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EDITORYAL

Hamunin ang Rehimeng Duterte para sa  
Pambansa-Demokratikong Adhikain ng Mamamayan

Sa kabila ng malawakang pandaraya at pagmaniobra ng magkasabwat na 
imperyalistang US at lokal na naghaharing- uri nitong nakaraang halalan, 
bigo ang mga nangungunang pampulitikang paksyon na maipanalo ang 
kani-kanilang mga kandidato. Ang pagkatalo nila ay patunay ng kabiguan 
ng reaksyunaryong pwersa na pagtakpan ang papalalim at papalalang krisis 

sa lipunan at ekonomiya. Tuluyan nang itinakwil ng mamamayan ang Tuwid na Daan 
ng nagdaang rehimeng US-Aquino na batbat ng pandarambong, pagpapakatuta at 
pagpapabaya sa interes at karapatan ng mamamayan.  
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Ang nagdala ng pagkapanalo ni Rodrigo Duterte bilang 
pangulo ay ang pakikisimpatya niya sa pagtutol ng mama-
mayan sa panghihimasok ng US, patakarang neoliberal, 
panunupil ng estado at sa balikong landas ng ‘Tuwid na Daan’ 
ni Noynoy Aquino.  Ihiniwalay niya ang sarili mula sa mga 
tradisyunal na pulitiko sa pagsasabing siya ay maka-Kaliwa. Sa 
pag-upo ni Duterte bilang pinuno ng reaksyunaryong estado, 
may binuksan siyang pagkakataon para sa pagsulong ng 
pambansa-demokratikong kilusan. Gayunpaman, nananatiling 
sa pamamagitan lamang ng armadong pakikibaka at 
sama-samang pagkilos ng mamamayan mawawakasan ang 
sistemang malakolonyal at malapyudal.

Ang Kabuluhan ng Pagkapanalo ni Duterte

Sa unang pagkakataon, pamumunuan ang bansa ng isang 
pangulong may kasaysayan ng pagtuligsa sa mga polisiya ng 
imperyalistang US. Habang alkalde pa ng Davao, makailang 
beses nang nagpalabas si Duterte ng mga pahayag na tumu-
tuligsa sa panghihimasok ng US sa Pilipinas at sa ibang bansa. 
Tinutulan niya ang paggamit sa paliparan ng Davao para sa 
base militar ng mga tropang Kano. Kinastigo niya ang US 
sa paglikha ng klima ng mga teroristang atake sa Mindanao 
noong 2002 nang aksidenteng sumabog ang bombang 
itinanim ng ahente ng CIA na si Meiring sa isang hotel sa 
Davao. 

Taliwas sa anti-komunistang tulak ng imperyalistang US 
at sa dismaya ng mga militarista, nagsimula ang rehimeng 
Duterte sa pagkilala at pakikitungo sa CPP-NPA-NDFP bilang 
isang lehitimong pwersang 
lumalaban. Nagpahayag 
siya ng kagustuhang 
ipagpatuloy ang usapang 
pangkapay apaan sa 
pagitan ng NDFP at ng 
gubyerno ng Pilipinas. 
Ihinayag niya ang kahan-
daang palayain at gawaran 
ng general amnesty ang 
mga bilanggong puli tikal 
at magpatupad ng 
tigil-putukan bilang unang 
hakbang sa usapang pang-
kapayapaan. Mayroong 600 
na bilanggong pulitikal sa 
kasalukuyan at kalakhan sa 
kanila ay mga manggagawa 
at magsasaka. Sa rehiyong 
Bikol, mayroong higit 36 na 
bilanggong pulitikal. Ilan sa 
kanila ay matatanda na o 
may iniindang karamdaman. 

Nariyan sina Ramon Argente, 57 taong gulang, tatlong taon 
nang nakakulong sa Camarines Norte Provincial Jail na may 
sakit sa puso at katatapos lang ng triple bypass heart surgery; 
Felix Marcaida, 62 taong gulang, hinuli noong Nobyembre 27, 
2015 at ipiniit sa Sorsogon Provincial Jail; Gerardo de la Pena, 
75 at si Teodoro Legaspi, 62 taong gulang at diabetic, na 
ngayon ay nakapiit sa Daet Provincial Jail. 

Handa rin umano ang kanyang administrasyon  na maki-
pag-usap sa mga kinatawan ng mama mayang Moro sa 
pangunguna ng MILF at MNLF.

May ilinatag ding mga positibo, kundi man mga progresi-
bong hakbang, upang harapin ang mga suliranin ng mama-
mayan sa matinding kahirapan. Ayon sa kanya, kagyat na 
bibigyang-prayoridad ang paglaan ng pondo para sa mga 
serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon at programang 
pangkalusugan, paglikha ng mga trabaho at pagpapaunlad 
ng mga industriya, pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga 
magsasaka at paggalang  sa lupang ninuno ng mga katutubo. 
Bilang bahagi ng tunguhing ito, nagtalaga siya ng ilang mga 
progresibo sa gabinete. 

Ang maayos na pakikitungo ni Duterte sa pamban-
sa-demokratikong kilusang nagsusulong ng interes ng mama-
mayan ang tuntungan ng posibilidad ng isang mabungang 
alyansa sa kanyang administrasyon. 

Niyanig din niya ang mga upisyal ng pamahalaan at hanay 
ng sandatahang lakas nang manawagan siyang puksain ang 
korupsyon at kriminalidad sa loob mismo ng institusyon 
ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Inumpisahan 

niya sa pagtatalaga kay 
Roland ‘Bato’ dela Rosa 
bilang pinuno ng PNP at 
kay Ricardo Visaya bilang 
Chief of Staff ng AFP nang 
lina- laktawan ang nakau-
galiang pagtatakda ng mga 
upisyal mula sa kalipunan ng 
mga mas matatagal nang 
upisyal. Pina-ngalanan din 
niya ang limang heneral ng 
PNP na protektor ng mga 
malala- king druglords. 
Ipinag-utos niya ang kagyat 
na pag-iim bestiga sa mga 
upisyal ng pamahalaang 
nadadawit sa usapin ng 
droga. Larawan ito ng 
talamak na suliranin ng iligal 
na droga sa bansa na hindi 
nalutas ng mga nakaraang 
administrasyon.
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Kung magpapatuloy ang kampanyang ito, malaki ang posib-
ilidad na lumikha ito ng mga bitak sa pagitan ng mga militar, 
pulis at burukrata kapital istang protektor at pasimuno ng mga 
sind ikato sa droga. Sa kabilang banda, paraan din ito upang 
konsolidahin at pabanguhin ang militar at burukrasya at 
mapalakas ang mga haligi ng estado.

Subalit sa gitna ng mga positibong hakbanging ito, 
dapat na kilalanin ang sistemang iniiralan ng pagkapan gulo 
ni Duterte. Sa ubod ng burukrasya ay ang pagsisilbi sa 
interes ng naghaharing-uri. Napaliligiran siya ng mga 
sagad-sagaring reaksyunaryong maka-US at mga milita-
ristang nais hadlangan ang mga repormang magsisilbi sa 
taumbayan. Dapat ding alalahanin na ang mga progresibo 
at anti-US na tindig ni Duterte noong siya ay alkalde pa 
lamang ay hinulma ng lakas ng pamban sa-demokr atikong 
kilusan at sa kanyang pag-unawa sa kasaysayan na bago 
dumating ang mga dayuhang 
Kastila at Kano ay mapay-
apang namumuhay ang mga 
taga-Mindanaw at iba pang 
pamayanan sa buong kapuluan. 
Sa kanyang pagkakaupo 
bilang pangulo, ang lalo pang 
pagda gundong ng panawagan 
ng pamban sa-demokra tikong 
kilusan para sa makab uluhang  
panlipunang pagbabago 
ang magtutulak sa rehimeng 
Duterte na manindigan sa mga 
panukalang magsu sulong sa 
interes ng sambayanan.

Tumatakbo pa lamang 
siya ay malaki na ang naging 
bahagi ng iba’t ibang mga 
nego syante, pulitiko, pang-
kating militar at iba pang mga grupo sa pagpapatakbo ng 
kanyang kampanya. Sa kanyang pagpapasinaya, binanggit 
niya ang kanyang pagpapasalamat kay dating pangulong 
Ramos na nagbigay daan umano upang siya ay maging 
pangulo. Sa pagpapatuloy ng tradisyon ng patronahe sa 
pulitika, ang mga tulong na ito ay kapalit ng mga payong 
pang-ekon omya at pampulitika mula sa isang dating papet 
ng US na pangulo ng bansa.Sa ngayon, itinutulak ng kanyang 
partido ang Pederalismo na nagbibigay-diin sa pantay na 
atensyon at pagpapaunlad sa mga lokal na ekonomya. 
Sinasalamin nito ang panawagan ng mga naghaharing-uri sa 
mga rehiyon at prubinsya na higit pang mapalaki ang kanilang 
bahagi sa rekurso ng bansa at maikalat ang “kaunlaran” na 

sa mahabang panahon at kalakhan ay nakatuon sa National 
Capital Region, Southern Tagalog at Central Luzon. 

Maalingasngas na rin ang hindi mapigilang paglobo 
ng bilang ng mga napapatay kaugnay ng kampanyang 
kontra-droga. Sa Bikol, nagsisimula na ang paglitaw ng mga 
armadong grupong tulad ng Bicol Vigilantes na sumasakay sa 
kampanyang anti-droga. Sa loob ng isang buwan, apat na ang 
naitalang kaso ng pagpatay sa rehiyon nang hindi dumaan sa 
paglilitis. Nakaamba ang posibilidad na gawing dahilan ng 
mga militarista ang kampanyang ito para sa pagpapatuloy 
ng ekstrahudisyal na pagpatay at sa paglulunsad ng mas 
maigting na digmang mapanupil laban sa sambayanan. 

Tungkulin ng Mamamayan at Rebolusyonaryong 
Pwersa sa Ilalim ng Rehimeng Duterte

Maaasahan ang pang-uudyok ng 
mga reaksyunaryo at ng US kay Duterte 
upang hadlangan ang mga ilinal atag 
na repor mang taliwas sa kanilang 
interes. Ang mapagpasyang pagkilos 
ng mamamayan para sa kanilang mga 
demokratikong interes at karapatan 
ang magtutulak sa rehimeng Duterte 
na itaguyod ang plano nitong mga 
reporma at programa. Mamamayan ang 
hahamon sa kanyang isulong ang mga 
makabuluhang pagbabago at tumindig 
para sa karapatan ng taumbayan. 
Napakahalaga sa kasalukuyan ang mas 
masikhay na pagpapamalas ng lakas ng 
kilusang masa. 

Maaaring may ilang kaluwagang dala 
ang rehimeng Duterte para sa rebolu- 
syonaryong kilusan ngunit hindi ito 

dapat mangahulugan ng pagluwag ng ating pagkapit sa lakas 
ng armadong pakikibaka at pagkilos ng masa. Ngayon, higit 
kailanman, kinakail angan  ang ating lahatang-panig,  
lahatang-saklaw at lahatang-lalim na pagpupursiging 
sumulong. 

