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Mga sibilyang komunidad sa Mindoro at Masbate,
binomba ng AFP
Marso 1, 2022
Binomba ng mga eroplano at helikopter na pandigma ng
Armed Forces of the Philippines sa dalawang magkahiwalay
na insidente ang paligid ng mga sibilyang komunidad sa
Masbate at Occidental Mindoro. Nagdulot ito ng labis na
takot at troma sa mga komunidad.
Ilandaang residente ang naapektuhan ng pambobomba sa
Barangay Igang, Masbate City, Masbate noong Pebrero 21.
Ito ay matapos maghulog ng anim na bomba ang isang attack
aircraft bandang alas-4 ng madaling araw.
“Bagamat pinalalabas ng militar at pulis na ang
pambobomba ay ginawa kaugnay sa engkwentro ng mga
yunit nito laban sa BHB, malinaw sa masang Bikolano na ang
kanilang mga komunidad ang tunay na target ng mga pangaatake,” ayon kay Raymundo Buenfuerza ng BHB-Bicol.
-7-

Naiulat din noong Pebrero 26 ang dalawang serye ng
pambobomba mula sa ere, panganganyon at pag-istraping sa
mga komundidad sa hangganan ng Bongabong, Oriental
Mindoro at San Jose, Occidental Mindoro. Nagdulot ito ng
matinding takot sa mga katutubong Mangyan na matagal
nang tineterorisa ng AFP. Pinangunahan ang naturang pagatake ng mga yunit sa ilalim ng 203rd IBde.
Ayon sa ulat ng BHB-Mindoro, gumamit ang AFP ng mga
eroplanong FA-50 na nagsimulang maghulog ng bomba ng
ala-1 ng madaling araw. Sinundan ito ng pitong beses na
panganganyon bandang alas-5 ng madaling araw. Bandang
alas-7:30 hanggang alas-9 ng umaga ay dalawang Blackhawk
helikopter ang nagpabalik-balik at nang-istraping sa
kabundukan bago naglapag ng mga pasistang tropa sa lugar.

Kabataang martir ng Quezon, pinarangalan
Marso 2, 2022
Nagtipon sa University of the Philippines-Diliman sa mga
gabi ng Pebrero 25 at 26 ang mahigit 100 aktibista, kaibigan
at kaanak ni Kevin Castro, 28 para bigyang-parangal ang
kanyang maningning at makabuluhang buhay. Nakilala si
Castro bilang si Ka Facio sa prubinsya ng Quezon, isang
Pulang mandirigma. Napaslang siya sa isang labanan sa
Barangay Binibitinan, Polilio, Quezon noong Pebrero 21.
“Akala namin, si Kevin ay namatay nang mahirap. Hindi pala.
Itong lahat ng ito pala ang yaman niya. Hindi mapapantayan
ng anumang materyal na bagay ang parangal niyo sa kanya,”
pahayag ng tatay ni Ka Facio sa harap ng pagtitipon para sa
pagpaparangal sa kanyang anak.
Ayon sa BHB-Southern Tagalog (Melito Glor Command), si
Ka Facio ay nagsisilbing pampulitikang instruktor ng isang
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yunit ng BHB-Quezon (Apolonio Mendoza Command) nang
mapaslang. Naging kagawad siya ng Komiteng Subrehiyon sa
mga probinsya ng Rizal-Quezon at Laguna. Sumampa si Ka
Facio sa BHB taong 2016.
“Hindi naging hadlang sa kanya ang hirap ng buhay sa
kanayunan. Tinanggap niya ito bilang bahagi ng sakripisyo
sa masalimuot na pagrerebolusyon hanggang sa unti-unting
nakaangkop sa buhay sa sonang gerilya,” nakasaad sa
parangal ng BHB-Southern Tagalog.
Sa pagsasalaysay ng BHB-ST, malaki ang naging ambag ni Ka
Facio sa muling pag-ugnay sa mga naiwang base sa Hilagang
Quezon, laluna sa Polilio Group of Islands. Mapangahas
niyang tinanganan ang atas na balikan ang mga eryang ito sa
kabila ng kawalang kaalaman sa lugar.
Bago sumapi sa BHB, si Ka Facio ay naging bahagi ng
Kabataang Makabayan. Nagsilbi rin siyang lider-estudyante
sa UP Diliman.
Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan nagpaabot ng
parangal ang mga balangay ng National Democratic Front at
Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa Southern
Tagalog, BHB-North Quezon at pambansang balangay ng
Kabataang Makabayan.
“Nawala ka man sa aming piling pero nag-iwan ka naman ng
walang kamatayang pamana ng kabayanihan,” ayon kay
Patnubay de Guia ng NDF-Southern Tagalog.

Mga atake sa mga tagapagtanggol ng kalikasan, apat
na ulit nang dumami ngayong taon
Marso 2, 2022
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Apat na beses nang lumaki ang bilang ng mga atake sa
aktibista at mamamayang nagtatanggol sa kalikasan mula
Enero ngayong taon.
“Tumaas nang 483% ang bilang ng inatakeng
tagapagtanggol ng kalikasan at 350% pagtaas ng bilang ng
insidente matapos pormal na buksan ang kampanya para sa
eleksyon,” ayon kay Leon Dulce, pambansang koordineytor
ng Kalikasan People’s Network for the Environment.
Kabilang sa mga inulat ng grupo ang pananakit, iligal na
pang-aaresto at detensyon sa mga magsasaka at
mangingisda ng mga bayarang goons sa Pantungan, Cavite at
San Jose del Monte, Bulacan na bumiktima as 52 indibidwal.
Tatlo pang indibidwal — sina Dr. Naty Castro, Harlyn Balora
at Agnes Mesina — ang iligal na inaresto at ikinulong. Ang
tatlo ay aktibo sa mga kampanya kontra-mina. Si Dr. Castro
ay kilala sa pakikipaglaban para sa karapatan ng mga Lumad
para sa kanilang lupang ninuno. Biktima naman ng arson
ang 236 magsasakang benepisyaryo ng lupa sa Concepcion,
Tarlac.
