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Sa loob ng isang taon, mahigpit na tinanganan ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim 
ng Melito Glor Command ang opensibang postura laban sa tumitinding pasismo ng rehimeng 

US-Duterte.  Sa kabila ng mga kahirapan at pagsubok sa proseso ng pagsusulong ng digmang bayan sa 
rehiyon ay patuloy itong nakapamayagpag at matatag na hinarap ang higit na lumawak at suminsing 
militarisasyon sa lahat ng bahagi.  

E D I T O R Y A L

Ilunsad ang paparaming opensiba laban sa rehimeng US-Duterte 
sa pagsalubong sa ika-49 anibersaryo ng BHB!

Malaki na ang mga iniabante ng mga pagsisikap 
upang maiwasto ang konserbatismo, pasibidad 
at gerilyaismo sa mga organisasyon ng BHB at sa 
pamumuno ng Partido sa rehiyon.  Kapuri-puri 
ang ipinamalas na katapangan, kapangahasan at 
pagiging mapanlikha ng mga Pulang kumander 
at mandirigmang tumupad sa inilunsad 112 na 
matutunog na mga aksyong militar sa rehiyon 
sa saklaw ng  taong 2017 hanggang unang  
kwarto ng 2018.  Tampok sa mga ito ang 
matatagumpay na aksyong militar sa pagpasok 
ng taong 2018.  Puminsala ang matutunog na 
aksyong militar sa 212 pwersa ng AFP-PNP-
CAFGU kung saan 120 o laking-kumpanya ang 
namatay at 92 ang nasugatan.

Ipinagbunyi ng mamamayan ng Timog 
Katagalugan ang matatagumpay na taktikal 
na opensibang inilunsad ng BHB laban sa 
malaking bilang ng pasistang pwersa ng 
AFP-PNP-CAFGU na naghahasik ng teror at 
pangunahing lumalabag sa kanilang mga 
karapatan, ahenteng paniktik at saywar 
ng militar, at mga bayarang goons na 
mga protektor ng negosyo ng malalaking 
panginoong maylupa, burgesya-komprador, 

maging ng mga dayuhang kapitalista.

Signipikante rin ang 41% paglaki ng kasapian ng BHB  
sa rehiyon sa loob ng isang taon na 
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ibinunga ng masiglang kampanyang pagpapasampa 
ng lahat ng organo ng Partido sa rehiyon kapwa sa 
kanayunan at kalunsuran.  Binubuo ang mga bagong 
pultaym na Pulang mandirigma ng mga kabataang 
magsasaka, minorya, manggagawa, maralitang 
lungsod,  estudyante at iba pang pwersa mula 
sa kanayunan at kalunsuran.  92% sa mga ito ay 
nakapagtapos na ng Batayang Pagsasanay-Militar at 
lahat ay tapos sa mga saligang edukasyong pampulitika 
ng BHB.

Naging susi sa malalaking pagsulong ng armadong 
pakikibaka sa rehiyon ang pagbuhos ng malaki at 
malawak na suporta ng taumbayan.  Patuloy na 
pinatutunayan ng Pulang hukbo ang pagiging tanging 
hukbo ng mamamayan, kanilang tagapagtanggol at 
tagapagtaguyod ng kanilang interes.  Pinawawalang-
saysay ng humihigpit na ugnayan ng BHB at 
mamamayan ang akusasyong “terorista” ni Duterte 
sa PKP at BHB.

Tulad ng mga nagdaang rehimen, gumagawa na 
ng mga hakbangin si Duterte na bumibiktima ng 
mga inosente at walang kalaban-labang mga sibilyan 
sa layuning durugin ang rebolusyonaryong lakas ng 
mamamayan.  Ginagamit nito ang buong lakas ng 
reaksyunaryong gubyerno upang pagmukhaing mga 
terorista at demonyo ang nakikibakang mamamayan 
para sa tunay na panlipunang pagbabago, demokrasya 
at ganap na kalayaan. 

Nitong nakaraan, nagsampa ng petisyon sa korte 
ang rehimeng US-Duterte laban sa 600 na indibidwal 
na diumano’y kasapi at may kaugnayan sa PKP-BHB 
upang ideklarang  isang teroristang organisasyon ang 
Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong 
Bayan.  Layunin ni Duterte na gawing lehitimo ang 
inilulunsad nitong gera laban sa rebolusyunaryong 
kilusan at bigyang katwiran ang mabangis at marahas 
na digmaang kanyang itinatapat sa pakikibaka ng 
mamamayan.

Sa Timog Katagalugan pa lamang, aabot sa 
48 na indibidwal ang sinampahan ng mga gawa-
gawang kaso.  Karumal-dumal naman ang ginawang 
pagpaslang ng mga ahente ng 85th IBPA sa ina ng 
isang inaakusahang kumander ng BHB na si Nanay Fe 
sa Lopez, Quezon.

Ang rehimeng US-Duterte ang tunay na demonyo at 
terorista.  Gagawin nito ang lahat upang wasakin ang 
rebolusyonaryong kilusan kahit na idamay ang mga 
inosenteng sibilyan at kaanak ng mga rebolusyonaryo.  
Sa harap ng tumitinding pasistang atake ng rehimeng 
US-Duterte laban sa mamamayan, dapat higit na 
magpunyagi ang sambayanan na isulong ang digmang 
bayan sa mas mataas na antas.  

Kailangang  ilunsad ng BHB ang paparami pang mga 
taktikal na opensiba na mga patama sa ulo at katawan 
ng mersenaryong sundalo upang labanan ang pasismo 
ni Duterte.  Gawing target ng mga yunit ng BHB ang 
walang-tigil na mga nag-ooperasyong tropa ng AFP-
PNP-CAFGU sa kanayunan sa paglulunsad ng mga 
operasyong ambus, reyd, isnayp, demolisyon, sapper 
at iba pa. 

