon ay umuwi ako kina Mama 
para tulungan siya dahil patay na ang aking ama. Ang mga 
kapatid ko naman ay maliliit pa.

Taong 2018 nang muling  may dumaang mga  kasama sa 
amin. Kasama din nila ang aking tiyuhin. Nagpaalam ako kay 
Mama na sasama na ako sa kanila, pumayag naman  siya. 
Nagpaabot ako sa mga kasama na magpupultaym ako sa 
kanila. Hindi na muna nila ako isinama, ang sabi ay pag-isipan 
kong mabuti at isa pa ay wala pa ako sa tamang edad na 
desi-otso. Umalis ang mga kasama hindi ko rin alam kung 
saan sila papunta.

Pagkalipas ng ilang linggo, maulan noon,  muling dumaan 
ang mga kasama. Sobrang dami nila!, ang nausal ko sa 
aking sarili.  Nagpunta ako sa balkonahe at nagtanong 
ako sa tiyuhin ko kung may babae din silang  kasamahan. 
Ang sabi sa akin ay mayroon. Maya-maya ay may dumating 
na kasamang babae, bumati  at nakipagkamay sa akin. 
Nagpunta ako sa kusina para ipaghanda sila ng kape at 
kamoteng-kahoy. Maya-maya ay nilapitan ako ng kasamang 
babae at nagpasama sa akin sa ilog. Tinanong ako kung nag-
aaral pa ako, ang sagot ko ay hindi na.  Maya-maya ay umulan 
kaya pinauna na niya ako dahil baka raw ako mabasa ng ulan. 
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Pagdating niya  galing sa ilog ay tinalakayan niya ako 
tungkol kay Duterte at sa sistemang umiiral sa lipunang  
malakolonyal at malapyudal. Lalo akong nagpursige na 
sumama sa kanila. Labin-pitong taon gulang pa lamang ako 
at hindi pa pwede sa hukbo kaya kinatulong muna ako sa 
mga gawain na kakayanin ko. Patuloy nila akong binigyan 
ng mga pag-aaral hinggil sa rebolusyon.  Doon ko lubos na 
naintindihan ang kanilang mga ipinaglalaban.

Nang umabot na ako sa edad na desi-otso ay nagpultaym 
na ako sa hukbo. Bagama’t maraming sakripisyo ang 
pagdadaanan ko bilang isang babaeng pulang mandirigma 
ay matapang ko itong haharapin upang maipagpatuloy ang 
sinimulan ng mga kasama na nagbuwis ng buhay. Naging 
inspirasyon ko ang aking pamilya na kabilang sa  malawak 
na masang pinagsasamantalahan ng mga naghahari-harian 
sa lipunan.

***

 Ka Alexi

Ako'y isang kabataan, katulad ng iba pang kabataan 
ako  ay may pangarap  din sa buhay. Noon hindi 
ko alam kung ano ba talaga ang silbi ng Bagong 

Hukbong Bayan. Oo, dumaan ang mga taon na sila'y aking 
nakakahalu-bilo, nakakasama  at  nakakakwentuhan. 
Hanggang dumating ang oras na nag part-time sa pulang 
hukbo ang aking ama. Iniisip ko kung bakit kailangang pa 
ng aking ama na sumama sa kanila. Eh, wala namang sahod 
sa trabahong iyon. 

Habang tumatagal nananatili ang  mga tanong sa 
isipan ko. Pero hindi ko iyon pinagkaabalahang isipin, ang 
mahalaga sa akin noon, nabubuhay ako sa mundo na kahit 
anong gawin ko ay okey lang. 

Naging suwail ako, sumasagot sa matanda o sumasagot 
ng pabalang sa magulang ko. Pero dumating ang araw  na 
naisip ko na lang na hindi ko mararating ang aking pangarap 
kung ganoon ang aking pag-aasal. 

Inutay-utay kong mabago ang aking sarili hanggang sa 
dumating ang araw na may inilunsad na rebolusyonaryong 
pag-aaral sa aming lugar. Dumalo ako pero wala pa akong 
interes mag-aral noon. Ang gusto ko lang makita ang mga 
taong kilala ko sa  mga kasamang hukbo. Pero dumating 
ang panahon  na naging napaka-interesado kong mag-aral 
sa rebolusyon. Hanggang sa muling nagkaroon ng 
rebolusyonaryong pag-aaral sa aming baryo. Isa ako 
sa naimbitahang dumalo. Hindi ako nakadalo dahil 
hindi pumayag ang aking ina. Dinamdam ko iyon,  
nagtampo  ako at umiyak. 

Dumating sa punto na hindi ko na rin 
iniimikan ang aking ina. Dahil sa oras na 
iyon, doon ako interesadong matuto upang  
malaman ang ipinaglalaban ng Bagong 
Hukbong Bayan  at para na rin madagdagan 
ang aking kaalaman. Napansin ng aking ina 
na sumama ang loob   ko noong ako'y 
hindi niya  pinayagan. Kaya sinabihan 
niya ako, "sige , kung talagang 
gusto n’yong mag-aral diyan, sige 
magsilakad kayo! pero huwag na 
huwag kayong lalapit sa akin kapag 
kayo'y nangangailangan". Masakit 
para sa akin ang mga sinabi ng 
aking ina. Wala akong nagawa 
dahil wala akong kakampi sa amin. 
Wala ang aking ama sa panahong 
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iyon. Si Papa lang naman ang aking kakampi sa aming bahay, 
eh. 

Nakipagmatigasan ako sa aking ina. Nagpaliwanag ako 
kung bakit interesado ako sa pag-aaral sa rebolusyon. Hindi 
niya ako pinakinggan. Hanggang sa muling may inilunsad 
na pag-aaral. Dumalo ako kahit labag sa kalooban ng aking 
ina ang pagpayag niya sa aking pagdalo. Sinabi ko na lang 
sa sarili ko na , "gawin mo ang gusto mong gawin Self,  pero 
Self, dapat 'yong tama lang". 

Hanggang sa umuwi ang aking ama na galing sa trabaho. 
Tuwang-tuwa ako noon kasi may kakampi na ako. Nakita ng 
asawa ng pinsan kong lalaki ang aking ama at banggit niya 
sa  aking ama,  "Tito, may kasalanan po ang isa n’yong anak”. 
Nagtanong ang aking ama kung sino. Sumagot si Ate at 
binanggit niya ang aking pangalan. Muling nagtanong ang 
aking ama kung anong nangyari.  Sumagot uli ang aking Ate, 
"Tito, siya ay dumalo sa pag-aaral hinggil sa rebolusyon, pero 
hindi pumayag  si Tita”. Dagdag pa ni Ate, "Tito, pumayag  
man siya ay hindi bukal sa kalooban, kung kayo ang tatanungin 
papayagan n’yo ba ang inyong anak?", Sumagot ang aking 
ama ,  "walang problema iyon basta umaga o araw at hindi sa 
gabi dahil hindi natin alam ang seguridad sa paligid. Sumagot 
si Ate ang sabi niya, "walang problema iyon Tito at gagawin 
na namin iyon ng araw at hindi sa gabi”.

Natuwa ako ng sobra sa aking narinig. Sabi ko sa sarili 
ko, " ay salamat! makakadalo na ako sa pag-aaral na ilulunsad 
namin”. 

Muling itinakda at idinaos ang pag-aaral namin. Dumalo 
ako kasi pinayagan na ako ng aking ama. Ang pinag-aralan 
namin noon ay tungkol sa Espesyal na Kursong Masa 
(ESKUM). Nasasaklaw nito ang tatlong sektor, una ay 
magsasaka, pangalawa ay kababaihan at ang pangatlo ay 
ang kabataan. Natapos namin iyon. 

Pagkatapos noon ay nagkaroon ng punahan. Nagkaroon 
pa ng iyakan. Kumanta ang aming instruktor na si Ka Diego 

at kasama niya si Ka Sam. Kaya nakatapos na ako ng Maikling 
Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (MKLRP) at 
ESKUM. Unti-unti ko nang nalaman kung ano ang silbi ng 
Bagong Hukbong Bayan. 

Sa mga susunod na pag-aaral sa rebolusyon ay sisikapin 
ko na maisa-isip ang mga pag-aaralang topiko. Hindi ko 
alam kung kailan ulit kami mag-aaral, basta ang mahalaga 
may kaalaman na ako at iyong iba kong kasama sa pag-aaral 
kahit hindi pa kami tapos sa iba pang mga kurso at aralin sa 
Pambansa at Demokratikong Paaralan. 
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Taas Kamaong Pagpupugay sa 
mga Pulang Kumander, Martir 
ng Rebolusyon

Taas kamao at taos-pusong nagpupugay ang  Armando 
Catapia Command  sa magigiting na pulang kumander 
at mandirigma na sina Ronie "Ka Jake" Abellada 

Bongcolmo at Rogelio "Ka Oris" Rato  Jr. sa kanilang walang 
pag-iimbot na pag-aalay ng sarili para sa sambayanan. Sina 
Ka Jake at Ka Oris ay namartir sa isang depensibang labanan 
sa San Vicente Lupi,  Camarines Sur  noong  Ika-1 ng Hulyo 
2019.