Noong Pebrero 27, tinangkang patayin si Filipina Grace
Amerika, kasalukuyang meyor ng Infanta sa bayan ng
Quezon. Isa si America sa pinakamariing tumututol sa
konstruksyon ng Kaliwa Dam na maglulubog ng libu-libong
ektaryang kagubatan at mga komunidad ng mga Dumagat sa
lugar.
Nanawagan ang Kalikasan sa mamamayan na igiit kapwa sa
mga upisyal ng gubyerno, gayundin sa mga kumakandidato,
na harapin ang kalagayan ng mga tagapagtanggol sa
kalikasan at gawin itong usapin sa panahon ng eleksyon.
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Mga grupong makakalikasan, nanawagang
ipagtanggol ang kagubatan sa Davao
Marso 2, 2022
Nanawagan ang mga grupong maka-kalikasan sa Davao City
na permanenteng ipagbawal ang pagputol ng mga puno sa
Mt. Makabol-Alikoson Conservation Area (MMACA) sa
Barangay Salaysay, Marilog District, Davao City. Iginiit ng
mga ito na “permanenteng ipagbawal ang pagputol ng kahoy
sa lugar, pagpapalit-gamit tungong lupang agrikultural at
anumang porma ng pagpapaunlad na di naayon sa
klasipikasyon nito bilang Environmentally Critical Area and
Conservation Zone.”
Noong nakaraang linggo, sinimulan ng naturang mga grupo
ang proseso para ipadeklarang “kritikal na tirahan” ang
naturang kagubatan para sa endangered (malapit nang
mawala) na Philippine Eagle sa gitna ng mga bantang
deporestasyon alinsunod sa Republic Act No. 9147 (Wildlife
Resources Consevation and Protection Act. Nakasaad sa
batas na ito na “lahat ng idedeklarang kritikal na habitat ay
ipagtatanggol, katuwang ang mga lokal na gubyerno at
grupo, sa anumang anyo ng pagsasamantala o pangwawasak
na maaring makapipinsala sa buhay ng mga species na
nakadepende sa mga ito…” Sa ngayon, nakaklasipika ang
MMACA bilang “Environmentally Critical Area and
Conservation Zone” sa ilalim ng Davao City Watershed Code.
Matagal nang nilalabanan ng mga grupong maka-kalikasan
ang Department of Environment and Natural Resources sa
Davao at ang meyor ng Davao City na si Sara Duterte-Carpio
na nagpahintulot sa pagputol ng kahoy para sa paglalatag ng
komersyal na plantasyon sa Sityo Falcata sa naturang
barangay. Naging matagumpay ang kanilang kampanya para
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harangin si Ling-Ling Wu Lee, ang bumili ng lupa sa lugar, sa
plano nitong pagputol ng 121 puno ng agoho, lawaan,
bagtikan at iba pang matatandang kahoy sa lugar. Nawalan
na ng bisa ang permit noong Enero. Gayunpaman, hindi pa
rin ipinagbawal ng DENR at ni Duterte ang pagputol ng mga
kahoy, at sa halip ay nanawagan lamang na “boluntaryong
itigil” ng mga may-ari ng lupa ang pangwawasak sa gubat.
Paulit-ulit pa ring ipinagtatanggol ng mga upisyal ng DENR
ang pagbibigay ng permit.
Ang paglalatag ng komersyal na plantasyon ng saging para
pang-eksport ay sentral na programa ng pamilyang Duterte,
kasabwat ang mga negosyanteng Chinese.
Ang mga bundok ng Makabol at Alikoson ay hindi lamang
krusyal sa suplay ng tubig sa Davao, ito rin ang tradisyunal
na tirahan ng Philippine Eagle at iba pang ibon at hayop na
nasa listahan ng endangered species.
Ayon sa Philippine Eagle Foundation, ang lupang
paglalatagan sana ng plantasyon ng saging ay 100 metro
lamang sa isang pugad ng Philippine eagle. Sa kanilang
pagmonitor, 12 eagle na ang ipinanganak sa MMACA simula
nang unang natagpuan ang kanilang pugad dito noong 1986.
Ayon sa mga grupo, dapat matuto mga upisyal sa gubyerno
sa pinsalang dala ng pagkawasak ng kagubatan. Kabilang
dito ang pagbaha sa Davao City noong Oktubre 2021 na
naganap dahil sa pag-apaw ng tubig sa mga ilog at sapa hindi
lamang dulot ng pagkakwari sa syudad kundi dahil din sa
maling paggamit o pamamahala sa kabundukan at
pagkaubos ng natitirang kagubatan.
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Mga sibilyan, patay sa pambobomba ng AFP sa
kampo ng MILF sa Lanao del Sur
Marso 2, 2022
Di bababa sa limang sibilyan ang napatay at marami ang
nasugatan, kabilang ang di pa beripikadong bilang ng mga
bata, sa walang patumanggang pambobomba ng Armed
Forces of the Philippines noong madaling araw ng Marso 1.
Ayon mismo sa AFP, 12 bomba ang magkakasunod na
inihulog ng mga eroplanong pandigma nito sa pagitan ng
alas-2 at alas-3 ng madaling araw. Tinamaan ng mga bomba
ang isang kampo ng Moro Islamic Liberation Front (MILF sa
Barangay Runggayan, Maguing, Lanao del Sur.
Mariing pinabulaanan ng MILF ang kasinungalingan ng AFP
na ang tinamaan ng mga bomba at nakasagupa ng kanilang
mga tropa ay mga myembro ng Maute Group. Sa isang
mensahe sa lokal na radyo, sinabi ng kumander ng MILF na
hindi mga Maute ang tinarget ng mga bomba at operasyon
kundi mga tauhan ng MILF. Aniya, pinasok ng mga sundalo
ang kampo ng MILF kung saan tahimik nang naninirahan
ang mga mandirigma nito at kanilang mga pamilya.