Kasabay ng paglulunsad ng mga taktikal na 
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opensiba, malaki pa ang hamon sa mga organisasyon 
ng BHB sa rehiyon na magrekrut ng paparami pang 
bilang ng mga Pulang mandirigma sa hanay ng mga 
magsasaka, manggagawa at petiburgesya na handang 
ipagtanggol ang mamamayan laban sa inhustisya at 
paglabag sa karapatang pantao at isinusulong ang 
hustisyang panlipunan.  Palalakasin nito ang lahat 
ng yunit ng BHB upang malubos ang mga nakakamit 
na tagumpay at lalo pang pandayin ang isang Pulang 
hukbo na kailanma’y hindi magagapi ng kaaway. 

Mahalagang salik sa pagpapalakas ng Pulang hukbo 
at pagsusulong ng armadong pakikibaka ang pagtatayo 
at pagpapalakas  ng ating baseng masa at pagsusulong 
ng  rebolusyong agraryo.  Kailangang pandayin ang 
ating mga base sa mga pakikibakang antipyudal at 
antipasista at itaas ang kanilang pakikibaka tungong 
anti-imperyalista. Ang mga pakikibakang bayang ito 
ang nagbibigay mukha sa makatarungang 
digmaang inilulunsad ng BHB. 

Sa kalunsuran at mga sentrong bayan, 
kailangang isulong ang mga pakikibaka 
ng mamamayan.  Tuluy-tuloy na  singilin 
at  papanagutin si  Duterte sa kanyang 
mga krimen at atrosidad laban sa 
mamamayan. Susi ang mga paparami at 
papalaking mga kilos protesta at pagkilos 
upang itambol sa mamamayan ang 
pasismo ni Duterte at ng mersenaryong 
armadong pwersa nito.  Kasabay nito 
ang higit na pagbubuhos ng suporta 
sa kanayunan upang paigtingin ang 
armadong pakikibaka.

Maaliwalas na tatanawin ng rebolusyonaryong 
mamamayan ang ibayong pagsulong ng armadong 
pakikibaka sa rehiyon sa gitna ng tumitinding 
pagsisikap ng rehimeng US-Duterteng wasakin ang 
rebolusyonaryong kilusan.  Mataas ang determinasyon 
at kapasyahan ng BHB-Melito Glor Command sa 
lumalakas na suporta ng baseng masa.  Ang walang 
hanggang determinasyon at diwa ng Pulang hukbo 
na ipanalo ang bawat kampanya’t labanang inilulunsad 
ay nagbubuhat sa kanyang mataas at makauring 
kamulatang ibagsak ang salot na imperyalismong US, 
pyudalismo at buruktrata-kapitalismo na siyang ugat 
ng kahirapan ng mamamayan.  Ang opensibang 
postura naman ng mamamayan ang pantapat sa 
pasismo at teror na inihahasik ng rehimen sa buong 
bayan.  At tulad ng mga nagdaang pasistang rehimen, 
kasaysayan ang huhusga kay Duterte, kasaysayang 
ang mamamayan mismo ang lilikha. 
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Isang kabaliwan ang pagsasampa nya ng kasong 
terorismo sa mahigit 600 indibidwal sa buong bansa 
sa layunin nitong manakot at 
magpasuko.  Ilan sa kanyang 
kinasuhan ay bahagi ng NDFP 
Peace Panel at martir ng 
rebolusyong Pilipino, gayundin 
ang mga kilalang indibidwal 
na kabahagi ng mga ligal na 
organisasyong nagtataguyod 
ng karapatang-tao.  Sa 
pamamagitan ng Human Security 
Act ng rehimen, tinatagurian 
nitong gawaing terorismo ang 
pagrerebolusyon na nakaugat 
sa kawalan ng hustisyang 
panlipunan at pagtataguyod ng 
karapatang pantao at sibil ng 
mamamayan.  

Ginagamit ng rehimen bilang 
ebidensya ang mga inilunsad na 
matatagumpay na taktikal na 
opensiba ng BHB, gayundin ang 
mga pahayag na inilalabas ng mga 
rebolusyonaryong organisasyon 
at yunit ng hukbong bayan.  
Walang batayan at purong akusasyon lamang ang 
ginagawang ito ni Duterte sa takot nitong mapatalsik 
sa estado-poder at sa patuloy na paglakas ng 
pakikibaka ng mamamayan laban sa kanya.  Binatikos 
din ito kaagad ng mga indibidwal at mga organisasyong 
nagtataguyod ng karapatang pantao.

Sa Timog Katagalugan, katulad ng ginawa ng 
rehimeng US-Arroyo sa ilalim ng Oplan Bantay Laya 
1 at 2 sa ST72, walang pasubaling sinampahan 
naman ng rehimeng US-Duterte ng gawa-gawang 
kasong kriminal ang 48 indibidwal mula sa iba’t ibang 
probinsya sa rehiyon.  Bahagi ito ng kampanya ng 

reaksyunaryong gubyerno upang sugpuin ang lahat 
ng nakikibakang mamamayan laluna, isa sa pokus na 

rehiyon ng rehimen ang TK.  Bukod 
sa isinasagawang ligal na opensiba 
ng reaksyunaryong gubyerno 
laban sa rebolusyonaryong 
kilusan, nagpapatuloy ang kanilang 
panggigipit at pandarahas sa mga 
batayang sektor ng rehiyon sa 
kanayunan.

Sa Hacienda Uy sa San 
Andres, Quezon, walang patlang 
sa paglulunsad ng operasyong 
militar ang mga armadong goons 
at private army ng despotikong 
panginoong maylupa na si Dr. 
Vicente Uy.  Nakararanas ang mga 
magsasaka ng asyenda ng paninira 
ng kanilang pananim, pang-
aaresto, pagsasampa ng mga 
gawa-gawang kaso, at pananakit 
ng mga armadong goons ni Dr. 
Uy.  Umaabot na sa 37 magsasaka 
ang sinampahan ng kasong 
qualified theft matapos nilang igiit 
ang makatwirang hatiang 75-25 

(leasehold agreement) pabor sa mga magsasaka na 
tinaggihan naman ni Dr. Uy.