Sina Ka Jake, 44  at Ka Oris, 23  ay kapwa nagmula sa 
uring magsasaka. Sila'y naging mahusay na mga kumander 
at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan. Sa hangaring 
paglingkuran ang sambayanan, buong puso at buong tatag  
nilang isinabalikat ang mga sakripisyo at kahirapan at naging 
bahagi sa pagsusulong ng digmang bayan. 

Si Ka Jake, ay nagpultaym mula sa pagiging kasapi ng  
milisyang bayan ng isang baryo sa Ragay noong 1992.  Sa 
kabila ng limitasyon sa literasiya ay nagsikap si Ka Jake na 
magpaunlad ng sarili upang epektibong magampanan ang 
mga gawain  sa rebolusyon. Mula sa pagiging istap - teknikal 
ng isang organo ay nalipat si Ka Jake sa gawaing teritoryo 
at nagpakahusay bilang isang pulang mandirigma hanggang 
sa maging isang pulang kumander ng hukbo sa pwersang 
panlarangan. Susi ang naging papel niya sa pagpapalakas 

Parangal ng armadong pakikibaka, pagsusulong ng  rebolusyong 
agraryo, pagpapalawak at pagpapatag ng baseng masa sa 
Unang Distrito ng Camarines Sur. 

Bilang lider ng yunit isa siya sa mga nanguna at nangasiwa  
sa mga gawaing panteritoryo,  sa paglutas 

ng mga problema ng mamamayan,  
pagtatanggol sa baseng masa at sa mga 

tagumpay ng rebolusyon sa lugar. 

M a t a t a g  n i y a n g 
pinamunuan  ang yunit 

ng BHB sa pagharap 
s a  m g a  k o n t r a -
rebolusyonaryong 
d i g m a  n g  A F P  a t 

nanatiling matatag sa 
harap ng malupit na 
atake ng kaaway sa 
mga inilunsad nitong  

RSOT sa ilalim ng Oplan Bantay 
Laya 1 & 2 sa panahon ni Gloria 
Macapagal Arroyo hanggang sa 
pananalasa  ng kasalukuyang 
RCSP  sa ilalim ng  katatapos na 
Oplan Kapayapaan at ngayon ay 
Oplan Kapanatagan ng rehimeng 
US-Duterte. 

Sa kasaysayan ng malupit na 
atake ng 49th IBPA at nitong 
huli ay ang 9th IBPA  sa unang 
Distrito ng Camarines Sur para 

supilin ang makatarungang 
paglaban ng mamamayan at 

paulit-ulit na tangkang igupo 
ang yunit ng BHB sa lugar ay 
paulit-ulit din silang binigo 

Ronie Abellada Bongcolmo " Ka Jake" ( 1975-2019)
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Para kay Ka Jake
ni Ka Lexcy

Isang taon at tatlong buwan ng iyong pagpanaw
tila kahapon lang nang ika'y lumisan
subalit sa amin ang tanging naiwan

mga ala-alang  di malilimutan.

Kung kami'y nasa pook na limit dalawin
naalala namin ang iyong kabaitan

tuwa'y dumadalaw sa aming paningin
kung nagugunita namin nang tayo'y magkakasama pa.

Kung minsan sadya naming dalawin ang bahay
na kung saan tayong lahat ay naging malapit sa bawat isa

sa bakura't bahay , sa lahat ng lugar
itong ala-ala'y, hinahanap ay ikaw.

Sa matandang bahay na puno ng saya
sa araw na iyo'y pinagsaluhan nating lahat

ang biyayang saglit, kung maibabalik pa
ang ipapalit nami'y, ang aming buhay.

Bakit ba ka Jake, kay agang lumisan?
at iniwan kaming  aping mamamayan

hindi mo ba talos, bahagi ka  ng aming buhay
at sa pagyao  mo'y  kami ay napanglaw.

Marahil tinubos ka sa amin
upang sa isipa'y hindi ka tumanda
at ang larawan mo sa puso't diwa

ay manatiling maganda at bata.

Kung nagka-edad na kaming lahat
ang puting buhok nami'y di mo makikita

at ang larawan namin tandang-tanda mo pa
yaong kabataan taglay sa tuwina.

At dahil nga rito, ang pagmamahal
ay hanggang matapos ang kabataan

itong alaala ay laging buhay
laging sariwa sa kawalang-hanggan.

Kaya,  Ka Jake hindi masasayang ang iyong pagpanaw
tayo'y magtatagumpay sa pakikibaka

ang  ating adhikang  masidhi't marangal
hindi mamamatay, walang katapusan.

Ang iyong iniwan at ang iyong sinimulan 
ay aming ipagpapatuloy at ipaglalaban

magpupunyagi't magpapakahusay
hanggang sa  ganap na tagumpay!

ng Bagong Hukbong Bayan. 

Si Ka Jake ay natatangi sa pagiging mabait, mapagkumbaba 
at mapagmalasakit na kasama. Sa mahigpit na pagtalima sa 
gabay ng Partido at kanyang kolektibo ay nalagpasan  ni Ka 
Jake ang kinaharap na  mga hamon sa personal na buhay at 
pakikibaka at nanatili siyang matatag sa pagsisilbi sa bayan.

Si Ka Oris ay isang kabataang nagmula sa Tible  Lupi, 
Camarines Sur at  nagpultaym noong 2014. Bago siya 
nalipat sa gawaing teritoryo ay naging pwersa siya ng 
Pamprobinsyang Yunit Gerilya (PYG).

 Si Ka Oris sa kabila ng limitasyon sa literasiya ay nagsikap 
magpaunlad sa sarili at nahubog sa pulang paaralan. Mula sa 
hindi palaimik na kabataan, unti-unting lumawak at lumalim 
ang kanyang pag-unawa sa lipunan at rebolusyon. Nagsikap 
siyang maisapuso at maisabuhay  ang pagiging isang pulang 
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Rogelio Rato "Ka Oris"  1996-2019

Ka Jhonson

Pang-anim si Ka Johnson  sa walong  magkakapatid.  
Nag-iisa siyang anak  na lalaki.  Nagmula siya  sa 
mababang panggitnang magsasaka. Minsan ay may 

sobrang kita, pero mas madalas ay kinakapos tulad ng 
nakararaming mamamayan. 

Ang kanyang ama ay dati ring kumilos bilang pultaym na 
hukbo sa maagang bahagi ng Dekada '80, kaya mulat din sa 
kasalukuyang kalagayang ng lipunan.  Batay nga sa kwento 
ni Ka Jhonson, ang kanyang ama ang kanyang tagapagmulat 
o nagsilbing edukador sa kanilang magkakapatid.

Tulad din siya ng maraming kabataan na nangarap ng 
magandang kinabukasan at nangarap na makatapos ng 
pag-aaral. Umaasa na makakakuha ng magandang trabaho 
kaya sa kabila ng kahirapan ay nagsikap siya na mag-aaral.  
Subalit sa sobrang krisis ay hanggang hayskul  lamang ang 
kanyang  natapos dahil sa  hindi na  raw siya kayang pag-
aralin ng  kanyang mga magulang. Halos sabay-sabay silang 
magkakapatid na nag-aaral noon. Nang makatapos na siya 
ng hayskul  ay minabuti na niyang tumulong sa magulang 
sa  paghahanap-buhay para tulungan na lamang ang mga 
kapatid na babae na makapag-aaral kahit hanggang hayskul 
man lang.

 
Nababasehan din  ng mga kasama ang kanilang bahay. 

Minsan nangailangan ng taong makakatulong ang mga 
kasama sa isang  espesyal na gawain. Nagboluntaryo si Ka 
Jhonson at doon din siya nagsimulang makahalu-bilo ng mga 
kasama at nagsimula ring sumabay sa pang-araw-araw na 
gawain ng hukbo. Kasabay siya  sa yunit sa gawaing masa 
at   lagi na rin siyang nakakasabay  sa mga pagbibigay ng 
pag-aaral. 

Sa edad na 20,  ay nagpasyang magpultaym  sa hukbo. 

mandirigma hanggang maging lider ng iskwad sa yunit ng 
BHB.

Si Ka Oris ay may natatanging kahusayan sa pagdrowing. 
May kaalaman din siya sa paghilot  o pagmasahe na 
ikinatutuwa naman ng mga kasama dahil 
naiibsan ang pananakit ng kanilang 
katawan. Natutuhan na rin niyang 
magpropaganda sa  mga kasama 
at sa masa. Nagsikap na rin siyang 
makapagbigay ng pag-aaral sa kapwa 
nasa Hukbo.