Bumubukas ang mga pagkakataong kailangan nating 
kagyat na sunggaban upang mapagsilbi sa pagsulong ng 
rebolusyon. Ang pagbungad ng isang rehimeng relatibong 
mapagkaibigan sa ating hanay at may malaking pagkakaiba sa 
mga sagad-saring rehimeng lantarang papet ng impery alista 
ay hudyat upang higit na igiit ang mga tunay na reporma at 
rebolusyonaryong pagbabago na malaon nang hangarin ng 
masa. Ilinuluwal nito ang mga paborableng pagkakataon 

EDITORYAL

Sa kanyang pagkakaupo  
bilang pangulo, ang lalo  
pang pagdagundong ng 
panawagan ng  
pambansa-demokratikong  
kilusan para sa 
makabuluhang panlipunang  
pagbabago ang magtu tulak 
sa rehimeng Duterte na 
manindigan sa mga 
panu kalang magsusulong  
sa interes ng sambayanan.
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para sa pagsasakatuparan ng ating mga rebolusyonaryong 
tungkulin sa bagong kalagayan. Kailangang mabilis na 
mapal awak at mapa lakas ang rebolusyonaryong pwersa sa 
gitna ng pagpapata mpok ng rebolusyonaryong pulitika at 
tiyaking nagsisilbi ang mga ito sa pagsulong ng digmang 
bayan.

Samantalahin ang pagkakataong makapagpropaganda 
ng pambansa demokratikong pagsusuri at kahilingan upang 
pukawin at organisahin ang mga seksyon  ng masang may 
makabayang sentimyento ngunit hindi pa tuwirang pumapanig 
sa armadong pakikibaka. Sunggaban ang pagkakataong 
maabot ang mga bagong lugar at higit na makapagpalawak 
ng baseng masa. 

Buong siglang dalhin sa bawat komunidad, paaralan, 
pagawaan, sakahan, tabing kalsada at saan man may malaking 
bilang ng mamamayan ang panawagan para sa makabulu-
hang pagbabagong panlipunan at tunay na makatarun gang 
kapayapaan. Dapat na hamunin ng sambayanang Pilipino at 
mamamayang Bikolano ang rehimeng Duterte na harapin ang 
usapin ng militarisasyon at tunay na repormang agraryo bilang 
unang hakbang sa pagkamit ng makatarungang kapayapaan. 
Sa karanasan ng rehiyon, walang ibang idinulot sa mga komu-
nidad ang presensya ng AFP kundi pagagambala ng kabu-
hayan, matinding karahasan at masahol na mga paglabag sa 
karapatang-tao. 

Mula sa mga pagkilos na ito, lilitaw ang abanteng seksyon 
sa hanay ng mamamayan. Marapat natin silang organisahin 
at tuluy-tuloy na sanayin. Sa kalaunan, mapapakilos natin ang 
mga lider-masa at aktibistang masa na ito para sa 
mga rebolusy onaryong gawain sa kanayunan 
at sa kalunsuran. Tiyaking nakalatag ang 
programa sa pagrerekrut ng mga bagong 
pulang mandirigma mula sa malawak na 
masang mapapakilos at mapupukaw.

 
 
 

Sa kanayunan, kung saan itinatanim ang mga binhi ng 
pulang kapangyarihan, maagap at mahusay na ipatupad 
ang rebolusyong agraryo. Palaganapin ang pagkakaroon 
ng mga kooperasyon at iba’t ibang porma ng tulungan sa 
produksyon. Paganahin ang mga ganap na samahang masa 
bilang mga kooperatiba at patuloy na itindig ang mga organo 
ng kapangyarihang pampulitika bilang mga sosyalistang 
salik. Sinuman  ang umupong pangulo, habang nananatili 
ang kasalukuyang sistemang nagsis ilbi sa naghaharing-uri, 
walang ibang masasandigan ang uring anakpawis kundi 
ang sarili nitong kapasya hang ipundar ang pampulitikang 
kapangyar ihan ng mamamayan.

May tigil-putukan man o wala, dapat na tuloy-tuloy na 
magpakahusay ang mga pulang mandirigma at kumander 
sa gawaing panlaban, propaganda, kultura at produksyon. 
Patuloy na isulong at palakasain ang gawaing pagpapalawak 
at pagkokonsolida sa mga kinikilusang erya. Hindi dapat 
maantala ang mga pakikibaka laban sa mga dambuhalang 
minahan, korporasyon at iba pang tagapagtaguyod ng 
neoliberalismo na dumarambong sa yaman ng rehiyon at sa 
lakas-paggawa ng masang Bikolnon. 

Ang pagpapalakas ng kilusang masa, ng hukbo at ng buong 
rebolusyonaryong pwersa at ang pagtatakwil sa reporm ismo 
at legalismo ang titiyak na makikinabang ang mamamayan 
mula sa bagong rehimen anuman ang kahinatnan ng 
pakiki pag-alyansa rito.

Sa huli, ang mapagpasyang sukatan ng ating matatamong 
tagumpay sa pagharap sa panibagong rehimen ay ang 
masikhay na pagsulong ng ating rebolusyonaryong lakas. 
Nananatiling sa pamamagitan lamang ng demokratikong 

rebolusyong bayan na magwawasak sa makinarya ng 
estado tuluyang mawawakasan ang pagsasamantala at 

pang-aapi sa ilalim ng malakolonyal at 
malapyudal na lipunan.
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Itakwil ang Panghihimasok ng US at Tsina sa Pilipinas!
Ipaglaban ang Kasarinlan ng Bansa!

Lalong tumindi ang hidwaan ng Pilipinas at Tsina matapos ilabas ng Permanent Court of Arbritation  ang hatol 
nitong pabor sa Pilipinas hinggil sa usapin ng pag-angkin sa bahagi ng West Philippine Sea. Nagpahayag ang 
Tsina na hindi nito kikilalanin ang nasabing desisyon at nakahanda ito sa isang digmaan. Samantala, patuloy ang 

pagpapakitang-gilas at pang-uupat ng US sa pamamagitan ng paglalagak nito ng dagdag na pwersang militar sa 
nasabing lugar. Nagtatagisan ang dalawang imperyalistang bansa sa layuning makapagpwesto sa teritoryong dagat ng 
Pilipinas ng mga baseng pusisyong titiyak ng kasangkapang militar at pulitika sa kanilang humihigpit na hidwaan. Para 
sa US, layunin diumano nitong matiyak ang kontrol sa rutang kalakalan at paglalayag na ayon sa kanyang pambansang 
interes.  Para sa Tsina, ito ay pagsaklaw lamang ng kanyang teritoryong inabot na ng sinaunang mga Tsino batay sa nine-
dash line map, maangkin ang likas yaman at pangisdaan ng karagatan at magsilbing larangan ng depensang militar sa 
kanyang Timog-Silangan.

Dapat na kundenahin ng sambayanang Pilipino ang pagku-
kumahog ng imperyalistang US at Tsina na palakasin ang 
kani-kanilang mga pwersa militar sa teritoryong dagat at 
eksklus ibong sonang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Ang luma-
laking presensya ng mga dayuhang pwersang militar sa mga 
lugar na ito ay lansakang paglabag sa panteritoryong kabuuan 
at kasarinlan ng Pilipinas. Dapat na nagsasariling manindigan 
ang sambayanang Pilipino sa pagtatanggol sa pambansang 
kasarinlan laban kapwa sa US at Tsina.

Marapat na tutulan ng sambayanang Pilipino ang pagpa-
patuloy ng pagtatayo ng mga daungan at pasilidad militar 
ng Tsina sa Panatag Shoal. Pagsasawalambahala ito sa 
200-milyang eksklusibong sonang pang-ekonomya at 
extended continental shelf ng Pilipinas na isinasaad sa UN 

Convention on the Law of the Seas (UNCLOS). Gayundin ay 
iharap sa gubyernong Tsino ang ginagawa nitong pagpapalaki 
ng pwersang nabal sa teritoryong karagatan ng Pilipinas. 
Malaki ang epekto ng pinatinding presensyang militar na ito sa 
kabuhayan ng mga komunidad ng mangingisda sa bahaging 
Bajo de Masinloc laluna’t kasabay nito ang pagdagsa ng mga 
naglalakihang barkong pangisda ng Tsina na nagtataboy sa 
mga mangingisdang Pilipino sa lugar.

Higit lalong dapat kumprontahin ang panghihimasok ng 
US sa usapin ng pag-aagawan sa teritoryo ng Tsina at Pili-
pinas. Ang papalakas na presensyang militar ng US sa teri-
toryo ng bansa ang lalong humihigop sa pwersa ng Tsina at 
huma hamon ditong makipagtapatan. Sa pagpakat nito sa 
Asya Pasipiko ng hanggang 60% ng kanyang sandatahang 
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lakas sa pagpihit sa Asya 
para sa pang-ekonomya at 
pampulitikang ganansya, 
itinataas ng US ang 
posibilidad ng armadong 
kumprontasyon at digmaan 
sa rehiyon.

Pinatunayan na nang 
ilang ulit sa kasaysayan ng 
Pilipinas na hindi kailanman 
ito ipinagtanggol ng US 
laban sa mga dayuhang 
mananakop. Mula sa huwad 
na labanan sa Manila 
Bay noong panahon ng 
pananakop ng mga Kastila 
hanggang sa pambobomba 
sa Maynila noong panahon 
ng pananakop ng mga Hapon, pumapasok lamang ang US sa 
eksena upang samantalahin ang pagkakataong matiyak ang 
kanyang pang-ekonomya at geopulitikal na ganansya sa loob 
ng bansa. Sa loob ng 70 taon ay iginupo ng US ang Pilipinas sa 
neo- 
kolonyalismong nagkukubli  sa  reaksyunaryong estado at 
mapanlinlang na ‘pagmamalasakit’ nito. 

Sa ilalim ng rehimeng Duterte, dapat ipagpatuloy ang 
panawagan para sa kagyat na pagpapawalambisa ng 
Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) na 
nagbigay basbas sa panunumbalik ng mga pwersang militar 
ng US at ang pagtatayo ng mga baseng militar sa loob ng mga 
tinatawag na pinagkasunduang lokasyon o 
agreed locations. Gayundin, ipanawagan 
ang pagpa-pawalambisa ng iba 
pang mga kahalintulad na tratadong 
lumalapa stangan sa pambansang sobe-
ranya gaya ng Visiting Forces Agree-
ment (VFA) at Mutual Defense Treaty ng 
1951. Itakwil ang panghihimasok ng US 
at ng mga tagapayo nito sa usapin ng 
reklam asyon sa WPS. Marapat lamang 
na huwag pahintulutan ang impery-
alistang US na gawing baseng 
militar at atrasan ang Pilipinas para 
sa plano nitong panggegera sa Asya 
Pasipiko.