Nagbabala siya na kung hindi umatras ang mga tropa ng
militar ay sisiklab ulit ang kanilang paglaban. Iginiit niya na
payagan ng militar na lumabas ang mga sibilyan, laluna ang
mga bata at babae, sa Barangay Runggayan. Nanawagan din
siya sa mga awtoridad sa BARMM na ipagtanggol ang mga
Moro at kagyat na paatrasin ang militar.
Kahapon, inianunsyo ng mayor ng Maguing na ipatutupad
ang isang tigil-putukan sa lugar alinsunod sa iginiit ng MILF.
Nagbukas ito ng mga evacuation center para saluhin ang
mga sibilyang napalayas dulot ng pambobomba.
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Hanggang sa umaga ng Marso 2, patuloy pa ring
nagsisinungaling ang AFP na ang pambobomba at ang
laking-dibisyon na operasyon sa Maguing ay laban sa
grupong Maute.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(Marso 1, 2022) Maraming sibilyan, kabilang ang mga bata,
ang tinamaan at nasugatan sa walang patumanggang
pambobomba ng eroplanong pandigma ng AFP sa Barangay
Runggayan, Maguing, Lanao del Sur ngayong araw. Sa ulat ng
Municipal Disaster Risk Reduction and Management ng
Maguing kaninang alas-11 ng umaga, hindi pa maberipika
ang bilang ng mga sugatan. Bineberipika rin na may mga
residenteng namatay sa pambobomba. Iniulat din na “lahat
ng mga bahay” sa barangay at nagtamo ng pinsala. Lahat ng
mga daanan papunta sa barangay ay “di madaanan.”
Ayon sa inisyal na mga ulat, apat na FA-50 eroplanong
pandigma at dalawang Supertucano na eroplanong pangatake ang sunud-sunod na nagbagsak ng mga bomba sa
lugar sa pagitan ng alas-2 at alas-3 ng umaga, Marso 1.
Iniulat ng mga residente na ginising sila ng malalakas na
pagyanig ng lupa at pagsabog sa kanilang erya. Nagpatuloy
maghapon ang mga pagsabog at putukan. Kasalukuyang
nakapailalim sa absolutong kontrol ng militar ang lugar
kung saan walang pinapayagang makalabas o makapasok.
Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maguing, apektado ng
operasyon ang mga barangay ng Runggayan, Lalag,
Kianodan, Bubong Bayabao, Bubong Maguing and
Pilimoknan.
Alas-10 na ng umaga nang kumpirmahin ni Col. Ramon
Zagala ng 103rd IBde ang kanilang operasyon. Palusot niya,
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“linilinis” diumano ng mga pambonbomba mula sa ere ang
erya para sa mga “nakatanim na bomba.” Tinutugis diumano
ng kanilang mga tropa ang mga tauhan ng Maute Group, na
binansagan nitong bahagi ng Dawlah Islamiyah (DI) o ISIS.
Umani ang mga pambobomba ng pagkundena sa mga
residente ng Maguing. Ayon sa isang post sa Facebook,
walang mga kasapi ng ISIS doon at nangangamba silang ang
hinulugan ng bomba ay isang kampo ng Moro Islamic
Liberation Front na ngayon ay tinatauhan na ng mga
sibilyan. Marami din ang nagpahayag ng duda sa intensyon
ng sunud-sunod na kaguluhan sa lugar laluna’t nalalapit na
ang halalan at ang Ramadan. May iba na inihalintulad ang
pangyayari sa nangyaring Marawi siege na ang totoong
layunin anila’y kontrolin ang Lanao at iba pang lugar ng
mamamayang Moro.
Bandang alas-4 ng hapon, isang lalaki na nagpakilalang
kumander ng MILF ang nanawagan sa AFP na kagyat na
umatras sa lugar para mailabas nito ang mga babae at
batang nakulong sa operasyon. “May mga namatay an
sibilyan na hindi pa nailalabas sa pinangyarihan,” aniya.
Nagbabala siya na “mapipilitan silang lumaban.”
Ang pambobomba ay mahigpit na kinundena ni Amirah
Lidasan, mula sa grupong Suara Bangsamoro, at pangatlong
nominado Bayan Muna Party. “Nakikiisa kami sa aming mga
kapatid sa pagkundena sa paggamit ng AFP ng walang
patumanggang pambobomba mula sa ere bilang bahagi ng
mga operasyong pagtugis gayong alam nating lahat na
ipinagbabawal ito sa mga internasyunal na makataong bata
dahil hindi nito pinag-iiba ang sibilyan sa miltiar,” aniya.
“Lagi’t laging iindahin ng mga sibilyan ang mga walang
patumanggang atake sa mga komunidad, sa anyo ng
sapilitang pagbabakwit at pagiging kaswalti.”
- 15 -

Panawagan ni Marco Valbuena, upisyal sa impormasyon ng
Partido Komunista ng Pilipinas, dapat itigil na ang
pambobomba ng AFP sa mga sibilyang komunidad. Liban sa
pambobomba sa Maguing ngayong araw, nagkaroon din ng
mga pambobomba sa mga sibilyang komunidad ng mga
Mangyan sa Mindoro Occidental noong Pebrero 26 at sa
Masbate noong Pebrero 21.
Kinundena rin ni Drieza Lininding ng Moro Consensus
Group ang pambobomba. Kinwestyon niya kung lehitimo ba
ang operasyon at kung mayroon nga bang pwersa sa erya na
makakakumpirma sa presensya ng DI o ISIS bago sila
naghulog ng bomba. Aniya, walang malinaw na mga protokol
ang AFP sa mga pambobomba nito laluna malapit sa mga
komunidad ng sibilyan. “Dapat ay ipinaalam muna sa
komunidad ang operasyon,” aniya. Marami ang natakot at
aniya’y dinig hanggang Marawi City at karatig bayan ang
mga pagsabog.