Dati  ay medyo may kabagalan 
sa pagkilos  at noong una ay 
nabibitawan pa nga ang baril 
pagpumuputok  pero nagsikap 
na mapangibabawan ang 
mga ito hanggang sa maging 
militante ang kilos at naging 
mahusay na rin sa gawaing 
militar.

Kailan man ay hindi masasayang 
ang idinilig na dugo ng mga kasama 
at   patuloy nitong payayabungin  
ang  kapasyahan ng pulang hukbo 
at masang inaapi upang ubos kayang 
lumaban hanggang sa tagumpay ng 
digmang bayan.

***
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Kinakitaan siya ng husay sa paggampan sa anumang gawain. 
Nang minsan ay  lumahok sa isang taktikal na opensiba (TO) 
ang kanilang yunit  walang anumang pagtutol si Ka  Jhonson 
nang isa-isang hingian ng palagay ang mga kasamang 
lalahok sa isasagawang TO. 

Sa proseso ng paggampan sa gawain ay naharap sa 
hamon ang kanyang tatag at kapursigihan nang  siya ay  
maitalagang medik. Sa panahong ito ay naranasan ng 

mga kasama ang lupit ng kalikasan bunga ng 
sobrang init ng araw sa umaga  at pagsapit 

naman ng hapon at gabi ay ang malakas na 
buhos ng  ulan. Bunga  nito  ay halos sabay- 
sabay na natrangkaso ang mga kasama.  

Halos kalahati ng  kabuuang pwersang 
nakakasa sa gawain ay nagkasakit. 

Kahit kapos pa sa kaalaman kung 
paano pagagalingin ang mga kasamang 
may sakit sa ganoong  sitwasyon, ay 
hindi ito naging hadlang para sa 
kanyang matiyagang pagsubaybay  
sa karamdaman ng  bawat kasama. 
Ginawa niya ang regular na check-
up at  regular na napaiinom 
ng gamot ang mga pasyente, 
ganundin sa paghahatid sa kanila  

ng masustansyang pagkain. Pati 
mga damit na labahan ng mga 
pasyente  ay nagagawa pa niyang 
maipakisuyo sa mga kasamang 
mali l igo. Matapos iyon ay 

tinitiyak na mapatuyo para ihanda 
sa mga kasamang maysakit at makabihis 

sila. 

N a t u t u n a n  n i  K a  J h o n s o n  a n g 
kolektibong buhay. Malayo man siya sa 

kanyang pamilya ay hindi niya ito 
naging bagahe dahil sa dama niya 

ang malusog na relasyon ng mga kasama. Kwento pa niya, 
nang nasa sa bahay nila, siya  ang inaasikaso ng Mama niya, 
pero sa kasama ay  natuto siyang  mag-alaga sa mga kasama. 
Nasabi pa niya na "ganun pala ang pakiramdam kapag may 
sakit ang isa sa mga kasamahan mo, parang gusto mong 
hatakin ang oras para gumaling agad siya, lalo at mabigat 
ang gawaing kinakaharap natin noon". Kaya  nagpakahusay 
na si Ka Jhonson sa gawaing medikal.

Nang muling maglunsad ng  taktikal na opensiba ay 
naitalaga uli siyang medik. Buong giting at tapang niya 
ito ginampanan. Sa bawat kasamang nagkakasakit at 
nakakaramdam ng stress ay matiyaga niyang nilalapatan ng 
akupangtura  at kinukwentuhan ng mga pampasigla para 
matanggal ang anumang kaba ng kasama. 

Lagi niyang sinasabi na "tao kasi  tayo, kaya normal ang 
makaramdam tayo ng kaba pero dahil sama-sama tayo ay 
kakayanin natin silang patumbahin". Sa isang depensibang 
labanan  kinakitaan si Ka Jhonson ng tapang. Siya ang 
umalalay sa kasamang nadapa sa dami ng dalang bag para 
maimaniobra at maitago ang mga ito. Hindi kinakitaan ng 
kaba o pagkalito si Ka Johnson sa mga gipit na sitwasyon.

Sa  taktikal na opensiba noong Oktubre 14, 2018 sa 
purok 4, Dumagmang Labo, Camarines Norte  ay namartir 
si Ka Johnson. Pagsignal ng bomba ng mga kasama 
tumimbuwang  ang maraming elemento ng militar, ngunit 
may isang hindi nasapol ng bomba na gumanti ng putok 
na tinamaan si Ka Jhonson  sa braso at likod. Ito ang 
naging sanhi ng  kanyang pagsawi. Ngunit hanggang sa 
kanyang huling hininga ay banaag sa kanyang mukha ang 
katapangan. Walang anumang pagsisi sa kanyang naging 
pasya na maging pulang mandirigma at ialay ang buhay sa 
sambayanan.

***
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Si Ka Justin ay tubong 
Masbate. Siya ay bunso 
sa apat na magkakapatid. 

Maagang siyang naulila sa 
tunay na ama at lumaki 
sa pagkalinga ng kanyang  

ina at amain na siya niyang 
kinagisnang ama. Nagsilbi rin 

siyang panganay sa apat pa 
niyang kapatid sa ina. 

Si Ka Justin ay mapagmahal 
a t  m a a l a l a h a n i n g   a n a k 

at kapatid. Sinikap niyang 
tumulong sa pamilya maging 
ito man ay morale o pinansyal 

sa abot ng makakayanan niya sa tulong ng kanyang mga 
kakolektibo. Bunga ng pananalanta ng bagyo ay nakaranas 
ng matinding hirap ang pamilya niya dahil dito labis siyang 
nag-alala, gayunman naging bukas siyang magsangguni 
sa mga kasama kaya tinulungan ang kanyang pamilya na 
makaraos mula sa sakuna. 

Mahusay na kasama si Ka Justin at laging bukas na 
matuto sa anumang gawain. Gayunman, may panahon na 
ang nagiging tendensya niya ay umatras sa gawain kapag 
nahihirapan. Subalit napapangibabawan niya ito kapag 
pinaliliwanagan ng kasama at dahil bukas siyang makinig 
sa mga payo ng kanyang kolektibo. May talento din siya 
sa pag-awit at pagsayaw na mahusay niyang nagagamit sa 
gawaing pangkultura. Matiyaga din siyang magpropaganda 
sa masa at kasama.

Seryoso siya sa pagsunod sa linya at patakaran ng kilusan. 
Natural sa kanya ang pagiging istrikto sa pagsunod sa mga 

patakaran at pinagkaisahan kung kaya handa din siyang 
punahin ang sarili at bukas sa puna ng mga kasama sa 
kanyang mga nagiging kahinaan. Maging sa patakaran sa 
usapin ng panliligaw ay seryoso niya itong sinusunod. Minsan 
ay biniro siya ng isang kasamang babae kaugnay sa kanyang 
damdamin at tinanong siya kung mayron siyang gusto rito. 
Sa pagkabigla  ay nasagot niya ito ng , oo meron! Matapos 
iyon ay labis ang kanyang pag-alala dahil alam niyang iyon 
ay palitik o panliligaw na hindi nakasentro. Dahil dito ay 
maagap siyang nagpuna sa harap ng kasamang babae at 
nag-ulat sa kolektibo at nagharap ng puna sa kapulungan. 
Malaki ang paggalang niya sa kababaihan at naipakita niya 
ito sa maraming pagkakataon.

Mahiyain si Ka Justin pero kapag kapalagay na niya ang 
kasama ay makwento na rin siya.  Siya ay masayahin at 
madaling makapalagayan ng loob. 

Siya ay isang medik at sinasanay na maging punong 
medikal. Kagawad din siya ng komiteng larangan sa 
teritoryong kanyang kinapapalooban. 

Sa edad na 23 si Ka Justin  ay namartir sa isang 
depensibang labanan noong Enero 10, 2020 sa Sityo Iyawan 
Bato-balani Paracale, Camarines Norte. Nalagot man ang 
kanyang hininga bunga ng atake ng pasistang militar ngunit 
ang kanyang naiambag sa rebolusyon kailanman ay hindi 
maglalaho.  

***

Ka Justin

Ka Asur

Si Armando Calinog ay kilala rin bilang Ka Azur ng mga 
kasama at masa. Kilala din siya bilang “Kuya Manding” 
ng kanyang mga kapatid at kaibigan. Siya ay tubong 

Calabnigan Libmanan, Camarines Sur. Pinakapanganay 
siya sa 15 magkakapatid, nagmula sa uring maralitang 
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       Bilang rebolusyonaryong ama, pinangibabawan ni Ka 
Asur ang pangungulila sa pamilya. Noong siya ay magkaroon 
na rin ng sariling pamilya, tinanggap niya ang sakripisyo na 
malayo sa asawa’t mga anak, sa kabila ng  tulad rin siya ng 
maraming ama ay nais din niyang sila'y makapiling. Katulad 
ng maraming rebolusyonaryo na hangad palayain ang 
kanilang uri  mula sa tanikala ng pagkaalipin,  gaano man 
kahirap ang malayo sa pamilya ay pinanindigan niya ito 
hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay.