Maaaring ipanukala ni Duterte ang 
isang diplomatikong usapang bilateral 
sa Tsina upang resolbahan ang usapin 
sa WPS sa mapayapang paraan at 
upang malabanan ang presensya 
ng dayong US sa rehiyon. 
Maaaring itaguyod ni Duterte 

ang isang polisiyang kapaki-pakinabang kapwa sa bansa at 
sa Tsina sa layuning wakasan ang pagkatali ng ekonomya at 
kalakalan ng Pilipinas sa US. 

Kahit na ihinahanda na ang daan para sa usapang pang-
kapayapaan, posibleng koop erasyon at patuloy na taktikal 
alyansa sa rehimeng Duterte, nananatiling nasa kamay ng 
kilusang masa ang tunay na pagbabagong magli- 

lingkod sa interes ng uring inaapi’t pinagsasamantalahan. 
Tanging ang nagkakaisang hanay ng sambayanang 

Pilipino ang mapag pasya sa usapin ng panghihi-
masok kapwa ng  US at Tsina sa soberanya ng 
bansa. 

   Dapat na makiisa ang mamamayang 
Bikolano sa patuloy na paglaban 

at pagtatakwil sa mga 
anti-mamamayan at maka-im-
peryalistang patakaran. Tulad 

ng mga komunidad sa Bajo de Masinloc, biktima rin ng walang 
ampat na militarisasyon ng AFP at mga tropang kano ang 
kabuhayan ng kalakhan ng masang Bikolano sa kanayunan. 
Ang papasidhing tensyon sa pagitan ng dalawang impery-
alistang bansa at ang paggamit ng US sa Pilipinas bilang base 
militar para sa mga hakbanging militarista nito ay nanganga-
hulugan ng mas matinding militarisasyon sa mga komunidad 
hindi lamang sa bahaging malapit sa West Philippine Sea 
kundi hanggang sa mga komunidad sa Bikol at iba pang lugar 
sa bansa. 

Marapat na ipagpatuloy ang paglulunsad ng mala-
wakang edukasyon at propaganda upang lalong mapukaw 
ang makabayang diwa ng mamamayan at maitaas ito sa 

pamban sa-demokratikong paninindigan. Tipunin ang 
pinakamalawak na hanay ng mamamayan sa 

iba’t ibang porma ng mga kilos-protestang 
bumabatikos sa pang-uupat ng US at sa 

malawakang pag-angkin ng Tsina sa teri-
toryo ng bansa. Ilantad na ang tanging 
naisin ng dalawang imperyalistang bansa 
ay ang muling hatiin ang daigdig, parti-
kular ang Asya Pasipiko, para sa kani-
kanilang sariling ganansyang pampuli-
tika at pang-ekonomiya. 

Sa harap ng tumitinding tunggalian 
sa pagitan ng US at Tsina, dapat saman-

talahin ng sambayanang Pilipino at ng 
rebolusyonaryong pwersa ang pagkakataong 
higit na isulong ang digmang bayan sa mas 
mataas na antas sa lahat ng dako. 
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Mula sa mensahe ng Komite Sentral ng PKP sa ika-47 anibersaryo ng BHB

Binigyang-pugay at pinuri ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas ang mga Pulang Kumander at 
mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan sa mensaheng ilinabas nito para sa pagdiriwang ng ika-47 anibersaryo ng 
Bagong Hukbong Bayan ngayong 2016. Ani nila, ang BHB ang pangunahing sandata ng Partido at sambayanang 

Pilipino sa pagsasakatuparan ng bagong-demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan. 
Dagdag pa, kinilala ang dakilang papel ng BHB bilang pinakamatatag at pinakaabanteng rebolusyonaryong armadong 
pwersa sa buong kasaysayan ng sambayanang Pilipino.

Pinarangalan ang lahat ng pagsisikap at magiting na 
pagharap ng mga Pulang kumander at mandirigma sa kaaway 
na siyang bumigo sa Oplan Bayanihan nitong nagdaang mga 
taon. Muli, pinakamataas na pagkilala't pagpupugay ang 
iginawad para sa mga martir at bayaning nag-alay ng buhay 
para sa rebolusyon.

Ayon sa Komite Sentral ng PKP, matabang lupa para sa 
pagpapatuloy ng armadong rebolusyon ang walang patid 
at lalong lumalalang krisis ng pandaigdigang sistemang 
kapital ista at lokal na naghaharing sistema. Dahil dito, mas 
malalaking tagumpay ang inaasahang makakamit sa mga 
darating na taon.  Kakayanin ng BHB ang mas malalaking 
hakbang tungo sa estratehikong pagkakapatas dahil sa 
nakamit nitong pambansang lakas at pagkakapanday sa 
pakikibaka.

Dahil sa pagtutulak ng walang humpay na 
kaayusang neoliberal, patuloy na lumalala at 

bumubulusok sa bagong antas ang krisis ng 
pandaigdigang kapitalismo. Hindi ligtas sa 

palagiang krisis sa ekonomya at pulitika ang lipunang Pilipino 
dahil sa pagiging malakolonyal at malapyudal nito.  

Walang tigil ang pang-aatake sa soberanya sa larangang 
militar at ekonomya ng Pilipinas ng US. Nagbubunsod ito ng 
dumaraming kilos-protesta, pampulitikang ligalig at armadong 
rebolusyonaryong paglaban.

 Malinaw, ayon sa KS, na wala sa mga pangunahing kandi-
dato sa pagkapresidente, partido o koalisyon (maliban sa 
Makabayan ng mga progresibong grupong party-list) ang 
naghapag ng komprehensibong programang tutugon sa 
mga batayang demokratikong kahilingan ng sambayanang 
Pilipino. Malinaw na ang prosesong elektoral ay kontrolado ng 
mga interes ng naghaharing uri. Samakatwid, hindi maaasa-
hang ang eleksyong 2016 ay magsisilbing instrumento para sa 
anumang makabuluhang pagbabago ng lipunan.

 Itutulak ng mabilis na lumalalang krisis ang sinumang mailu-
luklok na bagong rehimen na isaalang-alang ang usapang 
pangkapayapaan para maharap ang krisis at ang daluyong ng 
armadong rebolusyon sa buong kapuluan.

  Tinukoy ng KS ang lalong pagpapalakas ng BHB, sa 
pamumuno ng Partido, sa kasanayan at kakayahan sa pagsu-

sulong ng armadong pakikibaka sa lumalawak na kinikilu-
sang lugar sa buong Pilipinas.  Sinasaklaw nito ang mahigit 
sa 71 lalawigan, daan-daang munisipalidad at libu-libong 
barangay. Malayang nakakikilos sa 80% ng teritoryo ng 
Pilipinas ang BHB habang 10% lamang ang nakakayanang 

sakupin o kontrolin ng kaaway sa alinmang panahon. Higit 
na lumaki ang BHB na may mga Pulang mandirigmang mas 
mahusay ang pagsasanay at sandata. Pinalalawak ito ng 

milisyang bayan na may puu-puong libong kasapian at ng 
mga yunit pananggol-sa-sarili ng mga organisasyong masa 
ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan at kabataan na 
may daan-daan libong kasapian. 

Bigo ang rehimeng US-Aquino na gapiin o ipawalang-
saysay ang BHB sa pamamagitan ng Oplan Bayanihan at 
mga sangkap na programa nito. Bagamat nakapagtalaga 
ang rehimen ng dagdag na tropa laban sa BHB dahil sa 
pangmatagalang tigil-putukan sa MNLF at MILF, nabigo 
itong pigilan ang paglaki ng BHB at sa halip ay nakalikha 
pa ng mas maraming pagkakataon para maglunsad ang 
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mga yunit ng BHB ng mga taktikal na 
opensiba gamit ang mga kasanayang 
nakuha sa pagsasanay pulitiko-mil itar 
at aktwal na pagsusulong ng 
armadong pakikibaka.

Pinamumunuan ng Partido ang BHB 
bilang pangunahing sandata ng  prole-
taryo at ng mamamayan sa pagsusu-
long ng demokratikong rebolusyong 
bayan sa pamamagitan ng matagalang 
digmang bayan. .Magkalangkap na 
pinauunlad ang armadong pakikibaka, 
rebolusyonaryong agraryo at pagta-
tayo ng mga organo ng kapangyari-
hang pampulitika..

Nagbigay din ng tagubilin ang 
KS sa BHB na ipaubaya sa lalong 
madaling panahon sa mga organo 
ng kapangyarihang pampulitika at 
organ isasyong masa ang mga gawain 
nito sa admin istrasyong sibil at 
gawaing masa para makapagtakda ng 
mas malaking panahon sa labanan na 
may maiigsing panahon ng pahinga. 
Sa panahong walang gawaing kombat, 
dapat gamitin ng hukbo ang oras 
upang makamit ang suporta ng masa 
at makakalap ng impormasyon hinggil 
sa kaaway.

Idiniin din na sa gitna ng mga 
tagumpay, mahigpit ang pangangai- 
langan sa pagiging mulat sa pagtukoy 
sa mga kamalian at kakulangan na 
dapat masaklaw ng mga paglalagom 
sa iba't ibang antas, ang pagpaabot ng 
mga napapanahong ulat sa nakatataas 
na organo, at ang papel ng nakatataas 
na organo sa pagbibigay ng direktiba 
at gabay. Pinuna rin ng KS ang ilang 
pagkakataon kung saan nagkakaroon 
ng mga kahinaan ang ilang namumu-
nong kadre tulad ng konserbatismo, 
pagkakampante at pagkasya sa sarili 
sa isang tigil na antas ng kaalaman 
at sirkunstansya na nauuwi sa istag-
nasyon o pagkatigil at pagbawas ng 
mga pwersa at paglitaw ng mga anyo 
ng tunggalian. 

Muling sinariwa ang mahalagang 
papel ng Partido sa pagpapalakas ng 
BHB sa iba't ibang antas at pagkoor-
dina nito sa iba pang anyo ng pakiki-
baka. Ang Partido ang nasa unahan at 
nasa ubod ng BHB. 

1
2

3
4

5
6

7

Mga mapanlabang tungkulin na 
dapat isulong ng BHB

8
9
110

Itaguyod ang pambansang soberanya 
ng mamamayang Pilipino at teritoryal na 
integridad ng Pilipinas.

Sirain at lansagin ang mga empresang 
lumalabag sa pang-ekonomyang soberanya 
at pambansang patrimonya. 

Ipagtanggol ang demokrasya at kumilos 
laban sa mga lumalabag sa karapatang-tao.

Ipatupad ang reporma sa lupa bilang 
pangunahing nilalaman ng demokratikong 
rebolusyon.

Isanib ang armadong pakikibaka sa 
rebolusyong agraryo at magpunyagi sa 
pakikidigmang gerilya.

Paunlarin ang mga koordinado o sinkroni-
sadong opensiba sa pambansa at panrehi-
yong mga antas ng kumand.

Mag-ambag sa pagpapaunlad ng isang 
pambansa, siyentipiko, at pangmasang 
kultura. 

Ipagtanggol ang karapatan sa pagpa-
pasya-sa-sarili, lupaing ninuno, at pangkul-
turang pagkakakilanlan ng mga pambansang 
minorya.

Kamtin ang suporta ng mga Pilipino sa ibayong 
dagat para sa BHB at sa  digmang bayan. 