Dagdag pa ni Lininding, marahil ay porma ito ng pananakot
sa mamamayan ng Lanao del Sur, na nagpahayag ng
matinding galit kaugnay ng pamamaslang kay Amer Hussien
Tampi Domaub, estudyante ng Mindanao State University na
pinatay malapit sa tsekpoynt ng militar sa Cabingan, MSU
noong Pebrero 27.
Si Domaub ay inakusahan ng AFP na miyembro ng ISIS at
tinaniman ng granada. Subalit ayon sa kanyang kaanak,
pauwi pa lamang siya galing sa khalwat at ‘uzlah, o 40-araw
na paglalakbay na taunang tradisyon ng mga lalaking
Muslim nang siya ay harangin ng mga lasing na sundalo.
Marami ang nakiisa sa panawagan ng kanyang pamilya na
hustisya, kabilang na ang mga residente at mag-aaral ng
MSU.
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Sa pahayag naman ng mg upisyal ng Bangsamoro
Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga kasapi ng
BHB ang tinutugis ng militar at hindi mga ISIS.
Sa ngayon, nananatiling kulang na kulang ang mga ulat
kaugnay sa mga pamilyang hindi nakalabas sa Barangay
Runggayan.

Nired-tag na mamamahayag, tinambangan sa Baguio
Marso 2, 2022
Tinambangan si Aldwin Quitasol, mamamahayag at
tagapangulo ng Baguio Correspondents and Broadcasters
Club (BCBC), habang pauwi sa kanyang tahanan noong
Marso 1, alas-10 ng gabi.
Ayon kay Quitasol, naglalakad siya sa Quezon Hill, Baguio
City nang may humintong motorsiklo at siya’y barilin ng
lulan nito. Nakaligtas siya sa pamamaril.
Bago nito, ilambeses na siyang nired-tag at iniimbitahan ng
mga elemento ng PNP-Baguio at Community Support
Program ng AFP sa kanilang programang “Dumanon,
Makitongtong” (seek and talk), na ang ultimong layunin ay
kumuha ng impormasyon sa mga mamamahayag laban sa
CPP-NPA. Tinatarget din nito ang kanilang hinihinalang mga
“symphathizers” ng rebolusyonaryong kilusan.
Nauna na niyang iniulat na dumalo na siya sa dayalogo
noong 2021 at may kautusan na rin ang Baguio regional trial
court na wakasan na ang ganitong programa.
Ani Quitasol, kabilang sa inaalam sa kanya ay kung
nakatatanggap sila ng mga pahayag mula sa BHB, at kung
paano at saan ito dumadaan.
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Mga kumpanya sa armas sa US at Europe, tumatabo
ng kita sa pagsiklab ng sigalot sa Ukraine
Marso 3, 2022
Sumirit pataas ang halaga ng mga sapi ng pinakamalalaking
kumpanya sa armas at cybersecurity ng Europe at US
matapos hayagang inendorso ng European Union ang tuluytuloy na panunulsol ng US sa sigalot sa Ukraine at
nangakong magpapadala ng mga pondo at armas dito.
Noong Pebrero 28, tumaas nang 10% ang halaga ng mga
sapi ng kumpanyang US na Raytheon Technologies,
tagagawa ng Stinger gound-to-air na misayl. Ito ay matapos
mangako ang Germany na magpapadala ito ng gayong mga
misayl para sa mga pwersang Ukrainian. Sa maiksing
panahon sa taong ito, tumaas ang halaga nito nang 18%.
Tumaas din ang halaga ng mga sapi ng Lockheed Martin
nang 5.4%. Katuwang ang Raytheon, gumawa ang Lockheed
ng mga Patriot misayl na ipinadala naman ng NATO (North
Atlantic Treaty Organizations) sa Slovakia.
Tumaas naman nang 7% ang halaga ng sapi ng Northropp
Grumman, tagagawa ng mga drone na pang-atake at
pangsarbeylans, at ng Huntington Ingalls Industries nang
7%.
Sa Europe, tumaas nang 11% ang mga sapi ng BAE,
pinakamalaking tagagawa ng armas sa Britain. Sa Germany,
tumaas nang 25.8% ang halaga ng mga sapi ng Rheinmetall
at ng Hensoldt nang 41.9%. Liban sa mga misayl, nangako
rin ang Germany na magpadala ng 1,000 armas na anti-tank
sa Ukraine.
Sa France, tumaas ang sapi ng Thales nang 12.1% at sa Italy,
ang Leonardo nang 14.2%.
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Habang lumalawak ang labanan sa Ukraine, walang tigil ang
paggigiit ng mga upisyal ng US at Germany na itaas pa ang
dati nang malalaking badyet ng kani-kanilang mga bansa
para sa militar.
Nakatakdang aprubahan sa US ang badyet na $740 bilyon
para sa depensa sa taong 2022-2023. Sa Germany, umaabot
sa $113 bilyon ang ilalaan nito sa militar ngayong taon.

New Bataan 5, dinukot at posibleng tinortyur sa gabi
ng Pebrero 23
Marso 3, 2022
Dinukot at hawak na ng mga pwersa ng militar noong gabi
ng Pebrero 23 ang limang sibilyang kinabibilangan ng mga
boluntir na guro sa mga paaralang Lumad na pinalabas na
mga kasapi Bagong Hukbong Bayan na napatay sa
engkwentro sa New Bataan, Davao de Oro. Sa imbestigasyon
ng National Democratic Front-Southern Mindanao na
inilabas kahapon, ang lima ay hinarang at dinukot ng mga
sundalo sa isang tsekpoynt sa Barangay Poblacion, New
Bataan, Davao de Oro. Kinabukasan, nakita na lamang ang
walang-buhay nilang mga katawan sa Barangay Andap sa
parehong bayan.