Bilang kasama, siya ay maalalahanin sa kanyang mga 
kakolektibo. Mapagbigay siya tulad ng kung paano din siya 
sa kanyang mga kapatid. Masinop at organisado sa kanyang 
mga gamit. Sa mga pagkakataong may gusto siyang gawin 
na hindi niya nagagawa ay nagiging maligalig siya, subalit 
handa namang makinig at unawain ang paliwanag ng mga 
kasama sa kanya.

Si Ka Asur ay kagawad ng Komiteng Tagapaganap ng 
Komiteng Larangan (KT-KLG). Naging Kalihim din siya ng 
komiteng seksyon at may panahong nangasiwa ng isang 
maliit na Municipal Unit Guerilla.

Sa  isang depensibang labanan noong Enero 14, 2020 
nagkaroon siya ng minor injury,  ngunit makalipas ang  
ilang araw ay inatake sa puso  na naging sanhi ng kanyang 
pagpanaw.

Hindi matatawaran ang naging ambag ni Ka Asur sa 
pagsusulong ng rebolusyon. Ang paglaan ng kanyang sarili 
sa bayan ay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng 
mga pulang mandirigma na handang ialay ang panahon at 
buhay sa paglilingkod sa uring inaapi, anuman ang kaakibat 
na sakripisyo. 

magsasaka at nakatuntong ng elementarya.

Sa edad na katorse ay nagtrabaho na si Ka Asur bilang 
manggagawang bukid sa isang mayamang magsasaka sa 
kanilang lugar. Ito ay para makatulong sa kanyang mga 
magulang sa paghahanap-buhay. Bilang panganay ay 
istrikto siya sa mga kapatid noong siya ay sibilyan pa. Subalit 
hindi siya  maramot bagkus ay maalalahanin at bukas- palad 
sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Noong siya ay 
nagtatrabaho na ay hindi niya nakakaligtaang laanan mula 
sa kanyang kita ang kanyang mga kapamilya, ito man ay 
pera o butil.

Naugnayan si Ka Azur ng kilusan nang siya ay nasa 
kabataan pa lamang noong Dekada ’80. Kumilos siya sa 
lokal bilang kasapi ng organisasyong masa at milisyang 
bayan hanggang sa maging kalihim ng SPL. Noong 1995 ay 
sumapi siya sa Bagong Hukbong Bayan sa edad na 31. 

Ayon sa isa niyang kapatid, malaki ang 
ipinagbago ng kanyang Kuya Manding noong 
mamulat at magpultaym sa hukbo. Dati-
rati’y  matapang ito sa kanila dahil nga sa 
pagiging istriktong kuya, subalit naging 
mabait na ito sa kanila  
at magalang na rin 
sa iba. 
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May panahon din ng  biruan ang mga kasama. Minsa'y 
naglalakad kami at may nagpasa- ulat na iwasan ang palapa 
ng niyog.  Ang nakarating pala kay Ka Dante ay dalhin ang 
palapa. Kaya binitbit niya ang palapa. Nagkatawanan ang 
mga kasama pagdating sa base. Si Ka Dante ay napatawa 
na lang din. 

Puno ng kasiyahan ang kanyang buhay sa rebolusyon. 
Kahit may mga  sakripisyo at kahirapan, nariyan ang kanyang 
kahandaang tupdin ang tungkuling maglingkod sa bayan. 

Sa araw-araw kayong pamilya niya ang nagsisilbing 
inspirasyon sa kanyang pagsisikap. Kahit malayo kayo sa 
kanya hindi niya kayo nakakalimutan. Lagi niya kayong 
naikukwento sa amin.

Labis kaming nagpapasalamat sa inyo na hinayaan 
ninyong makasama namin si Ka Dante sa pakikibaka. Isa 
siyang tunay na anak ng bayan. Alam niyang ang masaganang 
bukas na ipinaglalaban natin ay para sa inyo din. Hindi niya 
ipinagkait ang kanyang kakayahan, panahon at buhay para 
sa bayan . Siya ay tunay na bayani. Saludo kaming lahat sa 
kanya. Habang-buhay siyang mananatili sa alaala ng mga 
kasama at masa na nagmamahal sa kanya.

Huwag po  kayong mag-alala, hindi titigil ang mga 
kasama hangga't hindi nakakamit ang hustisya para kay 
Ka Dante at sa iba pang katulad niya. Ipagtatagumpay 
natin ang rebolusyon  at patuloy na dadakilain ang mga 
rebolusyonaryong martir. Tayo ang magpapatuloy ng 
kaniyang nasimulan at naiwang gawain.

Pagpupugay kay Ka Dante at sa lahat ng martir ng 
sambayanan! Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!

Para sa Tagumpay Digmang Bayan,

Mga Kasama

Mayo 2020

Pagbati po sa inyong lahat. Kumusta po kayo sana ay 
nasa mabuti kayong  kalagayan at malayo sa anumang 
karamdaman. Kaming mga kasama ay nakikiramay 

sa inyo  sa pagdadalamhati sa  pagpanaw  ni 
Ka Dante. Nasawi po siya sa isang labanan 
ngayong taon. Mayroon naman po tayong 
masang kumuha ng kanyang labi. Tiniyak 
ng mga kasama at pamilyang nag-asikaso 
sa kanyang labi na maging desente at 
marangal ang kanyang burol at libing.

Sa panahong nabubuhay si 
Ka Dante, siya  ay mabuting 
kasama, masipag, walang 
reklamo  sa trabaho at 
tahimik. Siya ay mahusay 
na lider, tinitiyak niyang 
nagagampanan ng  kanyang tropa 
ang mga gawaing iniaatas sa kanila. 
Mahusay ang pagsunod niya sa disiplina 
at patakaran  ng hukbo at Partido at 
wala siyang nalabag alinman sa mga 
ito.

M a h u s a y  s i y a  s a  p a k i k i -
pagsalamuha sa masa. Tinutulungan 
niya ang masa sa produksyon saan 
mang lugar  na kaniyang napupuntahan. 
Naging tatay siya sa mga kabataan at 
naging mabuting anak sa mga magulang 
sa aming erya.

Sulat Parangal
Sa Pamilya ni Ka Dante
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Liham
August 04, 2020

Mga kasama,

Bumabati po ako ng magandang araw, sa magandang 
ako, ha...ha...ha! joke lang po! Hindi naman po ako maganda 
eh...

Ang nais ko po lamang ay magpasalamat  sa mga naging 
instruktor naming lahat kasama ko po sina  Ka Christian, 
Ka Cholo, Ka San Chai, Ka Lea, Ka Judy at si Ka Alena. Sila 
po ang aking kasamahan sa pag-aaral sa pulang paaralan. 
Nais ko pong pasalamatan ang aming instruktor na sina 
Ka Maxene, Ka Ria at higit sa lahat sa tatlong kasama 
na naging instruktor namin na sina Ka Diego, Ka Sam at 

Ka Anton. 

Nagpapasalamat po ako sa 
inyo mga kasama sa walang 
sawang pagtuturo sa aming 
lahat. Kahit po malayo ng inyong 

nilalakad para lang makapagturo 
sa amin. Lakad sa umaga, lakad sa 

hapon. Kahit ganoon ang inyong 
nararanasan ay hindi kayo 

napapagod para kami ay 
imulat. Kaya sa inyo po 
na naging instruktor 
namin, lubos po akong 

nagpapasalamat .

Nagpapasalamat,

Ka Lexcy 

Hunyo 2021

Para sa mga kabataang aktibista,

Rebolusyonaryong pagbati at mainit na pakikipagdaop-
kamay sa inyong mga kabataan na pag-asa ng bayan! 
Bago ang lahat nais naming iparating ang aming 
pagpapasalamat sa masigla at walang pag-aalinlangan 
ninyong pakikipagsalamuha at pakikipag-aralan  sa mga 
katulad naming pulang hukbo. 

Hindi na namin kayo iisa-isahin dahil marami kayong mga 
kabataan na taus-pusong tinatangkilik ang pagsusulong 
ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa pamumuno 
ng Partido Komunista ng Pilipinas. Alam ninyong ito ang 
tanging  paraan para maagaw natin ang kapangyarihang 
pampulitika at maitayo ang estado  na magsisilbi sa  
malawak na  mamamayang inaapi at pinagsasamantahan 
ng kasalukuyang rekasyunaryong sistema. 