Suportahan ang pandaigdigang anti-im-
peryalistang pakikibaka ng mamamayan ng 
daigdig at kamtin ang kanilang suporta para 
sa rebolusyong Pilipino.
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Pagpupugay sa ika-40 taon ng Silyab
 Gikan sa Silyab ang Dakulang Sulo

Sa loob ng apat na dekada, kinupkop ng masa at kasamang Bikolano ang pangrehiyong pangmasang 
pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Bikol, ang Silyab. Kasabay ng pagningas ng rebolusyonaryong 
mithiin ng malawak na masang Bikolanong dinuduhagi, matalas na ilinahad  ng Silyab mula sa pambansa 

demokratikong paninindigan at pananaw ang mga usaping tumatampok sa mga tahanan, ekswelahan, paaralan, 
pagawaan, sakahan, at tambayan .  Mahigpit na yinakap ng malawak na masa ang kanilang pahayagan at ang 
paglathala nito sa tuwina mula pagtipon ng mga artikulo, kontribusyon, pagpaparami hanggang pamamahagi ay 
isang dakilang kilusang masa sa lihim na paraan.

Malalim na inugnay ng Silyab 
ang malakolonyal at malapyudal 
na Pilipinas sa rehiyong Bikol.  Sa 
pamamahayag na pagtuturo, 
ipinaunawa sa mga mambabasa 
ang tatlong salot ng lipunan na 
imperyalismo, pyudalismo at 
burukrata kapitalismo na siyang 
nagpapanatili ng  pagiging 
atrasado ng agrikultura, pag- 
kabansot ng industriya at naglu-
lugmok sa masang anakpawis 
at petiburgesya sa matinding 
kahirapan at kaapihan.  Naging 
kasangkapan ang pampuli-
tikang dyaryo sa militanteng 
paglilinaw ng rebolusyonaryong 
kalutasan at sosyalistang patu-
tunguhan.  Tunay na ang SILYAB 
ay naging behikulo sa rehiyon 
sa pag- oorganisa ng rebolusyo-
naryong baseng masa, hukbong 
bayan at pangmasang kasapian ng Partido.  Nagmula sa 
Silyab ang paglaganap sa anim na probinsya ng Bicol ang 
dakilang Apoy ng rebolusyonaryong adhika at pakikibaka.

Hindi naging madali ang pagbubuo ng Silyab. Sa 
pagsisimula nito noong 1976, kinaharap ng mga istap sa 
propaganda ang mga teknikal na balakid. Sa ilalim ng mga 
aandap-andap na gasera, nabuo ang mga unang parapo ng 
pahayagan. Naging pamilyar na tulad ng pinakapaboritong 
mga kanta ang  takatak at bagting ng makinilyang sumaba-
sabay sa saliw ng mga kuliglig at lagaslas ng sapa. 

Manu-mano rin ang pag-layout nito. Naging eksperto ang 
mga kasama sa pagsisiguro na ang bawat espasyo ay hindi 
nasasayang kung kaya paisa-isang binibibilang ang mga 
letra, tina-tayp, ginupit at idinikit sa papel bilag blueprint 
bago muling tina-tayp sa stencil ang mga kolum. Maging 
ang logo ng Silyab ay matyagang iginuhit sa bawat stencil 

na narerep lika.  Noong 1996 na 
nagkaroon ng kompy uter ang 
istap ng Silyab, pero nanatiling 
krudo pa rin ang estilo ng 
paglay-out. Taong 1997 na 
nang magsimulang gumamit 
ng programa sa kompyuter sa 
panglay-out. Salat man sa mga 
pormal na pagsasanay, napaunlad 
sa pamamagitan ng patuloy na 
pakikipagkonsultahan sa mga 
mambabasa at mga nagrerepro-
duksyon ang nilalaman at anyo ng 
pahayagan.

Isang masiglang kilusang masa 
ang pagpaparami ng Silyab para 
masuplayan ang buong rehiyon. 
Bawat komite sa edukasyon ng 
mga samahang masa ay may 
kanya-kanyang bilang ng babasa-
hing pambansa at panrehiyon na 

kailangang ma-i-repro bawat buwan. Bawat henerasyon ng 
rebolusyonaryong pamilya sa Bikol ay pamilyar sa paggamit 
ng Vietnam type o V-type na impresa. Gawa ito sa pinagtagni- 
tagning kahoy, silk screen at goma sa tirador. Mahalagang 
bahagi nito ang mga stencil at sirang tsinelas na ginagamit 
para ikalat ang tinta. Naniniksik sa mga kuko at sa lapak ng 
kamay ang tinta, at minsan pa nga, naliligaw rin ito sa batok, 
pisngi at mga hita.  Kapag napapagod, sapat nang pampa-
sigla ang kape at pamukaw ang mga talata at ulat ng mga 
taktikal na opensiba sa pahayagan.

Sa loob ng apatnapung taon, sinikap ng mga istap ng 
Silyab at ng lupon ng mga editor nito na ibigay sa mama-
mayang Bikolanong uhaw sa impormasyon ang iba’t ibang 
mukha sa pakikibakang Bikolnon.

Sa pamamagitan ng mga Silyabalita, nailalabas ang 
mga detalye ng mga pagsulong sa iba’t ibang larangan 
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ng paki kidigma sa loob ng rehiyon. Habang ikinukubli ng 
iba’t ibang rehimen na nagdaan ang kanilang kabiguan na 
mapadapa ang buong rebolusyonaryong kilusan, tuloy-tuloy 
na umaani ng  mga tagumpay ang pinagsama-sa mang 
pagkilos ng mamamayan.

Ang diwang rebolusyonaryo ang nagbibigay pugay sa 
buhay na karanasan ng mga tunay na bayani. Puno ito ng iba’t 
ibang kwento, tula, rawitdawit, tigsik, sulat, awit at iba pang 
porma ng panitikan na nakapokus sa  pakikipagsapalaran, 
pagkamulat, pag-oorganisa, at pagkilos ng mga kasapi ng 
samahang masa, mga pulang mandirigma at kumander, at 
mga yunit milisya sa loob ng mga larangang gerilya.

Maraming kabataan at mga magulang ang lumaking 
kapiling si Batoy at ang kanyang walang mintis na tirador. 
Natunghayan nila ang pana-panahong transpormasyon ni 
Batoy habang umaakma sa estilo ng ilang henerasyon ng 
artistang nagbibigay sa kanya ng hugis. Subalit, pumayat man 
siya o tumaba, bumata o magbinata, nanatili kay Batoy ang 
rebolusyonaryong kulit. Bata pero matalas ang pampulitikang 
pandama . Kasama ng kanyang kaibigang kalabaw na si Ikyo 

at ang kaututang dila nilang si Tungaw, patuloy na ipinapa-
kita ni Batoy ang panunuri sa mga isyung nakakaapekto sa 
kabataang Bikolano.

Sa ika-apat na dekada ng Silyab, nagbibigay-pugay ang 
kasalukuyang istap sa mga  martir at mga tunay na artista 
ng bayan na humalaw ng mga obra mula sa sarili nilang 
mga karanasan sa araw-araw na pakikisalamuha sa masa at 
kasamang hukbo. Pinili nilang talikuran ang katanyagan para 
sa pagsisilbi sa bayan. Kina Ka  Bito (James Balacquiao), Ka 
Mario (Romulo Oliveros), Ka Boy (Arsenio Gil Lacsamana) at 
Ka Nel (Christine Puche), mga dating manunulat at editor  ng 
Silyab, ang buhay at kataga ninyo’y alipatong nagmula sa 
umaalimpuyong lagablab ng sanlaksang nakikibaka. Mula 
rito’y magniningas sa puso ng mga mapanuring makabayang 
manunulat at artista ang tapang para suungin ang landas ng 
rebolusyon. Dakulang daba-daba na mangirhat paghilngon 
ang satuyang kusog!
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 Command Detonated Explosives Lehitimong Armas ng Bayang Nag-aalsa

Yinanig ang rehiyong Bikol ng matutunog na taktikal na opensiba nitong mga nagdaang buwan ng Enero 
hanggang Hunyo. Resulta ito ng masusing pagkalap ng datos mula sa iba’t ibang rekurso at matamang 
pagtugaygay sa kilos at pakat ng kaaway. Patunay lamang ito ng walang maliw na pagpapakuhasay sa kasanayan 

at kakayahan ng Bagong Hukbong Bayan sa teorya at praktika ng nagpapatuloy na digmang bayan.

Susing salik sa mga tagumpay na ito ang 
paggamit ng naangkop na mga taktika. 
Kabilang sa mga epektibong sandata na 
nagagamit ng BHB ng command detonated 
explosives (CDX) o mga bombang pumutok 
lamang sa pamamagitan ng mekanismong 
pampasabog o “blasting machines” na 
nakakabit sa bomba at pinipindot lamang 
ang switch kapag nasa lugar na at nakikita 
ang target. Kaiba ito sa mga anti-personnel 
at anti-tank land mine na pumuputok sa 
pamamagitan ng iba’t ibang triger tulad 
ng panahon, kontak o presyur nang walang 
pagsaalang-alang kung sino o ano ang 
makapapatid ng mga triger na ito. Ang mga 
ganitong klase ng bomba ay ipinagbawal na 
sa ilalim ng Ottawa Treaty na pinirmahan ng 
iba’t ibang estado at partido noong 1997.

Sa ilalim ng Ottawa Treaty, ilinilinaw 
ang mapaminsalang epekto ng mga land 
mine sa buhay at ari-arian ng mabibiktima 
nito.  Pangunahing idinidiin ng nasabing 
kasunduan na walang itinatangi, sibilyan 
man o armado, ang mga ganitong armas 
sa sandaling ito ay sumambulat. Pagsusog 
ito sa mga dati pang kasunduan tulad ng 
Geneva Conventions Protocol I at Protocol 
II na nagbibigay proteksyon sa mga sibilyan 
kahit sa panahon ng armadong tunggalian.

Wala pa man ang Ottawa Treaty, matagal 
nang ipinapatupad ng CPP-NPA-NDF ang 
mahigpit na mga patakaran kaugnay sa 
pagsisiguro ng kaligtasan ng mga sibilyan 
sa anumang taktikal na opensiba o maging 
sa mga depensiba. Kaya’t nang ilabas ang 
borador sa tratado, kagyat na kumatig at 
pumirma ang NDF bilang pampulitikang 
otoridad na kumakatawan sa sambayanang 
Pilipinong nagrerebolusyon laban sa 
mapagsamantala at mapang-aping sistema 
na kinakatawan ng estado at ng armadong 
hukbo nito (AFP).

Sa ilalim ng Law of the Hague, malinaw 
na hindi ipagkakait sa mga mamamayan ng 
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nag-aalsang bayan ang anumang armas na maaring magamit 
nito upang pahinain o puksain ang armadong lakas ng kalaban 
nito.  Makatu wiran ang isunusulong na digma ng PKP sa 
pamamagitan ng BHB dahil isa itong digma ng pagpapalaya 
ng malawak na sambayanan. Likas na katangian ng digmang 
bayan ang pakikipaglaban at pagrespeto sa karapatan at 
kagalingan ng malawak na masa. 