Pinakamasahol sa ginawa ng rehimen ang 
walang-awang pagpatay at pagdukot sa mga masang 
sibilyang pinaghihinalaan nilang may kaugnayan sa 
BHB matapos ang sunud-sunod na matatagumpay 
na taktikal na opensiba ng Pulang hukbo laban sa 
pasistang armadong pwersa ng estado.  Walang-
awang pinaslang ang ina ng inaakusahang kumander 
ng BHB na si Fe delos Santos, 64 taong gulang, noong 
Marso 7 sa Lopez, Quezon.  Si delos Santos ang kauna-
unahang biktima ng walang habas na pamamaslang ng 

Tumitinding paglabag sa karapatang pantao ng rehimeng US-
Duterte sa rehiyon

Tuluyan nang nasisiraan ng ulo si Duterte sa desperasyon nitong patahimikin ang lahat ng tumutuligsa sa 
kanyang mga anti-mamamayang pakana.  Kung kaya, ganoon na lamang kawalang-awang ipinag-uutos 

nya sa kanyang armadong pwersang AFP-PNP-CAFGU na maglunsad ng kaliwa’t kanang pag-aresto, pagdukot at 
pagpatay sa buong bansa.

PANGUNAHING LATHALAIN



MARSO  2018 5  KALATAS

rehimen sa mga kapamilya ng Pulang hukbo ngayong 
taon sa rehiyon.  Ginagamit ni Duterte ang simpleng 
dahilan na kamag-anak si delos Santos ng isang 
kilalang Pulang mandirigma para gawing lehitimo ang 
kanyang pagpapapatay.  Pilit nyang pinalalabas na tila 
isang krimen ang pagkakaroon ng rebolusyonaryong 
kapamilya na kung tutuusi’y sila ang tunay na 
tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng demokratikong 
interes at karapatan ng mamamayan.  Desperadong 
ginawa ito ng rehimen matapos ang magkasunod na 
matagumpay na reyd at ambus ng Apolonio Mendoza 
Command – BHB Quezon laban sa armadong goons 
ng panginoong maylupa na si Murray at pasistang 
85th IBPA.  

Samantala, sa Oriental Mindoro, dinukot ang 
dalawang residenteng Mangyan ng Brgy. Benli, 
Bulalacao na sina Bilbil Kubos at Naknak Santiago 
sa isang operasyong kombat ng 4th IB matapos ang 
sniping operations ng mga Pulang hukbo ng Lucio de 
Guzman Command – BHB Mindoro sa Brgy. Cabugao 
sa Bulalacao.

Hindi na bago ang mga ganitong pandarahas ng 
estado sa mamamayan.  Likas na katangian ng 
reaksyunaryong estado na gumamit ng dahas, 
maisangkalan man ang kapakanan ng sambayanan, 
mapasakamay lamang nila ang kapangyarihan upang 
makapagpatupad ng iba’t ibang anti-mamamayang 
patakaran sa bansa at makapanghuthot ng yaman.  
Lalo lamang nitong pinatunayan ang desperasyon at 

pasistang katangian ng estado sa ginagawang 
panunupil ni Duterte sa takot nyang mawala ang 
kanyang posisyon. Simula pa lamang ito ng 
papatinding pasismo ng rehimen para mapanatili 
at ipalaganap ang paghahari nito sa bansa at higit 
na makapagkamal ng yaman sa mamamayan.  
Kailangang buong tatag na harapin ito ng buong 
rebolusyonaryong kilusan at mamamayan, at buong 
giting na isulong sa mas mataas na antas ang 
demokratikong rebolusyong bayan upang ibagsak 
ang rehimeng US-Duterte.  Edukahin ang masa sa 
nilalaman ng Comprehensive Agreement on 
Respect for Human Rights and International 
Humanitarian Law (CARHRIHL) upang armasan ang 
kanilang sarili sa kanilang mga karapatan at 
nilalaman ng batas ng digma, at magsilbing sandata 
laban sa impunidad ng pasistang rehimen.  Patuloy 
na ilantad, singilin at pagbayarin ng mamamayan si 
Duterte sa lahat ng mga ginawa nyang paglabag sa 
karapatang-tao laluna ang walang habas nyang 
pagdamay sa mga inosenteng sibilyan.  Kailangang 
buuin ang pinakamalapad na nagkakaisang prente 
sa hanay ng magsasaka, manggagawa, kabataan-
estudyante, propesyunal, alagad ng simbahan, 
negosyante, maging sa hanay ng mga reaksyunaryo 
laban sa pasistang rehimen.  Kailangang buhayin ng 
mamamayan ang kanilang diwang mapagmahal sa 
hustisya at paggigiit ng katarungan sa lahat ng 
biktima ng mga pandarahas ng estado. 



MARSO  20186  KALATAS

BALITA

Ika-49 anibersaryo ng BHB, ipinagdiwang ng TK

Matagumpay na ipinagdiwang ng mamamayan 
ng TK ang ika-49 na anibersaryo ng 

pagkakatatag ng BHB.  Naglunsad ng  programa ang 
mga yunit ng BHB sa ilalim ng Melito Glor Command 
na dinaluhan ng mga kasapi ng Partido at mga 
rebolusyonaryong organisasyong masa. 

Umikot ang mga inilunsad na programa sa mga 

panawagang “Pakamahalin ang Bagong Hukbong 
Bayan, Sumampa sa BHB!” bilang mapanlabang 
islogan laban sa pasistang paghahari ni Duterte. 
Ipinagbunyi ang mga tagumpay na nakamit ng Pulang 
hukbo sa nakalipas ng 49 na taon mula noong naitatag 
ito. 

Sa Mindoro, naglunsad ng programa ang LdGC-BHB 

Tampok sa mga aksyong militar 
na ito ang matagumpay na reyd-
pamamarusa ng Apolonio Mendoza 
Command-BHB-Quezon sa Tumbaga 
Ranch laban sa pamilyang Murray 
at mga armadong goons nito sa 
Sityo Tumbaga, Brgy. Pagsangahan, 
San Francisco. Nasamsam ng mga 
Pulang mandirigma ang 10 iba’t 
ibang kalibreng armas at mga 
kagamitang militar. Kabilang sa mga 
nasamsam ang anim na armalayt, 
dalawang cal. 22 riple at dalawang 
pistola. 