Nais naming iparating sainyo na kami bilang mga 
kabataan din sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ay punong-
puno ng kasiglahan at may walang hanggang diwang palaban 
para magtagumpay ang ating rebolusyon. Mabuhay kayo! 
Mabuhay ang kabataang lumalaban!

Nagpapasalamat at Naglilingkod sa Bayan,

Ang inyong mga kapwa kabataan sa BHB
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Hunyo 2021

Para sa iyo Ate Jezz,

Kumusta ka na? Palagi kang mag-ingat dy'an, hah? An'tagal 
na nating 'di nagkikita at miss na miss na kita. Kung kaya lang 
kitang pigilan para dito ka na lang at h'wag ka nang umalis ay 
ginawa ko na.

Hanga ako sa'yo dahil nagsasakripisyo ka sa kalunsuran para 
makatulong sa pamilya  natin. An'dami mo nang mga pinagdaanan 
pero kinakaya mo. Ate, alam mo minsang pinangarap ko ring 
makatulong sa mga magulang natin pero ang pakikipagsapalaran 
sa lungsod ay wala ring patutunguhan dahil laganap ang samu't 
sari at kung anu-anong pagsasamantala laluna sa mga tulad 
mong manggagawa na halos hindi sapat ang natatanggap na 
sahod .

'Lam mo Ate, mas mauunawaan mo iyon kung pupunta ka 
rito at makikipag-aralan, hindi lang tungkol sa kalagayan ng 
manggagawa kundi sa mga magsasaka rin. Tayo ay  nabibilang 
sa uring magsasaka at dapat natin itong  ipagmalaki. 

Bilang hukbo ,hindi pala  dahilan 'yong an'layo at mapagod 
maglakad. Kahit pala tayo babae, ang kaya ng kalalakihan ay 
kaya rin natin! Kaya patunayan natin na kaya rin nating sumabay 
sa  gawaing produksyon at magrebolusyon, hindi lang pambahay  
at mahina sa paningin ng iba. 

Hindi lang 'yon  Ate, marami ka pang ibang matututuhan dito. 
Kaya  pagdating mo  punta ka rito, hah? Para mas maunawaan 
mo kung paano tayo pinagsasamantalahan at inaapi. Hindi lang 
tayo kun'di  ang marami pang pamilya at mamamayan.

Ingat ka palagi. kumusta ka din daw nina Mama at Papa.

Ang iyong kapatid,
                                                                    
Ka Reynn

Mayo 2021

Para sa'yo Kuya Asyong,

Magandang araw sa'yo kuya, sana ay OK ka lang at lagi 
kang safe. Nakakapagod man 'yong pagpunta namin  diyan 
sa inyo ay napaka-best experience naman at marami akong 
natutunan.

Ang mga kasama ay masayang nakipagkwentuhan sa 
amin at masaya kaming tinuruan. Ang mga pagtitipon na 
katulad ng breping, pagtatasa, political forum at kapehan 
ay sadyang nakatulong sa amin upang marami pang 
matutuhan at mapalawak  pa ang aming kaisipan.

Ang aking pagpunta riyan ay hindi ko pinagsisisihan 
dahil tama ang hangarin n'yo para sa bayan. Kahit isa man 
akong relihiyosa ay tama rin ang desisyon ko na pumunta 
diyan  dahil mas naunawaan ko  ang inyong ipinaglalaban at 
kasama n'yo na rin ako sa pakikibaka.

Ang pagtuturingan n'yo sa isa't isa ay maayos at pantay-
pantay.Sana mapagtagumpayan natin ang ating mga 
ipinaglalaban  at mabigyan ng solusyon ang mga problema 
ng bayan.

 

Ang iyong kapatid,

Neneng
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Dula

Mga Tauhan

Tipikal na pamilya sa baryo sa isang baseng gerilya.

Mang  Jose- 50  taong gulang,  maralitang magsasaka, 
Pangulo ng Komiteng Rebolusyonaryo sa baryo (KRB)

Aling Marta - Asawa ni  Mang Jose, myembro ng  
MAKIBAKA, pangalawang tagapangulo  ng sub-komite sa 
kalusugan

Silay- 17  taong gulang, panganay na anak nina Mang Jose 
at Aling Marta, Grade 12, kasapi sa Kabataang Makabayan 
(KM)

Boboy- 7  taong gulang ,  bunsong anak nina Mang Jose 
at Aling Marta, Grade 1, bibong bata at matalino

Melay- 35 taong gulang kapit-bahay nina Aling Marta, 
kasapi  din ng  MAKIBAKA, myembro ng sub-komite sa 
kalusugan

Ka Loring- 60 taong gulang, kalihim ng Sangay ng Partido 
sa Lokalidad (SPL)

Kasamang Hukbo
Ka Boyet- CO ng Platun
Ka Gian- PI ng Platun
Ka Megan- GP ng iskwad

Sa Pandemya , May Laban ang 
Bayan
ni Ka Criselda Magbanua

Ka Roxanne-  kasapi ng komiteng seksyon
Ka Roy- baguhang kasama, sinasanay sa gawain

Iba pa kasama
Kasama 1
Kasama 2
Kasama 3

Grupong pangkultura sa baryo
Kabataan 1
Kabataan  2
Kabataan  3

Unang Bahagi: Balita hinggil sa nakaambang pagkalat ng 
Covid-19

Eksena  1 -  Umaga sa  tahanan ng pamilya ni Mang Jose. 
Makikitang nakikinig ng radyo ang mag-anak. Habang si 
Aling Marta at si Silay ay magkatulong na naghahanda ng 
agahan.

[Balita mula sa radyo]: 

“Pumalo na sa 492 ang bilang ng namatay dahil sa Wuhan 
coronavirus, mula nang una itong ma-detect sa China noong 
nakaraang taon. Ayon sa ulat, 490 sa mga ito ay mula 
sa Mainland China, habang isa sa Hong Kong at isa rin sa 
Pilipinas. Pawang Chinese pa rin ang mga nasawi sa nasabing 
sakit. Nasa 24,552 naman ang mga naitalang nagpositibo sa 
virus mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo.

Umaabot naman sa 2,792 ang nananatiling critically ill, 
habang mayroon namang 907 na ang gumaling.”

Sa iba pang balita:  Nakatakda ngayong magpatupad ng 
lockdown ang Hong Kong government para maiwasang 
makapasok sa lugar ang sinumang nahawaan ng kumakalat 
na sakit na 2019 Novel Coronavirus. Ayon sa ulat, doble 
ngayon ang ginagawang pag-iingat ng gobyerno upang 
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maiwasan na kumalat ang naturang virus sa lugar. Una na 
umanong nagpaabot ng panibagong kautusan ang Hong 
Kong government sa mga employer na iwasang magdala 
ng kanilang mga helper papuntang China para walang 
makapasok na virus sa bansa.”

Habang kumakain ang mag-anak…

Mang Jose: Tsk, tsk, delikadong kumalat na rin ang 
Covid-19 dito sa atin. Narinig n’yo ang balita may isa nang 
namatay sa bayrus? Kahit Chinese pa man ‘yon, marami 
daw iyong pinuntahang lugar dito sa bansa.

Silay:  Malaki nga daw po ang posibilidad na kumalat dito 
sa  atin ang bayrus, pero iyon nga po hindi pa man daw  
kailangan ipatupad ang  travel ban  sa mga dayuhan   dito 
sa atin. Sabi ng Pangulong Duterte, hindi pa  kailangang 
gawin ‘yon dahil wala pang sapat na batayan. Wala pa 
nga raw nahahawa na taga rito mismo sa atin.

Aling Marta: Aantayin pa ba niyang may mahawa 
dito? Dapat mayroon na siyang malinaw na programa 
paano hindi kumalat  ang bayrus dito sa ating bansa . 
At kung sakaling di maiwasang  magkaroon din tayo ng 
pandemya sa bansa ay may epektibong plano paano  
natin haharapin at lalabanan.

Boboy: Ang narinig ko po, dapat daw po maghugas lagi 
ng kamay at kumain ng masustansyang pagkain, para 
hindi mahawa ng bayrus.

Aling Marta: Tama naman ‘yon Boboy, pero hindi sapat 
iyon. Mahirap ang bansa natin, dahil dito bulnerable sa 
sakit ang karamihan. Marami ang ‘di nakakapagpatsek-
ap, paano nila malalaman na nahawa na pala sila 
ng bayrus?  Dito nga sa baryo natin, halos walang 
pumupuntang doktor, nars o midwife man lang para 
magtsek-ap, wala ring gamot.

Silay : Oo nga po,  isa pa, ‘yong sabi na dahil sa talsik 

daw ng laway naipapasa ang bayrus, kaya dapat iwasang 
magkakalapit. Eh, pwede iyon sa mayayaman, dahil 
malalaki ang bahay, paano ‘yong mga nasa iskwater. 
Tulad na lang ng mga kamag-anak natin sa Maynila.