Upang itago ng AFP ang bulnerabilidad nito sa mga 
anihilit ibong bigwas ng CDX ng BHB, pilit nitong minama-
nipula ang opinyong publiko laban sa paggamit ng CDX. 
Patuloy nitong binabalot sa takot ang mamamayan sa ideya na 
ang mga pampasabog na ginagamit ng BHB ay mga anti- 
personnel na land mine at hindi bombang sumasabog lamang 
kapag ikinomand ng mga nakatalagang blaster. Tuluy-tuloy 
ang kampanya nito sa internasyunal at lokal na mga porum 
para ideklarang ilegal ang paggamit ng CDX ng mga BHB. 
Patunay ito ng malisyosong pambabaluktot at hindi pagkilala 
sa Ottawa Treaty. Buong kayabangang minamaliit at tinatago 
nila ang pinsala ng CDX sa kanilang hanay sa tuwing sila ay 
nabibigwasan sa mga planadong aksyon at napipigilan sa 
panahon ng kanilang pag-atake.

 
 

Ang mga CDX ng BHB ay dumaan sa masusi at malikhaing 
pagdidisenyo. Salat man sa mga sopistikadong armas na 
ilinalako rin naman ng mga imperyalistang bansa sa mga 
kaalyado nitong estado at ipinupuslit sa mga sinuportahan 
nitong mga armadong grupo, nagagawa pa ring umani ng 
malalaking tagumpay ang BHB. Nagagawa ng BHB na isulong 
ang armadong pakikibaka dahil hindi lang nakasalalay ang 
lakas nito sa mga armas ng digma. Nagsisilbing baluti at 
kanyon ng hukbong bayan ang malawak na suporta ng masa 
dahil sa katumpakan ng prinsipyo ng makauring pagpapalaya 
na tangan ng Marxismo, Leninismo at Maoismo.

  Ang rebolusyonaryong tapang at pagkamalikhain ng 
sambayanang Pilipino laban sa iba’t ibang pwersang mapanupil 
ay subok na ng kasaysayan. Mula sa palaso, sibat, sundang, 
sumpak at ngayon CDX, pinatunayan ng mga rebolusyonaryo 
ang katatagan sa pakikibaka. Nahihintakutan ang bayaran at 
mersenaryong AFP dahil ang bawat pagsambulat ng CDX ay 
nagpapakita ng lakas ng mamamayan. Ang bawat shrapnel na 
pumapailanlang mula rito ay hindi lang kumikitil sa buhay ng 
pasistang hukbo. Dumagundong sa kapuluan ng bayang api ang 
alingawngaw ng tagumpay ng tunay na hukbo ng bayan.
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Lalo pang ipinamalas ng mga 
pulang mandirigma at kumander 
ng Bagong Hukbong Bayan ang 

maigting na kapasyahang isulong sa mas 
mataas na antas ang armadong pakikibaka 

sa Kabikulan.  Ito ang bahagi ng rehiyon sa 
pambansang pagsisikap batay sa panawagan 

ng pambansang pamunuan ng Partido at 
Hukbo. Ayon sa Romulo Jallores Command, sa 

taong 2015, 71 anihilatibong at 362 atritibong aksyon 
ang ilinunsad ng Bagong Hukbong Bayan sa buong 

rehiyon. Umabot sa 11 riple, 42 na maiigsing baril, 
libu-libong bala at iba pang gamit militar ang nasamsam 

ng mga kasama mula sa mga matatagumpay na aksyong 
militar. Yumanig nang husto sa hanay ng reaksyunaryong pwersa ang madadagundong na taktikal na opensibang ilinunsad. 
Isang daan at labing-walo ang napatay, 87 ang sugatan at dalawang 6x6 military trucks ang napinsala. Ito rin ang sagot sa 
deklarasyon ng 9thID AFP na “conflict manageable” na ang ilang prubinsya ng Bikol.

Sa unang kwarto ng kasalukuyang taon, umani naman ng 
kabi-kabilang tagumpay ang pulang hukbo at ang mama-
mayang Bikolano mula sa 14 na anihilatibong bira at 23 na 
atritibong aksyon kung saan napatay ang 28 habang 25 ang 
sugatan sa hanay ng berdugong militar. Nakasamsam din ng 
dalawang maiigsing baril at nakapinsala ng apat na sasakyang 
militar. 

Mayroong sanlibo’t sanlaksang pamamaraan ang pulang 
hukbo upang mabigwasan ang kaaway. Pursigido ang BHB 
sa pagpapaunlad at pagtuklas ng iba’t ibang tipo ng anihi-
latibo at atritibong aangkop sa sari-saring kalagayan. Mula 
Agosto 2015 hanggang Marso 2016, 48% ng mga taktikal na 
opensibang ilinunsad ay tipong haras samantala 27% naman 
ang ginamitan ng command detonated explosives. Siyam 
na porsyento ng mga TO sa nabanggit na takdang panahon 
ay ambus, 8% ang reyd at disarma habang 8% naman ang 
aksyong isnayp. Matingkad ang mataas na bahagdan ng  
mga TO na ginamitan ng mga CDX. Kaiba sa mga armas ng 
reaksyunaryong pwersa na walang pakundangan at walang 

pag-iiba sa lehitimong target at hindi, ang mga CDX ng BHB 
ay may tiyak na target at nakatakda lamang na sumabog 
kapag kinalabit na ang kontrol nito. 

Kalakhan sa mga taktikal na opensiba ay pinangu-
nahan ng magkasamang pwersa ng mga tim ng pulang 
mandi rigma ng BHB at ng milisyang bayan. Mahalagang 
ginampanan naman ng baseng masa ang gawaing paniktik, 
pagtaguyod sa paghakot ng lohistika at ligtas na pagmani-
obra sa mga kasama. Samantala, mayroon na ring ilang mga 
matatagumpay na taktikal na opensibang ilinunsad nang 
hiwalay ng milisyang bayan sa patnubay ng kumand ng 
hukbo. Patunay na patuloy ang pagtaas ng kasanayan ng 
pulang hukbo at ng milisyang bayan sa pagsunggab sa bawat 
pagkakataong bigyan ng dagok ang mga pasista’t teroristang 
elemento ng AFP-PNP-CAFGU.

Pinatunayan ng pulang hukbo na walang takdang lugar 
ng labanan. Ang labanan ay magaganap sa kung saan may 
kaaway. Tuluy-tuloy ang mga gerilyang aktibidad habang 
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tuluy-tuloy din ang pag-oorganisa. Susi sa pagtatagumpay 
ang paghawak nang mahigpit sa inisyatiba: mula sa preser-
basyon ng pwersa sa harap ng malaking tropa ng kaaway, 
pagsubaybay sa kanilang mga galaw, pagbubuo ng mga 
balak na taktikal na opensiba hanggang pagtugis sa militar 
kapag nagkalabanan. Bunga nito, higit na napaunlad natin ang 
kakayahang magsagawa ng mga dagliang aksyon laban sa 
mga pwersa ng militar na pumapasok sa mga sonang gerilya. 
Nito lamang Marso, sa Pio Duran, Albay, habang nagmamani-
obra mula sa hindi natuloy na taktikal na opensiba ay kagyat 
na napanghawakan ng isang platun ng BHB ang inisyatiba 
nang pumasok ang mga elemento ng 2nd IBPA sa kanilang 
binabasehan. Dahil mahusay na napanghawakan ang pabo-
rableng kalupaan at wastong napamunuan ang tropa, naipihit 
ang sitwasyon pabor sa BHB. Apat ang kaaway na napatay at 
isa naman ang sugatan. Samantala walang natamong kaswalti 
ang panig ng mga pulang mandirigma. 

Kinatatangian ng pagiging mabilis, mapanlikha at tiyak ang 
bawat taktikal na opensiba ng mga kasama. Batid ang prinsipyo 
ng konsentrasyon at superyoridad ng pwersa at ang kahal-
agahan ng suporta ng masa, patuloy ang pagdami ng mga 
anihilatibong bigwas na isinasagawa sa iba’t ibang prubinsya sa 
buong rehiyon. Sa Camarines Norte, ika-31 ng Oktubre nang 

isinagawa ang isang operasyong 
reyd sa detatsment ng 49th IBPA 

sa Sityo Namucanan, Daguit, Labo. 
Pagtugon ito ng mga kasama sa panawa-

gang koordinadong bira para sa pagpa-
patalsik kay Noynoy Aquino at sa pagbatikos 

sa lantarang pangangayupapa ng rehimen sa US 
sa kapulungan ng Asia-Pacific Economic Cooperation 

(APEC). Dalawa ang kumpirmadong patay habang isa ang 
sugatan. Ang natirang pwersa ng kaaway sa loob ng detats-

ment ay napilitang umatras at tuluyang nawalan ng kakayahang 
lumaban. Dalawang kalibre .45 baril, isang M16 at dalawang 
M14, mga bala at gamit militar ang nakuha mula sa isinaga-
wang aksyon. Inambus din ng BHB ang pwersa ng 49th IB na 
susuporta sana sa mga pwersang nasa detatsment. Apatnapu 
ang napatay at pito ang sugatan sa panig ng kaaway.  

Sa Masbate, 12 sunud-sunod na mga taktikal na opensiba 
ang isinagawa bilang pakikiisa at ambag sa paglaban ng 
mamamayan sa terorismo’t pasismo ng mga tropa ng 9th 
IBPA na bahagi ng Peace and Development Teams (PDT) sa 
lugar. Tigmak ng dugo ang mahabang listahan ng berdugong 
9th IBPA ng mga paglabag sa karapatang-tao. Tumampok 
ang pagmasaker sa mag-amang sina Ariel at Allan Bartulay 
residente ng Brgy. Bartolabac, San Jacinto, Isla ng Ticao sa 
Masbate at ang pagmasaker sa apat na habal-habal driver na 
sina Gary Bisnar, Adam Fajardo, Biboy Badillo at Pabito ng 
Brgy. Del Carmen, Cawayan. Matagumpay na nayugyog ang 
hanay ng mga mersenaryo kung saan 13 ang kabuuang bilang 
ng napatay at 10 ang sugatan. Gayundin, nasamsam mula sa 
tropa ng kaaway ang isang baby armalite, isang glock pistol, 
isang kahon ng bala para sa M16 na naglalaman ng 2,500 
bala, dalawang kadena ng mga bala para sa M60, dalawang 
piraso ng amopawts ng M16 kasabay ang 13 magasin na 
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puno ng bala, walong pirasong backpack ng mga militar, 
at  medical  bag na naglalaman ng mga gamot at dental set.

 
Kabilang sa serye ng mga TO sa Masbate ang reyd ng mga 
pulang mandirigma sa pansamantalang himpilan ng 9th IBPA 
sa Cantorna, Monreal kung saan nasamsam ang libu-libong 
bala at iba pang gamit militar habang abala sa pakikipagpus-
tahan sa pinanonood na boksing ang tropa ng kaaway.