Ayon kay Rubi del Mundo, tagapagasalita ng NDF-SMR, ang
naturang tsekpoynt ay ilang kilometro lamang ang layo mula
sa hedkwarters ng 66th Infantry Battalion sa New Bataan.
Ang lima ay sina Chad Booc, Gelejurain Ngujo II, Elgyn
Balonga, at dalawang drayber na kasama nila. Tinagurian
sila ngayong New Bataan 5.
Sa paunang ulat mula sa Save Our Schools Network, ang
bangkay ng mga biktima ay mayroong mga sugat at iba pang
marka na maaaring tanda ng pambubugbog o tortyur. Ang
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katawan ni Booc ay inaasahang isasailalim sa isang autopsy
sa darating na mga araw.
“Papanagutin ng mamamayang Pilipino ang tiranikong
rehimeng Duterte at ang Armed Forces of the Philippines
(AFP) sa malagim na krimen,” ayon kay del Mundo.
Nauna nang inihayag ng lokal na yunit ng Bagong Hukbong
Bayan at mga masa sa lugar na walang naganap na
engkwentro sa kahit saang panig ng New Bataan noong
Pebrero 24.
“Malinaw na ang mga hindi armadong sibilyan ay biktima ng
ekstra-hudisyal na pagpaslang ng pasistang mga sundalo.
Para pagtakpan ang kanilang krimen at gawing mga tropeyo
sa digma ang mga ito, naghabi ng kasinungalinan ang 10th
ID na napaslang sila sa isang engkwentro,” dagdag ni del
Mundo.
“Ang tatlong mga aktibista at kanilang dalawang kasama ay
hindi mga combatant ni bahagi ng kahit anong yunit ng BHB
na nag-ooperasyon sa kanayunan,” paglilinaw pa ni del
Mundo. “Sila ay mga tagapagtanggol ng karapatan na ang
tanging armas ay kanilang mga panulat, boses at kanilang
masikhay na kagustuhang paglingkuran ang mga Lumad at
komunidad ng mga magsasaka.”
Samantala, sa isang hiwalay na pahayag, ipinaabot ng BHBSouthern Mindanao Regional Operational Command ang
magiging pagsisikap nito para kamtin ang hustisya sa New
Bataan 5.
“Titiyakin ng BHB sa Southern Mindanao ang pagbibigayhustisya sa nangyaring masaker sa paglulunsad nito ng
digmang bayan,” ayon kay Rigoberto F. Sanchez,
tagapagsalita ng yunit ng BHB.
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Idinagdag rin niya na ang naturang masaker ay isang duwag
na paghihiganti ng AFP laban sa mamamayan matapos
mabigwasan ng isang yunit ng BHB noong Pebrero 9 sa
Barangay Tandawan, New Bataan kung saan maraming
kaswalti sa mga sundalo.

Oil Deregulation Law, ipinababasura sa harap ng
pagsirit ng presyo ng langis
Marso 3, 2022
Sinisi ng mga progresibong kongresista si Rodrigo Duterte
sa di maapulang pagtaas ng mga presyo ng produktong
petrolyo sa nakaraang siyam na linggo. Ito ay matapos
manawagan si Duterte na hihilingin niya sa Kongreso na
repasuhin ang Downstream Oil Deregulation Act.
“Matagal na nating panawagan ang pagbasura sa oil
deregulation law pero ang Malacañang mismo lalo na ang
mga economic managers nito ang di pumapansin o di kaya
ay lantarang tumututol dito. Tapos ngayon ipapasa nila sa
Kongreso ang sisi,” bwelta ni Bayan Muna Rep. Carlos
Zarate.
Nitong Marso, lumampas na sa $100 kada bariles ang presyo
ng langis sa pandaigdigang pamilihan dulot pangunahin ng
ispekulasyon at manipulasyon sa presyo ng mga kumpanya
sa langis na nagsasamantala sa sigalot sa Ukraine at
ibinunga nitong pagkaputol sa suplay ng langis. Sa Pilipinas,
siyam na beses nang nagtaas ang presyo ng mga produktong
petrolyo mula Enero.
Sa harap nito, umaalma na ang maraming drayber ng dyip at
iba pang pampublikong transportasyon. Kamakailan,
humiling na ang isang grupo ng mga tsuper ng ₱5 na umento
sa pamasahe para makaagapay sila sa sumisirit na presyo ng
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diesel at gasolina. Iginiit na rin ang kagyat na pagrelis ng
subsidyo para sa mga tsuper. Noong nakaraang taon, tumaas
ang presyo ng langis ng netong ₱16.
Mula’t sapul, tutol na ang mga demokratikong organisasyon
sa deregulasyon ng industriya ng langis kung saan
ipinaubaya sa mga kumpanya ng langis ang importasyon,
distribusyon at pagprepresyo ng mga produktong petrolyo.
Ito ay isinabatas noong 1998.
Sa loob ng dalawang dekada, nagawa ng mga ito ang walang
sagka at arbitraryong itaas ang mga presyo. Hindi
isinasapubliko ng mga ito ang mga batayan at paraan ng
pagkwento ng mga pagtaas. Sa nakaraang dekada,
tinatayang tumabo ang mga ito ng bilyun-bilyong kita dahil
sa overpricing o sobra-sobrang pagtaas. Kabaligtaran nito,
hindi ibinababa o mabagal ang pagbababa ng presyo ng mga
kumpanya ng langis ang presyo kapag nagkaroon na ng
rolbak ng mga presyo sa internasyunal na pamilihan.
Isa sa iginigiit ng mga progresibong kongresista ang
“unbundling” ng presyo ng langis o pagsasapubliko kung
saang bahagi ng distribusyon ng langis ibinabatay ang mga
pagtaas.