Mang Jose: Tama ang mga sinasabi n’yo, Kaya ang 
malinaw hindi handa ang bansa natin sa pandemya. 
Unang-una,  kulang na kulang tayo sa  mga kagamitang 
pang-medisina, ang mga hospital natin kulang ang doktor 
at nars. Matagal nang  napabayaan ang pampublikong 
kalusugan dito sa atin. Mas inaasikaso kasi ng gubyerno 
ang matataas na sahod ng mga militar at pulis. Binuhusan 
din ng malaking pondo ang mga kontra-insurhensyang 
programa.

Boboy:  Basta ako po laging nang maghuhugas ng kamay.
Tapos kakain kami ng mga kalaro ko ng maraming- 
maraming  bayabas, dami po ‘don sa bakuran ni Aling 
Maring , hihingi kami ng mga kalaro ko.

Silay : Hoy Boboy!  alam ko na ang binabalak mo, 
maghapon ka na namang labas, alalahanin mo may 
bayrus na kumakalat ngayon.

Mang Jose: S'yanga pala, pupunta ako mamaya kay Ka  
Loring, dumaan dito si Ka Obet kanina , nagpapatawag 
ng pulong ang SPL para pag-usapan kung ano ang 
pwedeng mga paghahanda ng organisasyon para 
labanan pandemya.

Aling Marta: Oo, dapat makapagpulong na para 
mabigyan na rin ng direksyon ang gawain ng sub-komite 
namin  sa kalusugan. Pupuntahan ko na rin si Melay para 
maihanda ‘yong mga kakolektibo namin.

Silay: Ako rin po pupuntahan ko si Caloy, dapat 
makapagpulong din ang  mga kabataan. Kikilos din kami 
para mabigyan ng edukasyon ang mga kababaryo natin 
kaugnay sa pag-iwas sa bayrus.
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Boboy: Ako po pwede ko na rin ba puntahan ang mga 
kalaro ko? Babalitaan ko sila kaugnay sa kumakalat na 
bayrus. 

Silay: Sus! nakakuha ng magandang dahilan si Boboy. 
Tayo na nga sabay na tayo, samahan mo rin ako kina 
Caloy.

Mang Jose: Oh!  s’ya sige may kanya-kanya pala tayong 
lakad. Oh, paano mauna na ako, tiyak na inaantay na ako 
nina Ka Loring.

Lalabas ng entablado si Mang Jose. Sununod na rin sina 
Aling Marta, Silay at Boboy.

Eksena 2: Sa base ng mga kasama. Pulong-Balitaan

Ka Gian: Tulad ng dati, magkakaroon tayo ng balitaan, 
oh,  sino ang naka-asayn  ngayon para magbalita? Ka Roy, 
mukhang handang-handa ka na sa pagbabalita. 

Ka Roy: Oo Ka Gian, kanina ko pa nga ito naibalita sa 
kusina, nagdeklara na si Duterte ng total lockdown 
sa buong isla ng Luzon. Kasabay nito, mayroon na rin 

siyang emergency power, batay ito sa pagkakaapruba ng 
batas na Republic Act  11469 . Magkakaroon din ng mga 
tsekpoynt sa mga mayor na kalsada.

Ka Gian: Sige nga Ka Roy, ano ang masasabi mo sa 
naging hakbangin ng rehimeng Duterte  sa pagharap sa 
pandemyang Covid-19?

Ka Roy: Sa tingin ko po,  lalong mahihirapan ang 
mamamayan sa pagpapatupad ng lockdown, laluna 
ang mga walang regular na hanapbuhay, katulad po sa 
akin nagtrabaho ako sa konstruksyon sa Maynila at sa 
ngayon nandun pa din ang mga dating kasamahan ko. 
Paano kapag ganitong lockdown magugutom ang mga 
pamilyang umaasa sa kanila.

Ka Gian: Oh,  sino pa ang pwedeng magbigay ng 
pagsusuri sa balita ni Ka Roy? O, si Ka Roxanne mukhang 
may sasabihin.

Ka Roxanne:  Sa tingin ko, inutil ang naging hakbangin 
ni Duterte , imbes na tugunan ang mga mahahalagang 
usapin sa problema sa pandemya  tulad ng kakulangan 
sa  testing kits, mga pangangailangan ng mga 
healthworkers, ang nakaambang malawak na kagutuman 
ng mamamayan   ay mala-martial law  ang kanyang 
ipinatupad. 

Ka Megan: ‘Yon nga eh, kaya hindi lang dapat nakatutok 
ang mamamayan sa bilang na inilalabas sa araw-araw 
ng DOH sa midya kung ilan na ang namatay at nahawa 
ng bayrus. Mas ang pandemya na  dapat paghandaan 
ng mamamayan ay ang mga nailulusot na batas  na 
magpapahigpit sa kontrol ng estado sa mamamayan. 
Malaki ang posibilidad na magamit ng rehimeng Duterte 
ang krisis pangkalusugan sa ganap na pagpapatupad 
ng martial law sa buong bansa. May isang senador nga  
na nagsasabi na dapat na daw talagang ipatupad ang 
National ID System para madaling matukoy ang mga 
bibigyan ng tulong. Matatandaan din na nailusot ang 
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Public Security Act o Anti-Terorism Law  sa panahon na 
napokus ang atensyon ng mamamayan sa Covid-19.

Ka Gian: Tama naman ang lahat na sinasabi ng mga 
kasama. Maliban sa atake ng bayrus matindi rin ang 
sasapitin  ng dati nang naghihingalong ekonomya. Sa 
import at eksport umaasa ang produksyon ng bansa, 
ganundin sa turismo, kaya tatamaan talaga  tayo ng 
matindi. Balita nga ng nakaraan marami ng nagsarang  
pagawaan dahil halos sa Tsina umaasa ng materyales. 
'Yong mga nagtatanim ng saging na pang eksport hindi 
na rin mailabas , pangunahin din kasi sa Tsina dinadala. 
Malaki din ang epekto sa pagbawas ng mga remittances 
ng mga OFW. Marami na ang umuwi dahil sa pandemya.  
At ito namang mga economic managers ni Duterte  na 
parang  mga nakatira sa buwan, konti lang daw epekto 
nito sa atin. Sabi pa nga ni Cayetano dapat ituloy na daw 
ang Build,Build, Build Program.

Ka Roxanne: Kaya dapat  bilang tayo ang nandito 
sa teritoryo dapat mapamunuan at mabigyan ng 
malinaw na direksyon ang mamamayan kung paano 
haharapin ang krisis na ito at paano ilalantad ang 
kainutilan ng reaksyunaryong rehimen sa pagharap sa 
problema ng bansa. Kailangang maipakita natin ang 
kahalagahan ng ekonomyang maunlad at umaasa sa 
sarili sa pamamagitan ng tunay na reporma sa lupa at 
pambansang industriyalisasyon para may kakayahan ang 
bansa na harapin ang mga katulad na pandemya. 

Ka Boyet: Ok, kaya malinaw na sa ating lahat ang isyu. 
Sa usaping militar naman, dapat maging alerto pa rin 
tayong lahat, dahil kahit may ceasefire ay tuloy-tuloy pa 
rin ang operasyong militar sa tabing ng mga kunwaring 
serbisyong medikal at pagtulong sa mga komunidad. 
Hindi kaila sa atin ang sunod-sunod na labanan sa karatig 
na rehiyon sa panahong may unilateral ceasefire. 

Ka Roy: S’yanga pala, mahingi  po ako ng gabay do’n sa 
tatalakayin ko mamamaya sa pulong masa. Ako po kasi 

ang nakatakdang magtatalakay. 

Ka Boyet: Oo naman Ka Roy, bago pala kayo tumulak 
mamaya ay magbi-briefing tayo para sa detalye ng ating 
mga gagawin.

Ikalawang Bahagi: Pagharap sa Pandemya

Eksena 1: Konsultasyon sa mga lokal na lider sa baryo

Sa isang liblib na bahagi ng baryo ay makikitang nag-
aantay sina Ka Loring at Ka Jose at ibang mga myembro 
ng organisasyon sa baryo.

Ka Boyet: Magandang araw po  sa inyo mga kasama, 
hindi naman kaila sa ating lahat ang kinahaharap na krisis 
pangkalusugan ng bansa. Kaya ito ang pagkakataon 
para magkaroon tayo ng malinaw na direksyon sa ating 
mga gagawin. Alam kong batay sa mga naging paabot 
ay nakapagpulong na rin ang ibat ibang komite ng  mga 
samahan dito sa baryo. Ano na po ang inabot na kaisahan 

Ilustrasyon ni Ka Toto
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resulta ng  ating mga pagpupulong?