Larawan din ng laging kahandaan ang pulang hukbo. 
Nabigo ang ilang tangkang pag-atake ng kaaway sa mga 
yunit ng BHB sa Sorsogon, Masbate at Camarines Sur. Sa 
isang depensibang labanan sa Masbate, sinikap kunin ng mga 
kasama ang inisyatiba upang maipihit pabor sa kanila ang 
sitwasyon. Mahusay na nakapagkontra-atake ang mga kasama 
kung kaya’t nasagip ang dalawang sugatan na kasama. Nasawi 
ang isang magiting na pulang mandirigma sa labanan habang 
siyam ang patay at lima ang sugatan sa panig ng kaaway. 

Batid ng pulang hukbo ang ganap na kabuluhan at 
supery oridad ng digmang nagsusulong ng pulitika ng mama-
mayan at naglalaman ng mga programang para sa uring inaapi. 
Katumbas ng bawat putok ng baril ng hukbong bayan ang 
nagkakaisang lakas ng mamamayan. Liban pa sa mga taktikal 
na opensibang nagtatambol sa mga panawagan ng mama-
mayan, mula Nobyembre 2015 hanggang Enero 2016, 17  
mayor na aksyon ang isinagawa bilang pagpapatupad ng 
rebolusyonaryong hustisya.

 
Sa Camarines Norte, iginawad ang parusang kamatayan kay 
Ronnie Habitan na tinaguriang Ampatuan ng Camarines Norte, 

isang berdugong mangangamkam ng lupa 
at druglord. Ipinataw ang pagpa-

parusa dahil sa mga krimeng 

napatunayang kinasangkutan at pinamunuan ni Habitan tulad 
ng paggamit ng bayarang tauhan upang manakot at magpa-
patay ng mga karibal sa negosyo, pwersahang pang-aagaw ng 
bal-on (o kubol) ng gintong kabuhayan ng mamamayan, sapil-
itang pagpapagamit ng bawal na gamot sa mga magkakabod 
upang diumano’y matanggal ang takot sa mga klasipikadong 
mapanganib o “danger zone” na balon at pagiging talamak na 
druglord at protektor ng mga nagtutulak ng droga. 

Inisyal namang rumesponde sina Officer In-Charge ng Jose 
Panganiban MPS na si PC/Insp. Martin P. Ngadao, Jr. at tatlo 
pang kapulisan sa pangyayari. Matagumpay silang nadisar-
mahan at nalinawan ukol sa pagpaparusa. Nasamsam mula 
sa kanila ang tatlong glock pistol at isang .45 caliber pistol. 
Inambus din ng mga kasama ang tatlo pang pormasyon ng 
49th IB sa susuporta sa insidente. Isa ang namatay habang 
dalawa ang sugatan sa panig ng kaaway.

Sa Camarines Sur, isinagawa ang pagparusa sa Bicol Chro-
mites and Manganese Inc. na matatagpuan sa Brgy. Himag-
tocon, Lagonoy. Tinatayang humigit kumulang na 10 milyong 
pisong halaga ng mga kagamitan ang napinsala ng mga 
pulang mandirigma sa nasabing kumpanya. Ang Bicol Chro-
mites and Manganese Inc. ay isa sa mga minahan sa Pilipinas 
na pinatatakbo ng mga dayuhang kumpanya. Inuubos ng 
operasyon nito ang yamang mineral at malubhang sinisira ang 
kapaligiran. Maging ang kabuhayan at kalusugan ng mga resi-
dente sa palibot ng minahan ay apektado.

Batid ng pulang hukbo na ang mga taktikal na opensiba ay 
nag-aambag sa pangkalahatang pagkagapi ng kaaway ngunit 
ang mas matingkad na kabuluhan nito ay sa paghahanda 
at pagpapalakas ng rebolusyonaryong pwersa hanggang 
sa panahong kayanin nitong harapin ang kaaway sa isang 
labanang estratehiko ang kabuluhan. Kaya naman tuluy-tuloy 

ang paglulunsad ng mga pagsasanay na magpapataas ng 
kakayanan ng mga pulang mandirigma at pulang 
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kumander na harapin ang mga tungkulin at hamon ng 
digmang bayan. Nitong 2015, ilang bats ng Batayang Kurso 
sa Pulitiko-Militar ang ilinunsad. Dinaluhan ito ng 227 pulang 
mandirigma. Ngayong taon, sunud-sunod ang mga pagsa-
sanay sa medikal, ordnans, pagtudla at iba pang kasanayang 
militar na dinaluhan ng mga kasama mula sa iba’t ibang mga 
larangang gerilya sa buong rehiyon. Gayundin, inarmasan ang 
mga pulang kumander ng higit pang kaalaman at kasanayan 
sa pakikidigma sa ilinunsad na pag-aaral ng Batayang Kursong 
Pang-Opisyal nitong ikalawang kwarto ng taon. 

Armado ng paninindigang mapagpasya ang tao sa digma 
dahil nakasalalay sa partisipasyon ng mamamayan ang 
tagumpay nito, lalo pang pinasikhay ng mga pormasyon ng 
hukbo ang gawaing edukasyon, propaganda at kultura sa 
hanay ng masang Bikolano. Maging sa loob ng hukbo ay 
masigla ang gawaing pampulitikang humuhubog sa kaalaman 
at mapanlabang diwa ng bawat pulang mandirigma.  

 
Bagamat mayroon pa ring mga usaping 
kinakailangang pagkunutan ng noo 

tulad ng mga insidente ng lokalismo, kahinaan sa pag-abot 
at pagpapakilala ng armadong pakikibaka sa propesyunal na 
sektor ng lipunan, ilang paglabag sa mga patakaran o mga 
problemang hindi agad na nareresolba sa tamang daluyan 
na humahantong sa pagbaba, hindi maikakaila ang tuluy-
tuloy na paglakas ng Bagong Hukbong Bayan sa buong 
rehiyon. Buong-giting na binigo ng BHB ang matitindi at 
mapanibasib na mga operasyong militar laban sa rebolusy-
onaryong kilusan at mamamayan. Sinaliwan ng mga taktikal 
na opensiba ang makatarungang mga pagkilos ng mama-
mayang Bikolano laban sa berdugong AFP-PNP-CAFGU. Bigo 
ang kaaway sa mga labanang militar at maging sa labanan sa 
pulitika. Mahusay ding hinarap ng mga yunit ng hukbo ang 
mga operasyon ng PDT at iba pang Civil Military Operations 
(CMO) ng kaaway. Anumang makabagong armas at iba pang 
anyo ng mapanlinlang na Oplan ang gamitin ng kaaway, 
malinaw sa rebolusyonaryong pwersa na ang pagsagipsip ng 

pambansa-demokratikong paninindigan sa diwa 
ng mamamayan ang pinakamahalagang 

sandatang tiyak na makapagpapanalo 
ng digmang bayan. 
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Tuluy-tuloy at Koordinadong mga Taktikal na Opensiba, Ilinunsad ng Romulo 
Jallores Command sa Rehiyong Bikol. 

Ayon sa Romulo Jallores Command (RJC), naging mainit ang pagtugon ng mga rebolusyonaryong pwersa sa 
panawagan ng maigting na pagsagawa ng mga taktikal na opensiba upang isulong sa mas mataas na antas ng 
pakikidigma ang  digmang bayan at sa ganap na pag-agaw ng kapangyarihang pampulitika mula sa kamay ng 

reaksyunaryong naghaharing uri.   Mahigpit na sinuportahan ang mga pulang mandirigma at milisyang bayan ng baseng 
masa at mga alyado mula paghahanda hanggang sa pagtatapos ng mga labanan at kampanyang opensiba.    

Ani pa ng RJC, ito ang patunay ng kabiguan at pagkukumahog ng 9th Infantry Division, Philippine Army na durugin ang 
Bagong Hukbong Bayan at wasakin ang rebolusyonaryong baseng masa sa Kabikulan sa ilalim ng Oplan Bayanihan bago 
matapos ang termino ni Benigno “Noynoy” Aquino III bilang presidente sa unang hati ng taon.Pinapasubalian ng mga taktikal 
na opensiba ang panlilinlang ng 9thID-AFP na “conflict-manageable” na ang kalakhang bahagi ng rehiyong Bikol. 

Paulit-ulit na pagkatalo lamang ang matatamo 
ng mga kampanyang  paglipol ng AFP na batay sa 
kontra-insurhensyang disenyo ng US  at mga tagapa-
yong militar nito.  Hindi magagawang durugin at 
lusawin sa puso’t isipan ng mamamayang Pilipino sa 
kabikulan ang rebolusyong nananalaytay na sa mga 
iba’t ibang sulok ng sonang gerilya at maging sa mga 
sentrong bayan.  

Enero 24 
Sampung elemento ng Provincial Public Safety 

Company (PPSC) ang nasawi matapos ang isinaga-
wang operasyong haras ng isang tim ng mga pulang 
mandirigma ng Nerissa San Juan Command (NSJC-
BHB Catanduanes) sa Brgy. Toble, Caramoran, 
Catanduanes. 

Pebrero 21 
Ilinunsad ng Jose Rapsing Command (JRC-BHB) ang 

operasyong Haras sa detatsment ng 9th IDPA Charlie 
Coy na nakabase sa Brgy. Tugoron, Ticao, Masbate. 
Umabot ng 20 minuto ang palitan ng putok. Isa ang 
patay at dalawang sugatan sa hanay  ng mga militar. 
Kasabay nito,hinaras ng tatlong tim ng yunit milisya 
sa mga baryo ng Brgy. Talisay, Buenavista at Alta-
vista sa bayan ng San Fernando, Masbate kung saan 

naka himpil ang  mga pasistang militar.

Marso 19 
Ilinunsad ng Celso Minguez Command (CMC-BHB-

Sorsogon) ang operasyong haras laban sa mga 
elemento ng 31st IBPA sa  Brgy. Union, Gubat, gamit 
ang CDX . Lima ang patay at tatlo ang sugatan sa hanay 
ng mga militar. 

 

Marso 3 hanggang Marso 15 
Magkakasabay na operasyong haras sa 

Masbate ang ilinunsad ng Jose Rapsing 
Command-BHB Masbate gamit ang command 
detonated explosive device. 

Dalawa ang nasawi at isa ang nasugatan nang 
pasabugan ang sinasakyang mobile patrol car 
ng PNP at pasistang militar.   Magkakasunod na 
pagharas ang ilinunsad sa  Brgy. Acid, Brgy. Malinta, 
Brgy. Tunga, Esperanza; Brgy. Badling, Brgy. Banya-
dero, Brgy. Bontolan, Uson; Brgy. Poblacion, Balud, 
Brgy. Minyo, San Fernando; Brgy. Danao, Batuan; 
Brgy. Mabatobato, Mandaon; at Brgy. Poblacion 
District 2, Claveria. Pawang command detonated 
explosives device ang pinasabog ng mga pulang 
mandirigma sa mga nag-ooperasyong militar. 