Inambus naman ng Pulang 
hukbo ang pwersa ng 85th IBPA na 
naglunsad ng hot pursuit operation 
noong sumunod na araw na nadulot ng limang patay at 
apat na sugatan sa mga mersenaryong tropa. Habang 
naging matagumpay ang magkasunod na ambus ng 
Narciso Antazo Aramil Command-BHB Rizal laban 
sa mga pwersa ng PNP na aktibong naglulunsad ng 
operasyong militar sa mga bayan ng Antipolo, Baras, 
Tanay, San Mateo at Rodriguez na nagresulta sa 12 
kaswalti sa mga tropa ng SAF at Rizal Police Mobile 
Force Company. 

Ngayong Marso, ipinagbunyi ng mamamayan ng 
Batangas ang inilunsad na aksyong pamamarusa 

ng Eduardo Dagli Command-BHB 
Batangas laban sa sagadsaring tuta 
ng mga debeloper na si Kapitan 
Mario “Mayok” Sulit ng Brgy. 
Hugom, San Juan. Binigwasan 
naman ng Bienvenido Vallever 
Command-BHB Palawan ang 
programang CLIP ng rehimeng 
US-Duterte sa matagumpay na 
pananambang nito sa dalawang 
operatiba ng Military Intelligence 
Group ng AFP na aktibong 
nagpapasuko sa mamamayan sa 
Palawan.  Habang nakapaglunsad 
din ng mga operasyong isnayp ang 
Pulang hukbo sa iba’t ibang bahagi 
ng rehiyon na nag-iwan ng mga 
kaswalti sa mersenaryong sundalo. 

Sa kabuuan, naging masigla ang inilunsad na mga 
taktikal na opensiba sa Timog Katagalugan sa unang 
kwarto ng taong 2018 na nagresulta hindi lamang ng 
kaswalti sa kaaway kundi pagbaba ng kanilang moral 
sa bawat patama sa kanilang ulo at katawan.  Patunay 
lamang ang mga matatagumpay na aksyong militar ng 
MGC-BHB TK na hindi humina kundi lalo pang 
lumalakas ang Pulang hukbo sa rehiyong TK na 
nagdudulot ng mga malalaking bigwas sa pasistang 
tropa ng rehimeng US-Duterte. 

Opensiba ng MGC laban sa rehimeng US-Duterte sa unang 
kwarto ng 2018

Patuloy na sumusulong ang digmang bayan sa Timog Katagalugan. Sa unang kwarto ng taon, muling 
binigwasan ng Pulang hukbo ang berdugong AFP, PNP at CAFGU na nanghahalihaw sa rehiyon.  Napinsala 

ang di bababa sa 45 pwersang militar ng AFP kung saan 28 ang napatay at 17 ang sugatan.  Pinabubulaanan 
ng 28 na matatagumpay na mga aksyong militar na ito ang mga ipinakakalat na pekeng balita ng rehimeng 
US-Duterte at AFP na humihina na ang BHB at rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon.  Patunay lamang ang mga 
aksyong militar ng Pulang hukbo sa TK na pagkabigo ang kahihinatnan ng mga tumitinding operasyong militar ng 
mersenaryong tropa sa rehiyon sa mga inilunsad na ambus, reyd, isnayp, demolisyon at iba pa.
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Mindoro na dinaluhan ng mula 
sa sektor ng mga magsasaka at 
pambansang minorya.  Binatikos 
ng mga Pulang mandirigma ang 
mga anti-mamamayang pahayag 
ni Duterte at ang nagpapatuloy 
na mga operasyong militar sa 
isla na nagdudulot ng matinding 
paglabag sa karapatang pantao.

Sa Mendiola, naglunsad ng 
raling-iglap ang mga kasapi ng 
iba’t ibang alyadong organisasyon 
ng NDFP sa pangunguna ng 
Kabataang Makabayan-TK noong 
Marso 28. Binigyang pugay ni 
Karolus Montañes, tagapagsalita 
ng KM-TK ang patuloy na 
pagtatanggol ng BHB sa karapatan 
ng mamamayan laban sa pasismo 
ng rehimeng US-Duterte.

Pinagpugayan ni Jaime “Ka  
Diego” Padilla, tagapagsalita ng 
MGC-BHB TK ang lahat ng yunit ng 
BHB para sa kanilang pananaig 
laban sa pasistang atake ng 
rehimeng US-Duterte.  Binati nya 
ang lahat ng mga Pulang kumander 
at mandirigma ng BHB sa TK para 
sa mga matatagumpay na taktikal 
na opensibang inilunsad sa 
rehiyon. 

Sa darating na Mayo 5, taong kasalukuyan ay ipagdiriwang ng 
uring manggagawa at iba pang inaaping uri sa daigdig ang ika-

200 kaarawan ni Karl Marx, ang ama ng Marxismo at isang dakilang 
gurong Komunista.  Sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon ay itinatanghal ng 
rebolusyonaryong mamamayan ang mga dakilang obra ni Karl Marx 
katuwang ang matalik na kaibigan at isa ring Komunistang paham na si 
Friedrich Engels.  Naglulunsad sila ng mga pulong pag-aaral kaugnay sa 
buhay at mga dakilang akda ni Karl Marx, mga pulong pagpapakilala at 
pagpupugay sa kanya kapwa sa kanayunan at kalunsuran.

Sa masusing pag-aaral ni Karl Marx, nagkaroon ang uring manggagawa 
ng isang makapangyarihang sandata upang pag-aralan ang lipunan 
at baguhin ito —ang Marxismo.  Itinuro ng Marxismo sa inaaping 
mamamayan ng daigdig na maaari nitong matamo ang isang lipunang 
tunay na malaya, makatarungan at mapayapa sa pamamagitan ng 
sosyalismo, at ang mas mataas na sistemang panlipunan, ang komunismo.  
At kasabay nito, itinuro ng Marxismo sa mamamayan ang tanging 
paraan para baguhin ito, at iyon ay ang pagsusulong ng rebolusyong 
may dalawang yugto: ang burges-demokratikong rebolusyon at ang 
sosyalistang rebolusyon.