“Liban sa presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan,
walang nakaaalam sa aktwal na gastos ng mga kumpanya sa
langis sa pagbebenta nito,” ayon kay Zarate. Kabilang sa mga
ito ang gastos sa pagrerepina (na limitado lamang ang
ginagawa sa bansa), pag-iimbak, transportasyon,
pagpapasahod sa mga manggagawa nito at gastos sa
advertising.
Dagdag pang pahirap ang dagdag na buwis na ipinataw ng
rehimeng Duterte sa mga produktong petrolyo sa
pamamagitan ng batas na TRAIN. Sa ilalim nito, nadagdagan
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ng ₱7.84 ang kada litro ng gasolina, ₱3.36 sa kerosene, ₱2.80
sa diesel, at ₱1.12 kada kilo ng LPG. Noong Mayo 2020,
nagdagdag pa ng excise tax na ₱10 ang rehimen sa gasolina.

200 pamilyang Aeta, pinalayas dahil sa Balikatan at
Salaknib
Marso 4, 2022
Ibinalita ngayong araw ang pagpapalayas sa 200 pamilyang
Aeta mula sa kanilang mga komunidad sa Crow Valley,
Barangay Sta. Juliana, Capas, Tarlac para bigyan-daan ang
pagdaraos ng mga pagsasanay militar ng mga pwersa ng US
at PIlipinas. Ang Crow Valley ay lupang ninuno ng mga Aeta
na matagal nang sinaklaw ng base militar sa lugar.
Idaraos dito at sa ibang bahagi ng Central Luzon ang mga
pagsasanay na Salaknib at Balikatan. Ang Salaknib ay
gaganapin mula Marso 5 hanggang 24 at lalahukan ng 1,800
pwersang militar. Ang Balikatan ay nakatakdang magsimula
sa Marso 25 at tatagal hanggang Abriil. Gayunpaman, nasa
iba’t ibang bahagi na ng Pilipinas ang mga tropang
Amerikano para sa iba’t ibang mga operasyong sibili-militar
sa Brooke’s Point, Palawan. Todo-larga na rin ang
paghahanda sa Fort Magsaysay sa Tarlac, kung saan
gaganapin ang bulto ng pagsasanay.
Ayon sa mga pahayag ng mga militar ng US at Pilipinas,
babalik sa “buong lakas” nito ang Balikatan 2022 bago
magpandemya. Ang pinakamalaking Balikatan ay ginanap
noong 2019 kung saan umabot sa 7,500 sundalong
Amerikano, Pilipino at Australian ang lumahok.
Ang presensya ng mga tropang Amerikano sa bansa, kapwa
ang inanunsyo at hindi, ay lalupang pinatampok sa pagbisita
ng mataaas na upisyal-militar ng US sa Pilipinas noong
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Pebrero. Dumating sa bansa sina Gen. Charle Flynn,
kumander ng US Army Pacific Command at US Navy 7th
Fleet na si Vice Adm. Karl Tomas para inspeksyunin ang mga
pasilidad sa Subic sa Zambales, Clark sa Angeles at Fort
Magsaysay sa Tarlac. Nakipagkita ang dalawang kumander
sa mga upisyal militar ng Armed Forces of the Philippines.
Nagtagal sila sa bansa mula Pebrero 21 hanggang 24.
Ilang araw bago nito, bumisita rin sa Pilipinas si Gen. Bryan
Fenton, kumander ng US Joint Special Operations Command.
Dumiretso siya sa hedkwarters ng Western Mindanao
Command sa Zamboanga. Nananatili ang permanenteng
presensya ng mga espesyal na pwersa ng US sa Western
Mindanao.

70% ng grupong party list, hawak ng mga pulitiko,
negosyo at upisyal ng estado
Marso 4, 2022
Taliwas sa sinasabing ang sistemang party-list ay para
“bigyan ng boses” ang mga “mga mahirap at walang
kapangyarihan,” halos 70% ng mga grupong ito na
tumatakbo ngayon sa eleksyong ay kontrolado ng
mayayaman at makapangyarihan. Kahapon, Marso 3, sinabi
ng grupong Kontra-Daya na “Ginagamit nila (ang sistema)
para higit pang isulong ang kanilang interes sa ekonomya at
pulitika.”
Ayon sa pagtatala ng Kontra Daya, hindi bababa sa 120 sa
170 grupong partylist ang may kaugnayan sa mga
pampulitikang angkan at malalaking negosyo. Ginagamit din
ito ng mga lokal na upisyal sa gubyerno, may kaugnayan sa
estado at maging ng militar nang walang malinaw na
adbokasiya o sektor na kinakatawan. Ang iba ay may
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hinaharap pang mga kaso sa korte at kasong kriminal,
kabilang na ang pagkakasangkot sa pork barrel scam.
Nauna nang inilantad ng Philippine Center for Investigative
Journalism na mayroong 70 grupong tumatakbo sa
eleksyong partylist ang may direktang kaugnayan sa angkan
ng mga pulitiko at nakaupong upisyal sa gubyerno. Kabilang
dito ang dating mga senador, gobernador, meyor, vice
mayor, konsehal at mga provincial board member.
Ayon pa sa pagsasaliksik ng PCIJ, hindi bababa sa 44
grupong party list ang direktang kontrolado ng angkan ng
mga pulitiko at mahigit 21 ang may koneksyon sa
malalaking negosyo. Samantala, mayroon namang 34 na
walang malinaw na adbokasiya o kinakatawan; hindi bababa
sa 32 ang may kaugnayan sa gubyerno o militar; hindi
bababa sa 26 ang mayroong kasalukuyang nanunungkulan
na mga lokal na gubyerno; at 19 na may kasong kinakaharap
sa korte.