Ka Loring: Sa bahagi ng SPL, ay nasuri ang problema 
at natukoy ang mga solusyon para rito. Una, nakitang  
maliban sa paghahanda na maaring kumalat sa lugar 
natin ang impeksyon ng  bayrus  ay  ang magiging 
problema rin  ang kasalatan sa pagkain. Nakita din na 
matindi pa ang militarisasyon kahit may banta na ng 
pagkalat ng bayrus. Mula dito ay nagkaroon tayo ng 
mga partikular na plano paano ang paglutas sa mga 
kahaharaping problema ng komunidad. Naging malinaw 
sa mga kasapi ng Partido na dapat nasa unahan tayo para 
pamunuan ang laban na ito.

Mang Jose: Sa pulong naman ng Komiteng 
Rebolusyonaryo sa Baryo ay naiprograma ang 
pagkakaroon ng kampanya sa kalusugan, kalinisan at 
produksyon. Pangungunahan ng samahang magsasaka 
ang kampanya sa produksyon, kasabay na rin ang 
samahan ng kababaihan at kabataan. Ang samahan 
ng kababaihan liban sa may gawain sa produksyon ay 
pangungunahan din nila ang kampanya sa kalinisan 
at kalusugan, kasabay ang samahan ng kabataan, 
magkakaroon ng malawak ng pagpapabatid sa 
taumbaryo hinggil sa kung paano makakaiwas sa bayrus.

Ka Boyet: Mahusay po ang  naging resulta ng  mga 
pulong ng ating pwersa. Ang mahalaga na po ngayon 
ay kung paano natin maisasakatuparan  ang ating mga 
plano. Maaring sumambulat ang mga pag-aalsa sa 
iba’t ibang bahagi ng bansa dahil sa kagutuman. Isa pa 
pong konsiderasyon na dapat paghandaan natin ang 
posibilidad na magpatupad ng lantarang Martial Law sa 
buong bansa . Dapat maihanda po natin ang ating mga 
pwersa. Ang ating MB at ang mga yunit pananggol sa 
sarili sa mas titindi pang militarisasyon. 

Ka Loring: Tama ka diyan Kasama, ngayon nga lang sa 
pagpapatupad ng enhance community quarantine ay 
halos hindi na makagalaw ang mga tao. Sa esensya halos 

martial  law na nga. Sa totoo hindi naman ang bayrus ang 
itinuturing na kalaban ni Duterte , kundi ang mamamayan  
na kinatatakutan niyang magpapatalsik sa kanya.

Ka Boyet: Tama po si Ka Loring....oh,  paano po hindi na 
kami magtatagal kailangan pa naming makonsulta ang 
iba pang SPL  at OM natin sa ibang baryo. 

Mang Jose: Oh, sige Kasama, mag-iingat kayo.

Aalis ang mga kasama. Aalis na rin sina Ka Loring, Ka Jose 
at iba pang nasa lokal.

Ikatlong bahagi: Paghahanda ng mga kabataan para 
sa kampanyang propaganda-edukasyon kaugnay sa 
pandemyang covid-19.

Eksena 1:  Makikita ang mga kabataan at mga bata na 
nagkakaroon ng ensayo para sa sayaw na gagamitin nila 
sa kampanya.

Silay:  Oh,  sige nga ulitin natin kung nakuha n’yo na ang 
sayaw  natin.

Grupong Pangkultura :  sabay – sabay na aawit at 
sasayaw:

“Mag-o-o-organisa laban sa covid-19
magtulungan, sabay nating igpawan 

ang sakit na na-ka- hawa sa bayan
Kaya’t  sumama ka na sa ating grupong tulungan

upang  ligtas sa  gutom dala ng Covid 
na nanalasa sa bayan"

Silay : Okey ang gagaling n’yo!

kabataan 1 : Syempre dahil magaling ang nagturo!

Silay: Kayo talaga , galing n’yo ring mambola. 
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Eksena  2: Mula sa naunang eksena darating Sina Aling 
Marta at Melay

Silay:  Oh ‘Nay, Aling Marta, pasaan po kayo?

Aling Marta: Iskedyul namin ngayon para sa pulong 
talakayan. Pero dahil andito na rin  kayo, kayo na muna 
ang bibigyan namin ng pag-aaral. Si Ka Melay ang 
magtatalakay sa inyo.

Melay: Oh, sige handa na ba kayo? 

Mga bata: (sabay-sabay) Opo!

Melay: Ang Covid-19 o ang coronavirus disease 2019  
ay isang nakahahawang sakit na idinudulot ng isang 
uri ng coronavirus (CoV). Ang tipo ng coronavirus na 
nagdudulot ng Covid-19 ay naipasa sa tao mula sa hayop. 
Wala pang natutuklasang gamot laban sa Covid-19 sa 
kabila ng mabilis na paglaganap nito sa buong mundo.

Boboy:  May tanong po ako Ate Melay, bakit po kung sa 
hayop ito nanggaling bakit po naipasa sa tao?

Melay: Maganda ang tanong mo Boboy,  maraming 
sinasabing dahilan kung bakit ang mga bayrus sa 
hayop ay napupunta sa tao, unang-una , resulta na ito 
ng sobrang pang-aabuso sa kalikasan, nawawalan na 
ng tirahan ang mga hayop na dating nakatira sa mga 
kagubatan. Dagdag pa pag-aalaga ng hayop para sa 
maramihang produksyon, kaya mabilis ding humawa 
ang mga sakit. Nandiyan din ang paggamit ng  sobrang 
mga kemikal sa agrikultura na nakasisira sa sistema ng 
kalikasan. Ilan lang ito sa mga posibleng dahilan.

Boboy: Ganun po ba? Dapat pala hindi natin kinakalbo 
ang kagubatan para may tirahan din ang mga hayop 
gubat.

Melay: Tama ka  d'yan Boboy, sige tuloy tayo,  ang 
mga sintomas naman ng Covid-19 ay ang ubo, lagnat 
at panghihina. Sekundaryong palatandaan din ang 
pagtatae, sakit ng ulo at pagkirot ng lalamunan. Sa 
malalang kaso ay maaari itong magdulot ng pulmonya, 
sakit sa bato at kamatayan. 

Kabataan 1: Maaari po bang may bayrus na ang tao kahit 
wala pa siyang nararamdamang sintomas?

Melay: Posible ang ganun, kaya mahalaga ang 
malawakang pagkilos ng mga mamamayan para 
obligahin ang gubyernong Duterte na magsagawa ng 
malawakang mass testing sa mga posibleng nahawa na 
ng bayrus.

Kabataan  2: Paano po kumakalat ang bayrus?

Melay: Kaugnay diyan ay ipapaliwanag naman sa atin ni 
Aling Marta.

Aling Marta: Ang Covid-19 ay maaaring kumalat nang 
tao-sa-tao sa pamamagitan ng mga talsik mula sa ilong o 
bibig kapag umubo o bumahin ang taong maysakit. Ang 
mga talsik na ito ay pumapatak sa mga bagay sa palibot 
ng maysakit. Mahahawa ang ibang tao kapag humawak 
sa mga bagay na ito, saka hahawak sa kanilang mata, 
ilong o bibig. Mahahawa rin ang ibang tao kung masagap 
nila ang mga talsik mula sa pag-ubo o pagbahin ng taong 
maysakit ng Covid-19. 

Boboy: Kaya ako po palagi na akong naghuhugas ng 
kamay, ‘yon din po ang sinasabi ko sa mga kalaro ko.

Kabataan 3: Ano naman po ang dapat gawin kung sa 
pakiramdam mo ay nahawa ka na ng bayrus?

Aling Marta: Kinakailangan ka nang magpatingin sa 
doktor  at pagkatapos ay manatili sa bahay para hindi ka 
na makahawa sa iba pang tao. Mahalaga ding palakasin 
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ang ating resistensya laban sa sakit kailangan  ang mga 
masustansyang pagkain. Sige nga sino ang nakakaalam 
ng mga grupo ng pagkain na dapat nakakain natin?  Ano 
ang mga pagkaing pampalakas?  Sige nga … (tatawag ng 
bata na sasagot)

Bata 1:  ako po, ako po! Kanin, kamote, kamoteng kahoy, 
saging!

Aling Marta: Okey , Ano naman ang mga pagkaing 
pampatibay ng resistensya? O ikaw...

Bata 2:  Mga gulay po tulad ng dahon ng malunggay, 
dahon ng kamoteng kahoy, kamote , kalabasa , iba pa  at  
mga prutas tulad ng bayabas, abokado , santol at marami 
pang  iba.

Aling Marta:  Ano naman ang mga pagkaing pampalaki? 
O ikaw naman…

Bata 3 : Karne, isda, itlog at gatas po!

Aling Marta:  Tama ang huhusay ninyong lahat hindi 
lang sa pagsayaw  at pagkanta, kundi sa mga batayang 
kaalaman sa kalusugan. Dahil marami na kayong 
natutuhan kayo na makakatulong para mas marami ang 
makaalam dito sa ating baryo. Maasahan ba namin kayo?