Hindi matatawaran ang ultimong 
kabuluhan ng Marxismo at ni Karl Marx sa 
pakikibaka ng mamamayan ng daigdig.  At 
patuloy na pinatutunayan ng kabayanihan 
ng mga proletaryong rebolusyonaryong 
Pilipino ang katumpakan ng Marxismo, 
daang taon na ang nakalilipas.  

Una sa serye ng mga artikulo hinggil sa 
ika-200 kaarawan ni Karl Marx. 

Dakilain at itanghal ang buhay at mga 
ambag ni Karl Marx

KILOS PROTESTA

Kababaihan, isulong ang digmang bayan

Masiglang ipinagdiwang ng mamamayan ng Timog Katagalugan ang Pandaigdigang Araw ng Kababaihan noong 
Marso 8.  Sa pangunguna ng Gabriela-ST, naglunsad ng kilos-protesta sa Crossing, Calamba na dinaluhan ng iba’t 
ibang organisasyon at sektor kabilang ang PAMANTIK-KMU, STARTER-PISTON, Migrante-ST at Anakbayan-UPLB.  

Kinundena ng mga nagprotesta ang kontraktwalisasyon, TRAIN Law, charter change, diskriminasyon sa 
pagawaan at kung paano nakaaapekto ang mga ito sa kababaihan.     

Samantala, naglunsad ng mga programa, pulong-talakayan, porum, kapehan at nagbigay ng serbisyong medikal 
at dental ang mga yunit ng BHB sa rehiyon.  Nagpahayag si Ma. Patricia Andal, tagapagsalita ng NDF-Mindoro, 
upang bigyang-pugay ang lahat ng kababaihang Pulang mandirigma at ipanawagan sa lahat ng kababaihan at 
mamamayan na isulong ang  digmang bayan.  

Ipinanawagan naman ni Cleo del Mundo ng AMC-BHB Quezon, na patuloy na labanan ang macho-pasistang 
rehimeng US-Duterte at pagbayarin ito sa pagiging anti-mamamayan at anti-kababaihan.
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Mga kilos-protesta ng mga 
manggagawa, dumagsa ngayong 
buwan

Noong Marso 5 hanggang 14, nagkampuhan ang 
mga manggagawa ng Coke sa harap ng Office of the 
Secretary ng Department of Labor and Employment sa 
Intramuros, Maynila upang igiit sa DOLE ang paglalabas 
ng desisyon kaugnay sa iligal na pagtatanggal ng mga 
manggagawa ng Coke.  Dahil dito, nagpasya ang DOLE 
na mag-serve ng writ of execution noong Marso 16 
pero hanggang ngayon, wala pa ring inilalabas na 
dokumento hinggil dito.  Samantala, nagkampuhan 
din ang mga manggagawa ng 
PhilSteel laban sa iligal na 
pagsasara at pagtatanggal 
sa kanila.  

Naglunsad naman ng 
kilos-protesta noon ding 
Marso 5 ang Pagkakaisa 
ng mga Manggagawa 
sa Timog Katagalugan 
(PAMANTIK)-KMU sa 
harap ng Camp Vicente 
Lim sa Canlubang, 
Calamba at Regional Trial 
Court sa Sta. Cruz bilang 
pagkundena sa pagsasampa ng mga gawa-gawang 
kaso sa Laguna 48.  Inilunsad muli ang pagkilos sa 
Camp Vicente Lim, Camp Macario Sakay sa Los Baños 
at RTC sa Sta. Cruz noong Marso 19. 

Sa pangunguna ng Liga ng Manggagawa-ST, 
nagprotesta noong Marso 15 ang mga manggagawa 
ng Toyota sa Manila Bay upang kundenahin ang 
Toyota sa iligal na pagtatanggal sa 237 manggagawa 
noong 2001.  Kinalampag din ng grupo ang upisina ng 
Toyota Motors Philippines sa Sta. Rosa, Laguna kung 
saan nagsindi sila ng mga sulo.

Lumahok naman ang mga drayber at operator 
ng mga pampasaherong jeep sa pambansang tigil 
pasada na pinangunahan ng STARTER-PISTON sa 
rehiyon noong Marso 19.  Paralisado nang 95% ang 
mga kalsada sa Laguna, 90% sa Cavite at 80% sa Rizal.

Nagrali naman ang mga manininda ng Tanauan 
City Market, Batangas dahil sa sobrang taas ng singil 
sa mga pwesto dulot ng pagsasapribatisa ng palengke 
ng kumpanyang Guro Enterprises. 

Piket ng mga magsasaka ng Hacienda 
Uy, inilunsad

Naglunsad ng dalawang magkahiwalay na picket 
dialogue sa opisina ng gobernador ng Quezon at 
Office of the Provincial Agriculturist ang halos 100 
magsasaka noong Pebrero 26.  Tampok na pinag-
usapan ang mga isyu ng Hacienda Uy, coco levy fund 
at iba pa.

Muli silang nagpiket noong Marso 5 hanggang 8 
habang sama-samang nagkokopra. Mahigit 75 ang 
mga magsasakang dumalo.  Namigay din ng mga 
gamot ang mga magsasaka at nagturo ng herbal 
gardening. 

Samantala, naglunsad ng pagsasanay sa kultura, 
donation drive, palaro, mga talakayan at pamimigay 
ng pagkain, gamot at mga libro ang mga kabataang 
mula sa iba’t ibang paaralan na nakipag-integra sa 
mga magsasaka ng Hacienda Uy noong Marso 10 
hanggang 11. 

Kalbaryo ng Mamamayan 2018, 
matagumpay na inilunsad

Matagumpay na inilunsad ang Kalbaryo ng 
Mamamayan 2018 sa pangunguna ng KARAPATAN-
ST, Tanggol Batangan at iba’t ibang organisasyong 
relihiyoso sa Lipa City, Batangas noong Marso 30.  