Ilinunsad rin ang isang ambus sa Brgy. Lagundi, 
Batuan sa isla ng Ticao. Agad na nawasak ang 
bagong Philippine National Police (PNP) mobile 
car matapos ang pagsambulat ng isang command 
detonated na bomba. Ang mga elemento ng 
Regional Public Safety Battalion (RPSB) at PNP na 
lulan ng nasabing sasakyan ay mga lehitimong 
target bilang ahente ng pasistang estado, kasabay 
ng mga tropang militar, sa mga ilinulunsad na 
kontra-re bolusyonaryo at kontra-mamamayang 
hakbangin ng Peace Development Team (PDT) sa 
lugar. Apat sa walong lulan ang nasawi: COP S. Insp. 
Aldrin Rosales Altarijos, SPO1 Amado Albiola, PO 
Junjun Alidogan at PO Almodiel.
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Mayo 9
 Sugatan sa isinagawang ambush ng CMC-BHB Sorsogon 

ang dalawang militar na sina 2nd Lt. Ariel Caiton at Sgt. 
Joucertico Serantico nang pasabugan ng CDX ang sina-
sakyan nitong magkasunod na trak at APC sa Brgy. Pangi, 
Matnog, Sorsogon. 

Hunyo 10
Dinis-armahan ng JRC-BHB Masbate si Dante Disam-

parado dahil sa paggamit ng mga baril sa pananakot sa 
panahon ng eleksyon. Nireyd ng mga pulang mandirigma 
ang kanyang bahay sa Brgy. Enganyo, Claveria. Nasamsam 
ang isang M14, M16 at dalawang maigsing baril na kalibre 45.

 
 

Hunyo 13 
Naibaling sa isang opensiba ang naganap na engkwentro 

sa pagitan ng mga pulang mandirigma at pasistang militar sa 
Brgy. Talisay. San Fernando, Masbate. Habang nasa lakaran, 
namataan at naunahan ng putok ng mga kasama ang mga 
nag-ooperasyong militar. Patay ang kumander ng  kaaway at 
dalawang kasama nito at siyam ang sugatan. Umabot ng 20 
minuto ang palitan ng putok. 

Hunyo 27
Matagumpay ang isinagawang haras ng CMC-BHB 

Sorsogon  sa mga elemento ng 31st Infantry Battalion PA 
na bahagi ng PDT sa sentrong bayan ng Barcelona. Isang 
patay at dalawa ang sugatan ng hagisan ng Granada ang 
kiosk ng mga militar. 

Mga Aksyong Pamamarusa ng RJC sa Unang Hati ng Taon

Higit na talamak ang pang-aapi’t pagsasamantala ng naghaharing uri sa kasalukuyang sistema, kung kaya’t higit na 
pinalalakas ang sandatahang lakas nito upang protektahan ang kanilang interes pang-ekonomya, pulitika, kultura 
at militar.

Mas lalong pinaigting nito ang mga kampanya laban 
sa rebolusyonaryong kilusan sa ilalim ng bagong batas na 
pinirmahan ng dating pangulong Benigno “Noynoy” Aquino 
III na hindi dumaan sa tamang proseso—ang Enhanced 
Defense Cooperation Agreement (EDCA) na karugtong ng 
mga nagdaang kasunduan na nagtangkang durugin ang 
pinakaubod ng Partido, wasakin ang mga pulang purok ng 
malawak na baseng masa at ang hukbong tagapagtanggol ng 
nakakarami.

Sa kabila nang lumalakas na pwersa ng rebolusyonaryong 
kilusan, gumagawa pa rin ng iba’t ibang pamamaraan ang 
reaksyunaryong estado upang pigilan ang mga tunay na 
adhikain ng Partido para sa kagalingan ng mamamayan.

Pinalalawak nito ang militarisasyon sa kanayunan at higit na 
pandarahas sa malawak na masa upang ipakita ang bangis 

ng mga berdugong militar. Nagtatayo din ng mga grupong 
paramilitar, bayaran at ispiya upang daluyan ng kanilang 
mga oper asyong militar laban sa mga pulang mandirigma’t 
mga pinaghihinalaang sumusuporta sa mga adhikain ng 
rebolusyon.

Kung kaya sa rehiyong Bikol ilinunsad ang mga operasyong 
isparu ng iba’t ibang yunit ng pulang mandirigma sa ilalim ng 
Romulo Jallores Command-BHB Bikol  laban sa mga napa-
tunayang espiya, giya at sagadsaring kontra-rebolusyonaryo.
Dumadaan sa paglilitis ng hukumang bayan ang mga hina-
tulan ng parusang kamatayan.

Enero 6 at 14, 2016
Iginawad ng Edmundo Jacob Command (EJC) ang pama-

marusa sa dalawang masigasig na espiya at CAFGU ng 9th 
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Infantry Division PA. Parusang kamatayan ang iginawad ng 
(EJC- NPA) sa bisa ng desisyon ng hukumang bayan kina 
William Versoza, 38, ng Brgy. Patitinan, Sangay at Bryan 
(Jaime) Rabino, 30, ng Brgy. Sagrada, Balatan, Camarines Sur.

Enero 7 
Pinarusahan ng rebolusyonaryong kilusan si Sgt. Eman 

Sarzuela sa Brgy. Malaya, Labo, Camarines Norte sa bisa ng 
hatol ng hukumang bayan. Si Sarzuela ang napatunayang 
espiya ng reaksyunaryong kaaway at aktibong suplayer ng 
droga sa mga mangagawa sa maliit na minahan.

Pebrero 10 
Isinagawa ng yunit partisano ng Norben Gruta Command- 

BHB West Camarines Sur (NGC) ang operasyong isparu sa 
Brgy. Pag-oring, Libmanan.

Sakay ng motor ang upisyal ng 22nd Cadre Battalion na si 
Sgt. Rodel Rala at kasama nitong si Jovito Arias na patungo 
sana sa Brgy. San Isidro sa nasabing bayan nang paputukan 
ng yunit partisano ang dalawa. Agad namang binawian ng 
buhay ang upisyal dahil sa tinamong pinsala habang naitakbo 
naman ni Arias ang motor bitbit ang Ingram.

Pebrero 18 
Iginawad ng pulang hukbo ang  parusang kamatayan 

kay  Edgar Laudires “puting Ungos” sa Brgy. Duran, 
Balatan, Camarines Sur.  Si Laudires ay aktibong espiya 
at napatunayan ng hukumang bayang maysala sa 
pagka kakubkob sa isang yunit ng pulang mandirigma 
noong Pebrero 3, kung saan isang kasama ang nasawi.

 
Marso 22 

Iginawad ng JRC-BHB-Masbate ang parusang 
kamatayan sa isang masugid na giya ng mga 

operasyong militar at tagapagtaguyod ng mga 
kontra- rebolusyonaryong tunguhin laban sa kilusan. 

Hinatulan ng kamatayan si Lenlen Bellarin sa Brgy. 
Togoron, Monreal, batay sa bisa ng hatol ng hukumang 

bayan dahil sa kanyang pagkakasala sa kilusan at sa 
mamamayan.

Hunyo 2 
Matagumpay na inisparu ng CMC-BHB-Sorsogon ang 

mga elemento ng Philippine National Police sa Brgy. Zone 
8 ng Bulan sa kasong pag- espiya sa rebolusyonaryong 

kilusan. Dalawang upisyal ng intelligence ang patay at isang 
asset ng pulis ang sugatan. Nasamsam ang dalawang service 

pistol.

Hunyo 11 
Patay sa isinagawang isparu ng mga pulang mandirigma 

ang mga berdugong upisyal na sina TSGT Ipe Millares, ng 31st 
IBPA at Sgt. Zaldy Cristobal ng Masbate sa Brgy. Cabiguan, 
Pilar, Sorsogon.

Hunyo 28
Patay naman sa isinagawang isparu ng CMC-BHB-Sorsogon 

ang isang kumander ng security guard ng radar na si Sgt. 
Nonoy Hilo ng Philippine Army sa sentrong bayan ng Matnog, 
Sorsogon. Nasamsam ang isang baril na kal. 45. 
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Pagsasanay Medikal para sa Digma

llinunsad sa isang larangang gerilya ng Bikol ang una at pangalawang antas ng pagsasanay medikal na tumagal ng 
halos isang buwan. Nilalangkapan ng nasabing pagsasanay ang mga pulang mandirigma ng sapat na kasanayan, 
kakayahan at kumpyansa upang balikatin ang hamon ng pagsusulong ng digmang bayan tungo sa estratehikong 

pagkapatas.

Malaki ang papel ng mga pulang medik 
hindi lang sa hanay ng rebolusyonaryong 
hukbo kundi pati sa pagdadala 
ng serbisyong medikal 
sa malawak na masa sa 
kanayunan.

Para Kay Ka Joel, isangbet-
eranong medik na nangasiwa 
ng pagsasanay, napa-
kahal agang nailunsad sa rehiyon 
ang pagsasanay medikal kung saan hindi na lamang 
akyupanktura at pagbunot ng ngipin ang karaniwang 
serbisyong maiibigay sa hukbo at masa. Maisasagawa 
na rin ang mga simpleng operasyon tulad ng pagtutuli 
at pag-aalis ng mga bukol (cyst). Higit sa lahat, natu-
tugunan nito ang pangangailangan ng mga yunit ng 
hukbo ng kombat medik.

Ayon pa kay Ka Joel, dahil papatindi ang digma, 
kailangang magkaroon ng sapat na kasanayan ang mga 
pulang medik na gamutin ang iba’t ibang klase ng tama 
ng bala. Higit pa rito, kailangang magkaroon ng sapat na 
pagpap ahalaga ang bawat yunit ng hukbo sa pagharap sa mga 
trauma o sikolohikal na epekto na dulot ng mga matitinding kara-
nasan lalo’t talagang marahas ang digma. Dapat na magkaroon ng 
kabihasaan sa pag-alalay hindi lamang ang mga medik kundi pati ang 
mga upisyal sa pulitika ng yunit.

Tinukoy niya rin ang mahalagang papel ng mga komite sa kalu-
sugan ng mga organisasyong masa para sa pagsalo at pag-alalay sa 
mga pasyente ng mga labanan. Kapag mahusay na gumagana ang 
mga ito, mayroong sapat at ligtas na kanlungan para sa pasyente 
gamit ang mga nauugnayan sa loob ng mga baryo at maging sa mga 
sentrong bayan.

Matapos ang pormal na pagsasanay, matagumpay ring ilinunsad 
ang pagbubunot ng ngipin at pagsasagawa ng aktwal na menor na 
pag-oopera sa mga kasamang may ibat ibang klase ng bukol (cyst), 
shrapnel at pagtuli sa bata.

Ayon sa mga estudyante, dito sila nagkaroon ng sapat na kumpyansa 
para ipagpatuloy ang paggampan at pagpapaunlad nila bilang mga medik. 
Dagdag pa nila, mahalaga ang pagsasapraktika ng kanilang mga natutunan dahil 
dito nila nakukuha ang mga tamang teknika, halimbawa na lamang sa pagtatahi, na 
kinakailangan sa iba’t ibang pagkakataon.