Halimbawa dito ang grupong ACT-CIS na nanguna noong
eleksyong 2019. Ang unang nominado nito na Edvic G. Yap,
kasama ang kasalukuyang nakaupong kinatawan nito na si
Rep. Eric Yap, ay sangkot sa kasong korapsyon sa Bureau of
Customs. Ikalawang nominado nito si Jocelyn Tulfo na asawa
ni Raffy Tulfo. Ikaapat na nominado nila si Erwin Tulfo,
brodkaster sa telebisyon, na kasabwat ng kanyang kapatid
na si Wanda Teo, dating kalihim ng Department of Tourism,
ay nakinabang sa maanomalyang pagwawaldas ng ₱60
milyon para sa palatastas sa TV.
Ang nominado naman ng partylist na Wow Pilipinas ay
kasalukuyang vice mayor sa Caluya, Antique na may kasong
korapsyon at paglabag sa Coconut Preservation Act noong
April 2018.
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Sangkot din sa korapsyon ang unang nominado ng 4Ps
partylist na si Marcelino Libanan, dating kongresman ng
Eastern Samar at dating komisyuner ng immigration. Ang
ikalimang nominado nito ay si Jonathan Clement M. Abalos
II, anak ni Jonatahan Abalos na kapatid ng dating upisyal ng
Metro Manila Development Authority na si Benhur Abalos.
Ang partylist na IPEACEEPANAW ay tagapamandila ng
kampanya ng pang-reredtag ng gubyerno, sa tabing ng
pagsusulong ng karapatan ng mga katutubo. Ang unang
nominado nito na si Atty. Reuben Dasay A. Lingating ay
dating tagapangulo ng National Commission on Indigenous
Peoples (NCIP). Ang ikalawang nominado nito na si Atty.
Marlon Bosantog ay tagapagsalita ng NTF-Elcac. Idineklara
siyang persona non grata ng may 100 lider-katutubo sa
Apayao dahil sa lansakan nitong pang-reredtag sa mga
grupo at indibidwal sa Cordillera.
May dalawa pang grupong partylist na may direktang
kaugnayan sa NTF-Elcac kabilang na ang grupong Abante
Sambayanan ni Jeffrey Celiz at MOCHA ni Mocha Uson.
Sa artikulo ng PCIJ, itinala rin nito ang gruong Cibac
(Citizens’ Battle Against Corruption) na kinakatawan ni
Eddie Villanueva, tatay ni Sen. Joel Villanueva; ang grupong
PDP Cares Foundation Inc., na may direktang kaugnayan sa
partidong PDP-Laban habang si Lala Sotto, anak ni Vicente
“Tito” Sotto III, ay tumatakbong nominado ng Agricultural
Sector Alliance of the Philippines.
Isinasaaad ng batas na Partylist System Act na dapat ang
mga upisyal ng partylist ay kabilang sa “marginalized at
underrepresented” na mga sektor, organisasyon at partido
at mayroong hindi depenidong nasasakupan subalit
makakatulong sa pagbuo at pagsasabatas ng mga
panukalang makakabenepisyo ang buong bansa.
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Ang mga nominado ng grupong partylist ay 20% sa
kabuuang myembro ng mababang kapulungan ng kongreso.

Anak ni NDFP Consultant Esteban Manuel Jr.,
dumulog sa CHR
Marso 4, 2022
Sa isang sulat sa Commission on Human Rights (CHR) ng
Gubyerno ng Republika ng Pilipinas, humingi ng tulong si
Albert Manuel para matunton ang kanyang ama na si
Esteban Manuel Jr., konsultant pangkapayapaan ng National
Democratic Front of the Philippines (NDFP). Inaresto si
Manuel Jr. ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa
Villareal, Samar noong Pebrero 16.
“Ako at ang aming pamilya ay humihingi ng tulong sa mga
taong maaaring makatulong na matunton siya (Esteban
Manuel Jr.) at tiyakin ang kanyang kaligtasan, pisikal na
kaayusan, kalusugan at masigurong nakakatanggap siya ng
tamang pag-aalaga na kailangan niya,” ayon sa
nakababatang Manuel sa kanyang sulat sa CHR.
Si Manuel Jr. ay 73 taong gulang na at mayroong iniindang
mga sakit. Mayroon siyang hypertension at nangangailangan
ng mga gamot.
“Hindi pa rin kami nakatatanggap ng sagot sa aming mga
dulog na tuntunin siya sa lalong madaling panahon.
Nananawagan kami sa mga dumakip sa kanya na panatilihin
siyang ligtas at buhay,” dagdag pa niya.
Ayon sa grupong Kapatid, organisasyon ng mga pamilya at
kaibigan ng mga bilanggong pulitikal, hindi malinaw kung
ano ang mga kasong isinampa laban kay Manuel Jr. batay sa
inilalabas na mga ulat ng sundalo at pulis. Inirehistro siya sa
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iba-ibang mga pangalan at magkakaiba ang pinalalabas na
mga nakumpiskang armas sa kanya.
Ayon pa sa Kapatid, karaniwan na itong taktika ng mga
sundalo para magsampa ng gawa-gawang kaso na walang
piyansa para ibimbin sa kulungan ang mga aktibista at
progresibo.
“Kailangan namin ng mga makakasama papuntang Samar
para bisitahin siya. Batay sa mga ulat, maaaring nakadetine
siya sa isang kampo militar sa Calbiga o istasyon ng pulis sa
Villareal,” saad ni Albert sa kanyang sulat sa CHR.
Nauna nang kinundena ni Marco Valbuena, upisyal sa
impormasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), ang
iligal na pag-aresto kay Ka Esteban. Ayon sa kanya, si Ka
Esteban ay mayroong mga dokumento sa ilalim ng Joint
Agreement on the Safety and Immunity Guarantees (JASIG)
na dapat ay nagtitiyak ng kanyang kaligtasan mula sa
paniniktik at pag-aresto.
“Nananawagan kami sa mga lokal at internasyunal na
organisasyon sa karapatang-tao at makataong mga grupo,
gayundin sa mga tagapagtaguyod ng kapayapaan, na magabot ng tulong kay Ka Esteban,” ayon pa kay Valbuena.