Sa temang “Sundin ang Misyon ni Hesus, 
Ipagtanggol ang Mamamayan!”, isinagawa ang 15 
Istasyon ng Krus o Via Crucis  kung saan ipinakita 
ang abang kalagayan ng mamamayan Pilipino at 
kanilang mga hinaing sa kasalukuyang mapang-api 

at mapagsamantalang lipunan.  Natapos 
ang istasyon ng krus sa katedral ng Lipa. 
Sa temang “Sundin ang Misyon ni Hesus, 
Ipagtanggol ang Mamamayan!”, itinanghal 
ng Southern Tagalog Cultural Network 
(STCN) ang 14 Istasyon ng Krus kung 
saan ipinakita ang iba’t ibang suliraning 
nagpapahirap sa mamamayan.  

Tugon din ng rehiyon ang inilunsad na 
Kalbaryo sa matinding atake ng estado sa 
porma ng civil monitoring operations sa 
probinsya ng Batangas. 
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Matagumpay na inilunsad ng Lucio de Guzman Command-BHB Mindoro ang isa na namang operasyong 
isnayp sa mga CAA detachment sa Oriental Mindoro na nagresulta sa pagkakapatay ng isang elemento nito.  
Noong Marso 8, napatay ang isang CAFGU sa inilunsad na commando sniping operation sa CAA detatsment sa 
Sityo Pag-asa, Brgy. Morente, Bongabong.  

Hinaras ng Eduardo Dagli 
Command-BHB Batangas ang 
kampo ng 59th IBPA sa Brgy. 
Bulsa, San Juan noong Marso 14 
na nagresulta sa walong patay at 
ilang sugatan na mga elemento 

ng CAFGU at AFP.  Ayon sa EDC, 
inilunsad ang bomba-haras ng Pulang hukbo upang 
parusahan ang pasistang militar na nagpoprotekta sa 
mga pribadong debeloper at panginoong maylupa sa 
bayan ng San Juan na malawakang nagpapalayas sa 
mga residente.

Samantala, inisnayp naman ng mga Pulang 

mandirigma ang nag-ooperasyong tropa ng Philippine 
Air Force sa Brgy. Patugo, Balayan noong Marso 10. 
Habang hinaras naman ng Pulang hukbo ang kampo 
ng 59th IBPA sa Brgy. Aga, Nasugbu noong Marso 3.  
Dalawang kaaway ang napatay at ilan ang sugatan sa 
mga inilunsad ng taktikal na opensiba.

Pinarusahan naman ng EDC-BHB-Batangas si 
Kapitan Mario “Mayok” Sulit ng Brgy. Hugom, San Juan 
noong Marso 1.  Si Sulit ang kasapakat ng mga ganid 
na debeloper at aktibong nagpapatupad ng mga anti-
mamamayang patakaran sa bayan ng San Juan at Lobo 
na sumasagka sa karapatan sa hanapbuhay ng mga 
magsasaka at mangingisda sa lugar. 

EDC-BHB Batangas, binigwasan ang berdugong PAF at CAFGU

Isang CAFGU matagumpay na inisnayp ng LdGC-BHB Mindoro

BALITANG TO

Inambus ng Bienvenido Vallever Command-BHB 
Palawan (BVC-BHB Palawan) ang isang intel ng PNP na 
si Bobby R. Llamazares at asset nilang si Lory Castor  
na sakay ng motorsiklo sa Sitio Maribong, Brgy. Pulot 
Interior, Sofronio Española noong Marso 2.  Kaagad na 
namatay ang dalawa.  Nasamsam sa kanila ang isang 
cal. 45, isang 9mm, mga bala, laptop computer at iba 
pang kagamitang militar.  Hakbang pamamarusa ito 
sa mga pwersa ng PNP at probinsya sa patuloy nitong 
pagpapasuko sa mga Pulang mandirigma sa ilalim ng 
programang CLIP. 

Intel at asset ng PNP sa Palawan, 
pinarusahan

Patuloy na nilalabanan ng Apolonio Mendoza 
Command-BHB Quezon ang mga pasistang atake ng 
85th IBPA na nagresulta sa tatlong patay at tatlong 
sugatan na sundalo.  Hinaras ng Pulang hukbo ang 
detatsment ng 85th IBPA  sa San Vicente, San Narciso 
noong Marso 23 at dalawa pang detatments nito sa 
Navitas, Catanauan at Malaya, General Luna noong 
Marso 29.  Isang sundalo naman ang napatay sa 
operasyong isnayp ng mga Pulang mandirigma sa 
detatsment ng 85th IBPA sa Anonang, Mulanay noong 
Marso 29.   

AMC-BHB, tuluy-tuloy na nilalaban 
ang pasistang atake ng 85th IBPA

Bilang bahagi ng pag-eeduka sa mamamayan hinggil sa Comprehensive Agreement on Respect for Human 
Rights and International Humanitarian Law, inilalabas ng Kalatas ang Talahulugan (Glossary) ng mga mayor 
na paglabag sa karapatang pantao at Internasyunal na Makataong Batas upang maging sanggunian ng 
mamamayan. 

Talahulugan ng mga Kaso ng Paglabag sa mga Sibil at Pulitikal na Karapatan
Extrajudicial killings (Ekstrahudisyal na Pamamaslang)
Pagpatay na hindi naaayon sa batas o arbitraryong pamamaraan ng pamamaslang ng isang tao. Ang biktima 
ay maaaring pinatay nang hindi dumadaan sa wastong proseso ng umiiral na batas; nyutralisado na o nasa 
kustodiya; wala nang kapasidad na lumaban at depensahan ang sarili laban sa  maysala.

BANTAY KARAPATAN
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Binaril ng mga elemento ng 
85th IBPA si Gng. Fe delos Santos, 
64 taong gulang, sa Lopez, Quezon 

noong Marso 7.  Nagtamo siya ng anim na tama ng 
bala sa tiyan, nadala pa siya sa ospital pero namatay 
din kinabukasan.

Ina si Nanay Fe ng isang inaakusahang Pulang 
kumander ng BHB.  Ayon sa mga saksi, Marso 6 pa 
lamang ay may mga lalaking nakamotor na pabalik-
balik sa paligid ng bahay niya.  Kinabukasan ng gabi, 
bumili ng sigarilyo sa tindahan ni Nanay Fe ang isang 
lalaki at saka siya binaril. 