Ulat Koresponsal
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Kadena Bikolandia
Isang malawakang aksyong 

masa ang ikinasa ng mamamayang 
Bikolano sa ika-30 anibersaryo ng 
EDSA I noong Pebrero 25,2016 bilang 
paggunita sa mapagpasyang pagkilos 
ng sambayanan upang patalsikin 
ang sagad-saring papet at pasis tang 
diktadurang US-Marcos noong 1986. 
Umabot sa 11,782 ang lakas ng 
mobilisasyon sa buong rehiyon sa 
iba’t ibang mass action centers na 
naka latag sa mga estratehikong 
lugar na tumutuhog sa pambansang 
haywey at sa mga sentrong bayan at 
lunsod.

Kasabay ding ilinunsad ang isang 
welga ng sektor ng transportasyon 
sa tatlong lalawigan sa rehiyon 
(Camarines Norte, Camarines Sur 
at Albay) na nagdulot ng 90% na 
pagtig il-pasada sa mga mayor na 
ruta upang kundenahin at tutulan 
ang Joint Administrative Order (JAO) 
Series of 2014 ng Land Transportation 
Office (LTO) at Land Transportation 
Franchising and Regularity Board 
(LTFRB). Ayon sa Piston-Condor-Bicol, 
ang JAO ay isang sistematikong 
iskema ng gubyerno upang gatasan 

ang mga tsuper at opereytor sa 
pagtakda ng lubhang napakataas na 
multa sa samu’t saring paglabag sa 
batas-trapiko.

Ang Kadena-Bikolandia at tigil-
pasada ay bahagi ng pambansang 
koordinadong aksyong masa upang 
patalsikin ang isa ring sagad-saring 
korap at pasistang papet na rehimeng 
US-Aquino at wakasan ang mapan-
linlang na “tuwid na daan.” Sama- 
samang ipinapanawagan na singilin 
ang rehimeng ito sa kanyang 
pagkanulo sa pambansang soberanya 
at pagbenta sa pambansang patri-
monya sa imperyalistang US at mga 
dayuhang monopolyo kapitalista.

“Ang militansya, diwang palaba’t 
makabayan at nagkakai sang pagkilos 
ng sambayanan na nagpa talsik sa 
pasistang diktadurang Marcos ay 
kailangang higit pang  papag-al abin 
upang wakasan ang pagsasa mantala 
at pang-aapi ng lokal na reaksyunar- 
yong naghaharing-uri, na sinusuhayan 
ng imperyalistang US,” pahayag ng 
BAYAN-BICOL.

Silyabalita
Paggunita sa 
Pandaigdigang Araw 
ng Kababaihan

Matagumpay na isinagawa ang 
kilos-protesta ng mahigit limang 
libong Bikolano na nilahukan ng 
iba’t ibang organisasyon at grupo 
sa magkakahiwalay na pagkilos 
sa mga sentrong bayan at lunsod 
sa Kabikulan upang gunitain ang  
Pandaidigang Araw ng Kababaihan 
(International Women’s Day) nitong 
ika-8 ng Marso 2016. Mas malawak 
na naipaabot sa masa ang nagpa-
patuloy at papatinding krisis na 
binabata sa kasalukuyan ng mama-
mayang Pilipino. Tampok din ang 
mga isyung kinakaharap ng sektor 
ng kababaihan sa gitna ng malako- 
lonyal at malapyudal na sistema ng 
lipunan tulad ng disempleyo, mas 
murang pasahod at kawalan ng 
lupang masasaka. 

Magpahanggang ngayon, inutil 
ang estadong harapin ang mga 
demokratikong kahilingan ng 
mamamayan kung kaya’t di naka-
pagtatakang maraming kababaihan 
ang nasasadlak sa mga anti-sosyal 
na gawain maibsan laman ang 
pangangalam ng tiyan.
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Panghihimasok ng US Militar sa Albay, Tinutulan
Isang kilos protesta ng mga makabayang organisasyon 

ang sumalubong sa 1,000 pinagsama- samang armadong 
tropa ng US, Australia, Malaysia at New Zealand nitong 
Hunyo 27 sa syudad ng Legaspi sa Albay. Ang mga tropang 
dayuhan ay di-umanoy magsasagawa ng programang 
“humanitarian” sa ilalim ng “Pacific Partnership”.

Mahigpit na kinundena ng Albay People’s Organization 
(APO) ang pagtatago ng tropang US, maging ng AFP sa 
aktibong pagmimilitarisa ng mga piling baryo sa Albay 
sa tabing ng mga gawaing humanitarian at pagtugon sa 
sakuna. Ani Fred Mansos ng APO, “dapat na mga sibi lyang 
ahensya at hindi pwersang militar ang naghahatid ng 
pampublikong serbisyo sa bayan tulad ng pagkukumpuni 
at konstruksyon ng mga gusali at pagbibigay ng iba pang 
kagamitan at pasilidad ng gubyerno”.

 Ayon pa sa kanya, “hindi ligtas sa ligalig ng militarisasyon 
ang ilang baryo sa Daraga at Camalig, Albay.” 

Bago pa man ang upisyal na pagpapasinaya ng Pacific 
Partnership ay mayroon nang presensya ng sundalong 
Amerikano sa mga barangay ng Mabini at Kinaw itan sa 
Daraga at sa Brgy. Comun sa Camalig.

Bahagi ng nasabing programa ang mga pwersa ng Phil-
ippine Navy ng Southern Luzon at ang mga pwersang bitbit 
ng barkong USNS Mercy. Ang USNS Mercy ay tinaguriang 
pinaka lamaking barkong ospital ayon sa US.

Ayon naman kay Pastor Dan Balucio ng Bagong Alyan-
sang Maka bayan-Bicol (BAYAN Bikol), “hindi lamang 
sa prubinsya nagdudulot ng kaguluhan ang nasabing 
programa. Ginaga tungan ng pagtigil nito sa bansa ang 
lumalalang tensyong militar sa Asya-Pasipiko.”

Silyabalita



Enero-Hunyo 201626

Usapang Pangkapayapaan, Binuksang Muli

Matapos ang mahigit isang dekadang pagkaantala, muling nagbubukas ang rehimeng Duterte sa pagpapatuloy 
ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at 
Gubyerno ng Pilipinas (GRP). Nitong nakaraang Mayo 17, nakipagpulong si Fidel Agcaoili ng NDFP peace 

panel sa mga kinatawan ni Duterte sa Davao upang simulan ang paghahanda para sa magaganap na usapan. Sa 
panimulang kasunduan ng dalawang panig, itinakdang ganapin ang pag- uusap sa ikatlong linggo ng Hunyo ngunit 
napagpasyahang iurong ito sa buwan ng Agosto sa Oslo, Norway upang maisaayos ang mga paghahanda at ang 
kondukta ng sisimulang usapang pangkapayapaan.

Bilang bahagi ng paghahanda ng parehas na panig, ipinapanukala ang pagpapalaya sa lahat ng bilanggong 
pulitikal at mga konsultant ng NDFP. Aabot sa 600 bilanggong pulitikal ang kasalukuyang nakapiit at may 
mga nakasampang gawa- gawang kaso. Karamihan sa kanila ay mga magsasaka at manggagawa. Sa rehiyon, 
kalakhan ng mga bilanggong pulitikal ay matatanda na at may iniindang sakit.

Ipinapanawagan ding tugunan ng GRP ang makatwirang kahilingan ng mamamayan na tapusin na ang teror-
ismo at pasismong ihinahasik ng kontra-insurhensyang programang Oplan Bayanihan. Upang maitaguyod ang 
karapatang-tao, dapat na ipag-utos ang pag-alis ng tropa ng militar at CAFGU sa kanayunan at ang paghinto 
ng mga operasyong militar. Sa Isla ng Ticao sa Masbate at Sorsogon, kapwa pokus ng mapanlinlang na 
programang PDT ng militar, sunud-sunod ang mga kaso ng panununog ng bahay, hamletting, panggagahasa 
at masaker. Gayundin, tuluy-tuloy pa rin ang mga operasyong militar sa iba pang bahagi ng rehiyon.

Samantala, nakahanda ang Partido at BHB sa 
isang sabayang tigil-putukan sa panahon 
ng negosasyon. Ayon kay Agcaoili, 
mahalaga ang pagkakaroon ng 
masasaklaw na usapan hinggil sa 
sabayang tigil-putukan at mga 
kasunduan sa mga repormang 
sosyo-ekonomiko at pampu-
litika. Gayong ikinalulugod ng 
CPP-NPA-NDF ang muling 
pagbubukas ng usapang 
pangkapayapaan, 
patuloy na hinahamon 
si Duterte na dinggin 
ang mga panawagan 
at hinaing ng iba’t 
ibang sektor nang 
lubos na maintindihan 
ang mahigpit na 
pangangailangan ng 
mga makabuluhang 
pagbabago.

Silyabalita
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IKAW AT AKO AY MANDIRIGMA  
Anak, huwag sa akin mangulila
Kung ako ma’y may bitbit na bag at sandata,
Huwag ka ring umiyak kung ang pagluha mo
Ay kalungkutan ng aking paglisan

Sapagkat ang iniwang mga alaala,
Ang panahong ika’y nakaunan sa aking bisig,
Yakap na tanda ng pagmamahal at pag-aaruga
Ang mga gabing puno ng maraming katanungan,
Tanong na sa akin ay humahamon

Inay bakit wala ka sa tabi ko?
Bakit  taumbaryo’y hinahamig mo?
Bakit sila’y nagtitipon-tipon at naroon ka sa harapan nila?
Bakit lagi kang may dalang bag at baril?
Di ko man isa-isang nasagot ang ‘yong mga tanong,
Ang tanging naitugon ko
Anak, darating ang takdang panahon
Ito’y lubos mong mauunawaan,
ang landas kong tinatahak,
Landas kung saan may paglaya

Ngayon, sa iyong paglaki,
Di mo na ako hinahanap, 
Di mo na rin kinukulit si tatay tungkol sa akin,
Nagpupuyat ka na rin sa kababasa ng mga
dokumento

Di man tayo nagkasama, lagi naman kitang
nasusubaybayan
Ang mga araw ng pag-unlad ng ‘yong
kamalayan
Di magtatagal tayoy pagtatagpuin ng
kilusan 
Ng ating prinsipyo’t mga
paninindigan
Anak, ngayon isa ka nang ganap na
mandirigma
Tulad ko ang mithiin ay paglaya

KABABAIHAN
Isa kang hubad na katotohanan
Makikita, maririnig hirap pinapasan
Naghihintay dumating ang kinabukasan
Ng paglaya ng lahat ng kababaihan

Isa kang hubad na katotohanan
Sa dagat ng kalupitan
Turing sa iyo’y dekorasyon lamang
O basahang inaapak-apakan

Isa kang hubad na katotohanan 
Sa di-pantay na karapatan
Sa mundong pag-aari ng iilan
Turing sa’yo’y walang kakayahan

Isa kang hubad na katotohanan
Kailangang tumindig at lumaban
Palayain ang uri at kasarian
Kasama ng sangkatauhan

Diwang Rebolusyonaryo
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Batoy
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