Mga bata/kabataan: [Sabay-sabay ] opo!

Silay : Ngayong alam na po namin ang mga pagkaing 
masustansya, paano po kung wala naman kaming pambili 
ng mga iyan, at isa pa dahil lockdown ay  mahihirapan 
ding makabili ng mga pagkain.

Melay: ‘ Yan pa ang isang magandang tanong...
(paparating si Mang Jose, kasama ang iba pang mga nasa 
samahang magsasaka),  oh,  ito pala sina Mang Jose,  
sila ang maaring sumagot sa tanong ni Silay. Mang 
Jose paano daw po kung walang pambili ng pagkaing 

masustansya?

Mang Jose: ‘Yon talaga ang  kakaharapin natin, dahil sa 
lockdown ay magiging mahirap ang suplay na pagkain 
sa komunidad at isa pa dahil karamihan sa atin dito ay 
mahirap ay wala ring pambili at hindi rin pwedeng asahan 
ang suporta na galing sa gubyerno. Kakarampot ang 
nakalaang pondo, kumpara sa milyon-milyon Pilipino na 
magugutom. Kaya magkakaroon tayo ng kampanya sa 
produksyon.

Mang Juan: Binuo na namin ang mga grupong tulungan 
para sa produksyon ng mga duma at gulayin. Natukoy na 
rin ang mga bakanteng lupa dito sa baryo na pwedeng 
bungkalin ng sama-sama. Natukoy ang mga tanim na 
pwedeng anihin nang pang madalian tulad ng kamote, 
mais, palay, kamoteng-kahoy, mga gulay  at mayroon 
ding mga pangmatagalan  tulad ng saging, gabi,  san 
fernando at iba pa. Magtatanim din tayo ng mga prutas, 
pararamihin natin ang mga dating mayroon na tayo dito.
Kasabay na rin ang pag-aalaga ng mga hayop tulad ng 
manok , baboy, kambing at iba pa.

Aling Marta: Magtatanim din tayo ng mga halamang 
gamot at ipapalaganap ang paggamit ng mga ito tulad ng 
lagundi, tawa-tawa, oregano, alagaw at iba pa.

Silay: Mag-aaral din po kaming gumawa ng virgin 
coconut oil, kasi narinig ko po sa radyo  na mahusay itong 
panlaban sa bayrus.

Mang Jose: Tama ang lahat ng naisip 'nyo, pero higit sa 
lahat dapat tayong kumilos para panagutin si Duterte na 
siyang tunay na bayrus ng  bayan na dapat patalsikin!

Boboy: Kung ganoon, kayang kaya pala nating labanan 
ang pandemyang Covid-19!

Lahat: Oo basta , sama-sama! (gagawa ng Tableau)
WAKAS
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Awit
Taktikal na Opesiba
mula sa Album ng Martsa ng Pagbagon

Sa San Lorenzo Ruiz kami’y nagmartsa
kami’y magtatambang sa pasistang kaaway
ang dugong inutang ng pasistang berdugo
para singilin ang inutang na dugo

Ambus sa gilid ng burol kami nagpusisyon
ang mga militar tiyak dito’y dadaan
pagputok ng bomba kasabay ang mga riple
abante hudyat ng paglaban

Ilang minuto pagpalitan ng putok
napagtagumpayan ng pulang mandirigma
taktikal na opensiba laban sa mga pasista
alang-alang ito sa masa

Tangke ng kaaway nagkawasak-wasak
naklining, nasamsam kalibreng masinggan
may 50 at 30 at gamit militar
sa ambus ng BHB sila’y nagulantang

Partido, hukbong bayan, alyado at masa
ang tagumpay na ‘to sa ‘ting pagkakaisa
sosyalistang lipunan ating makakamtan
sa nag-aalab na digmang bayan
sosyalistang lipunan tiyak na makakamtan
sa nag-aalab na digmang bayan
sa nag-aalab na digmang bayan

Tao ang Mahalaga

Pasakalye: Cm-G-E-Am-D7-G-D7

                   G          Gb   G
1 Dapat nating malaman
                                            D
Na ang sandata ay isang bagay
            Am                  D
Na mahalaga sa digmaan
              D7                                         G          D7
Ngunit hindi ito ang bagay na mapagpasya.

                    G
2 Ang mga mamamayan hindi ang mga bagay
  G7             C
Ang mapagpasya.
 Cm          G-E7
Ang mga mamamayan hindi ang mga bagay
Am       D7        G     D7
Ang mapagpasya.

                G              Gb   G
3 Ang paligsahan sa lakas
     D7
Ay hindi lamang paligsahan
          Am         D         D7              G          D
Ng lakas sa baril o lakas sa kabuhayan
         G         Gb     G          G7             C
Paligsahan itong higit ng lakas sa tao
                   Cm                 G     E
At kapasyahang magwagi
                Am          D         G   Kapasyahang magwagi.
            C
4 Ang tunay na lakas
                                           G
Sa baril at lakas sa kabuhayan
        Dm      G                            C     G
Ay nasa kamay ng mamamayan
                 C
Ang mga mamamayan hindi ang mga bagay
C7                     F
Ang mapagpasya.
                 Fm                                     C             Am
Ang mga mamamayan hindi ang mga bagay
Dm          G             C
Ang mapagpasya.
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Tumindig Ka Bayan Ko
mula sa album ng Bikol

                Dm                               Gm                      Dm
Chorus: Bayan ko, Bayan ko tayo nang tumindig
Gm
Tayo nang maghimagsik 
Am                      Dm
palayain ang daigdig 2x

Gm
Bayan kong sinilangan
Dm
Nahaharap ka sa digmaan
Gm
Karit mo’y patalimin
      Dm
Maso’y patatagin
        Am  Dm
Sandata’y bigkisin, diwa’y patalasin
Gm                                      E
Sa sangkatauhan, lakas mo’y ikawing 

Back to Chorus
Gm                        Dm
Ating palayain uring inaapi
            Gm                            Dm
Ang naghaharing uri ay ating magagapi
             Am                          Dm
Tanikala’y wakasan, likhain kasaysayan
       Gm
Bumangon, Lumaban, 
             E
Kalayaa’y makakamtan

Bridge:
       Bb
Paglaya ng ating bayan
        C
Ambag sa paninindigan
  Bb
Tagumpay makakamtan

  C   Bb  -   Dm  -    Am   - E
Ng Buong sandaigdigan ah-ah-ah

       Dm         Gm                   Dm
Chorus: Bayan ko, Bayan ko tayo nang tumindig
Gm
Tayo nang maghimagsik 
Am                      Dm
palayain ang daigdig 2x

Dm         Gm                   Dm
Bayan ko, Bayan ko tayo nang tumindig

Dibuho ni Ka Parts Bagani ng BHB-SMR



Pasasalamat
Nagpapasalamat ang buong pamatnugutan sa lahat 

ng nag ambag sa ika-walong isyu ng   kina Ka 
Nicko,  Ka Lyza, Ka  Anto, Ka Hadji, Ka Mae, Ka Omeng, Ka 
May, Ka Hanna, Ka Ace, Ka Mica, Ka Toni, Ka Maxene, Ka 
Ranzel, Ka Charlene Abel, Ka Criselda Magbanua,  Ka Yuri, 
Ka Emman, Ka Pia, Ka Lexcy, Ka Fiona, Ka Ulan, Ka Maya at 
mga kasama sa ST na nag-ambag ng kanilang mga pyesa.

Sa mga ilustrasyon mula sa Ang Bayan,  Kay Dok Joel,   Ka 
Toto,  at  sa mga di napangalanang mga artistang  lumikha 
ng mga dibuho, drowing at litrato maraming salamat. 

Espesyal na pasasalamat at pagkilala kay Jhon Niebres 
Peñaranda "Ka Parts Bagani " ng BHB-SMR,  isang bantog 
na rebolusyonaryong artista at martir. Ang kanyang mga 
dibuho ay  mananatiling inspirasyon sa lahat mga kasama't 
masa. 

Pasasalamat din sa lahat na tumulong para mabuo, 
mailimbag at maipamahagi ang ika-8 isyu ng                       .

Hinihikayat namin ang lahat ng pulang mandirigma, 
aktibistang masa at lahat ng kaibigan ng rebolusyon na 
patuloy na basahin, ipalaganap ang dyornal at mag-ambag 
ng kanilang mga likhang- sining.

Ang bawat likhang-sining na nakapaloob sa dyornal ay 
bukas sa pagpapalaganap at kritisismo.

Sa paglalathala maaaring magkaroon ng kaunting 
pagbabago sa pagkakaayos ng mga obra upang mas 
maging angkop at malinaw ang pagkakalahad nito.