Noong Marso 14 naman, isang upisyal sa paniktik 
ng AFP ang nanutok at nagkasa ng baril sa tatlong 
sibilyan sa isang terminal ng bus sa Calauag, Quezon.  
Ang mga biktima ay kinilalang sina Julius Bataller, 

Larry Alleluya at Kennet Quizana na kabilang sa 
mga organisasyong nananawagan ng katarungan sa 
pagpaslang kay Nanay Fe.

Samantala, tumitindi na rin ang militarisasyon sa 
buong lalawigan.  Sinaklaw ng mga operasyong ito ang 
mahigit 25 baryo sa 12 bayan kabilang ang Atimonan, 
General Nakar, Gumaca, Lopez, Macalelon, Mauban, 
Mulanay, Pagbilao, San Andres, San Francisco, 
San Narciso at Tayabas.  Sa mga operasyong ito, 
nilabag ng mga pwersang militar ang nilalaman ng  
CARHRIHL sa paghimpil sa simbahan nang naka-full 
battle gear at paghahasik ng takot sa mga taong-
baryo.  Nagpapakalat din ang mga ito ng malisyosong 
tarpaulin at babasahin laban sa mga progresibong 
organisasyon at grupong nagtataguyod sa karapatan 
ng mamamayan. 

Ina ng inaakusahang Pulang kumander, walang-awang pinaslang

Dinukot ng mga pasistang militar si Hector Garces 
sa So. Insulman, Brgy. Batasan, San Jose, Occidental 
Mindoro.  Sinampahan siya ng gawa-gawang kaso at 
idinetine sa parehong bayan. 

Sa Oriental Mindoro, tinakot ng mga nag-
ooperasyong sundalo ng Division Reconnaissance 
Company na nakabase sa 203rd Brigade ang isang 
pamilya sa Brgy. Rosacara, Bansud noong Marso 14.

Noon namang Marso 8, dinukot ng mga tropa ng 
DRC si Bienvenido Rayos, 63 anyos, sa Brgy. Tawas, 
Bongabong.  Kasalukuyang nakadetine si Rayos sa 
Camp Bagong Diwa at sinampahan ng mga gawa-
gawang kasong kriminal.  

Hanggang ngayon, walang patid ang mga 
inilulunsad na operasyong kombat ng 4th IBPA sa 
mga bayan ng Bulalacao at Bongabong, Oriental 
Mindoro. 

Iligal na mga pagdukot ng pasistang 
militar sa mga Mindoreño, 
nagpapatuloy Tumitindi ang militarisasyong nararanasan ng mga 

Batangueño.  Aabot sa mahigit sa dalawang daang 
mersenaryong tropa ang nakapakat sa mga bayan 
ng Calatagan, Calaca Lian, Nasugbu, Tuy at Balayan.  
Kaliwa’t kanang mga checkpoints ng Philippine Army, 
Air Force at Marines ang nakatayo sa una at ikaapat 
na distrito ng probinsya.  May nakadeploy na ring mga 
kagawad ng Philippine Marines at Army sa bayan ng 
San Juan. 

Samantala, noong Marso 20, dinemolis ang 
tirahan ng mga residente ng Tumalim na patuloy 
na kinakamkaman ng lupa upang tayuan ng mga 
proyektong pang-ekoturismo. 

Binibigyang-daan ng mga pagsupil sa karapatan 
ng mamamayan ng Batangas ang mga dayuhang 
kapitalista, pagmimina, pagtatayo ng industriya, 
turismo, bay walk, reklamasyon ng lawa ng Taal at 
iba pang proyekto. 

Militarisasyon sa Batangas, tumitindi

Patuloy na dinarahas ng mga sundalo, pulis at 
SWAT ang mga magsasaka ng Kapdula at Lupang 
Ramos sa Dasmariñas, Cavite.  Nagpupumilit ang 
mga mersenaryong tropang may mga dalang shotgun 
na pumasok sa mga lupang saklaw ng mga magsasaka.  
Ipinagkakalat ng mga sundalong mula pa sa Camp 
Macario Sakay sa Los Baños, Laguna na may mga 
kasapi ng BHB na nasa loob ng parehong lupa. 

Kampuhan ng mga magsasaka sa 
Cavite, patuloy na dinarahas

Kinampuhan ng mga pwersa ng PNP-SAF at SWAT 
ang isang eskwelahan sa tapat ng Coca-cola FEMSA 
Sta. Rosa Plant tatlong araw mula nang iputok ng Liga 
na Pinalakas ng Manggagawa sa Coca-cola FEMSA 
Philippines (LPMCCFP) ang kanilang welga noong 
Marso 21.  Para higit na takutin ang mga welgista, 
nagdeploy ng mga armadong tauhan ang kapulisan sa 
loob ng pagawaan. 

Pananakot sa nakawelgang 
manggagawa



Ambus sa Bacong Ilaya
MALIWANAG pa ang buwan nang dumating kami sa lugar na iyon.  Tinanong ko ang aking ka-buddy 

na CO kung nasaan na kami. 

“Dito na tayo sa sayt. Bacong Ilaya,” bulong niya. 

Tila mga ibong nagambala at biglang nagsiliparan at nawala ang lahat ng pagod at sakit ng katawan 
na aking naramdaman buhat ng ilang gabing lakaran papuntang ambush site. 

Ibinaba ko ang aking bag at inilabas mula roon ang kamera para sa dokumentasyon ng aming 
isasagawang opensiba.  Ikinabit ko iyon sa aking amoputs at inihanda ang sarili.  Unang TO ko ito, naisip 
ko, kaya kailangang husayan.

Mula sa aming pwesto ay tanaw ang mga sasakyang dumaraan sa hi-way.  Mabibilis ang mga iyong 
tanging nagdudulot ng ingay sa tahimik na gabi. 

Aktong nagkakabit na ng bomba ang mga kasama nang magsabi ang CO na may dadaang isang 
sasakyan ng kaaway.  Dahil kararating pa lamang sa sayt at hindi pa tapos ang mga paghahanda, 
pinalampas muna ang sasakyan.  Pinapalad ata ang mga sakay nyon ngayong gabi, sabi ko sa sarili. 

Target naming bigwasan ang 85th IBPA na libu-libong mamamayan na at kanilang kabuhayan at 
ari-arian ang pininsala.  Tulad ko, marami ring mga kasama ang unang karanasang TO ito.  Sisingilin ng 
mga magigiting na kabataang Pulang mandirigma ang pasista at teroristang AFP sa kaliwa’t kanang mga 
paglabag nila sa karapatang pantao ng mamamayan.  Bitbit sa alaala ng marami sa amin ang kahayupang 
ginawa ng militar sa Nasugbu 14 at sa iba pang kasamang namartir sa berdugong kamay ng kaaway.

Nag-antabay pa kami ng susunod na sasakyan ng kaaway na dadaan.  Salitan sa pagpapahinga at 
pagbabantay ang mga kasama.  Lumalalim at lumalamig na ang gabi.  Kahit ako ay dinalaw na rin ng 
antok.

Alas-kwatro na ng madaling-araw nang gisingin ako ng isa ko pang ka-buddy na adjutant ng CO.  
Huling sasakyan na iyon na dumaan noong gabi.  Tumayo ako at tumingin sa kalsada. Tahimik.  Wala 
nang gaanong dumaraang sasakyan. 

Tumagal pa ang aming paghihintay hanggang sa magbukang-liwayway.  Matingkad na pula ang sikat 
ng araw sa ibabaw ng asul na kalangitan. 

PASADO ALAS-NWEBE nang mapabalikwas mula sa pagkakaupo ang CO at sumigaw: “Pasa-handa! 
Plan A1! Isang sasakyan!”

Kanya-kanyang relay ng ulat ang mga iskwad lider sa kanilang mga mandirigma.  Nagsipaghanda na 
ang mga kasama.  Inantabayanan ang paparating. 

Maya-maya’y tumunog ang radyo ng CO.  Ulat-kumpirmasyon mula sa blocking force: nariyan na! 
Isang sasakyan! Walang sibilyang kasunod! Inyo na yan!

Nagtanong naman ang IL ng Baking, “ang sibilyang naglalaba ba sa poso’y nakaalis na?”

“Oo, wala na riyan. Kinumpirma na ng Abe,” tugon ng CO habang hawak ang wire para sa pagpapasabog 
ng bomba.

Papasok na ang target na sasakyan sa ambush site nang mag-ulat sa radyo ang IL ng Kaloy: may 
sibilyang kasalubong!

“Wag papuputukan ang sibilyan!” atas ng CO.
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KULTURA



12 KALATAS MARSO  2018

Nakapasok na ang trak ng militar pero hindi pa nakalalabas ang dyip at tricycle ng masa sa sayt.  
Nang makatiyak ang Abe na hindi na mahahagip ang masa, dagli itong nag-signal fire at inihatid ng mga 
putok ng baril ang trak ng kaaway papuntang gitna ng kalsada. 

Pak! Pak! Pak! Pang! Pang! 

Boooooom! Boooooom! 

Dumagundong ang sunud-sunod na mga pagsabog.  Dumaluyong ang sunud-sunod na mga putok.  
Tilamsikan ang lupa.  Pinuno ng usok at abo ang paligid. 

Pak! Pak! Pak! Pak! Pang! Pang!

Kahit ang Kaloy ay nagpapaputok na rin at nakapagpasabog na ng kanilang bomba.  Gumanti ng putok 
ang kaaway bago makalabas sa killing zone.  Ngunit, tulad ng lagi nilang ginagawa kapag sila’y nasa 
depensibang pusisyon, namumutok sila nang walang tiyak na target.  Basta lamang makapagpaputok. 
Kung kaya, walang kaswalting natamo ang mga Pulang mandirigma ng BHB sa nasabing opensiba.

Dito ko higit na napatunayan ang kawastuhan ng pagpapatuloy ko sa rebolusyon.  Nasaksihan ko 
ang kapugay-pugay na diwa ng mga kasama sa pag-una at pagsaalang-alang sa kaligtasan ng sibilyan.  
Hindi na baleng hindi matuloy ang TO basta’t walang sibilyang madadamay.  Naglilingkod ang Bagong 
Hukbong Bayan sa masa kaya hindi nito maaatim na saktan ang mga inosenteng sibilyan.  Kagyat ding 
nagpaabot ng puna at tulong-danyos sa mga sibilyang nagalusan sa ambus ang rebolusyonaryong 
kilusan. 

Napatunayan ko rin mula sa karanasang ito ang kabuktutan ng ipinamamarali ni Duterte na maling 
landas ang pagsapi sa BHB naming mga kabataan.  Hindi pagsasayang ng oras at panahon ang paglilingkod 
sa sambayanan.  Dahil sa namalas ng sarili kong mga mata ang mataas na diwa ng rebolusyonaryong 
pagtitimpi at disiplina ng mga Pulang mandirigma, hindi ko kailanman pinagsisisihan ang pagsapi ko sa 
BHB. 

Lima ang patay at apat ang sugatang kaaway sa opensibang iyon.  Tagumpay ito para sa Pulang 
hukbo at buong rebolusyonaryong kilusan at hindi matatawaran ang bagong karanasang nakamit ng 
mga bagong kasapi ng BHB. 

Sa pag-atras, hindi alintana ang pagod sa lakaran dahil sa nagampanang mga tungkulin sa matagumpay 
na TO.  Ayon pa sa kwento ng blocking force, may masa pang tumulong sa kanila sa paghaharang sa 
mga sasakyan ng sibilyang gustong dumaan sa gitna ng nagpapatuloy na putukan.  Salaminan ito ng 
malawak na pagsuporta ng masang lokal sa kanilang Pulang hukbo.  Matapos ang TO, tiyak ang tuluy-
tuloy na paglawak ng baseng masa gayundin ng kasapian ng Bagong Hukbong Bayan. 