Sinabi ni Valbuena na ang pag-aresto kay Ka Esteban ay
bahagi ng kampanyang panunupil ng rehimeng Duterte
laban sa mamamayang Eastern Visayas. “Ang rehiyon ang ay
isa sa pinakamataaas na bilang ng mga paglabag sa
karapatang-tao simula nang ipailalim sa kontrol ng militar at
pulis sa implementasyon ng Memorandum Order No. 32 ni
Duterte simula 2018,” saad ni Valbuena.
Si Esteban Manuel Jr., o tinatawag ding Junior o JR ng
kanyang pamilya at mga kaibigan, ay tubong Laoag, Ilocos
Norte at ipinanganak noong Enero 15, 1949. Naging kasapi
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siya ng Kabataang Makabayan nang nag-aaral pa ng kursong
engineering sa University of the Philippines-Diliman.

Petisyon para sa taas-sahod, itinutulak na aksyunan
Marso 5, 2022
Itinutulak ng grupong Unity for Wage Increase Now! (UWIN)
na kaagad aksyunan ang petisyon nito na isinumite noon
pang Nobyembre 2019 para sa pagtataas ng sahod sa
National Capital Region (NCR) tungong ₱750 kada araw.
Hanggang ngayon ay wala pa ring tugon ang Regional
Tripartite Wages and Productivity Board ng rehiyon sa
kabila ng ilang ulit na paggigiit ng mga manggagawa na
magsagawa na ng mga pagdinig kaugnay nito.
Idinadahilan umano ng ahensya na hindi maisakatuapran
ang mga pagdinig dahil sa pandemya.
“Gutom na po ang manggagawa at masang Pilipino. Magmula
nang i-file ang petition, ilang beses nang nagtaas ang presyo
ng langis at iba pang bilihin. Lagpas dalawang taon na po
tayo sa pandemya, krisis at kahirapan, pero tulug-tulugan
ang Regional Wage Board sa ating hinaing,” ayon kay Charlie
Arevalo, tagapagsalita ng UWIN at lider ng Gabay ng Unyon
sa Telekomunikasyon ng mga Superbisor sa PLDT.
Ayon sa Ibon Foundation, nananatiling nakapako sa ₱537
ang minimum na sahod sa NCR simula pa Nobyembre 2018
habang patuloy na sumisirit ang presyo ng mga batayang
bilihin at pangangailangan. Sa kasalukuyan, umaabot na sa
₱1,072 kada araw o doble ng kasalukuyang minimum na
sahod.
“Ang layunin ng mga manggagawa sa petisyon ay para
makaagapay sa taas-presyo ng bilihin. Butas na ang bulsa at
pigang-piga na ang minimum wage earners. Overdue ang
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wage increase, hindi lang sa NCR kundi sa lahat ng rehiyon,”
dagdag ni Arevalo.
Ang grupong UWIN! ay binuo noong 2019 at kasalukuyang
kinabibilangan ng 11 unyon ng manggagawang nakabase sa
NCR at 5 organisasyon sa paggawa. Matagal na ring
nagpabatid ng suporta ang siyam na pederasyon sa paggawa
sa ilalim ng Kilusang Mayo Uno sa petisyon ng UWIN.

Kaya pa ba ang sunod na gahiganteng pagtaas ng
presyo ng langis?
Marso 6, 2022
Nakatakdang tumaas pa nang hanggang ₱5.50 ang presyo
kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Ito ang tantya ng
kumpanyang Unioil noong Marso 5, matapos ang sunudsunod na pagtaas ng presyo ng langis sa nakaraang
dalawang buwan. Ang nakatakdang pagtaas na ito ang ika10 na sa loob ng taon.
Liban sa diesel, taya ng kumpanya na madadagdagan pa ang
dati nang mataas na presyo ng gasolina nang hanggang
₱3.50 sa pagitan ng Marso 8-13,.
Sa datos mismo ng Department of Enery noong Marso 2,
nadagdagan na ng ₱7.95 kada litro ang gasolina, ₱10.20
kada litro ang diesel at ₱9.10 kada litro ang kerosene
ngayong taon. Ngayon pa lamang lampas ₱80 na ang presyo
kada litro ng diesel sa ilang bahagi ng bansa.
Tanong ng kababaihan: Kaya pa ba ang sunud-sunod na
pagtaas ng presyo ng langis?
“Lumalabas na mas mahal ang presyo ng produktong
petrolyo sa mga rehiyon sa labas ng NCR – kahit pa mas
mababa ang sahod sa mga lugar na ito,” ayon sa Gabriela
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Women’s Party. “Kaya napakalaking pasanin sa maraming
kababaihan kung paano pagkakasyahin ang kakarampot na
kita sa nagtataasang presyo ng pagkain at iba pang bilihin!”
Sigaw nila: PRESYO NG LANGIS, IBABA! Panawagan ng
grupo na padagundungin ang protesta ng kababaihan sa
darating ng Marso 8, Internasyunal na Araw ng Kababaihan.
Kasama ang iba pang demokratikong grupo at progresibong
partido, iginigiit nila ang kagyat na pagrorolbak ng presyo
ng langis, ang pagbabasura ng batas sa oil deregulation,
pagtanggal sa idinagdag ng rehimeng Duterte na mga buwis
sa mga produktong petrolyo at pagpapanagot sa mga lokal
na mga kumpanya sa langis sa matagal na nitong
isinasagawang labis na pagpepresyo.

Pagpabor ng Korte Suprema sa batas “kontraterorismo,” hiniling na baliktarin
Marso 6, 2022
Naghain ng motion for reconsideration ang mga abugado
mula sa National Union of People’s Lawyers at Integrated
Bar of the Philippines sa Korte Suprema na umaapela dito na
baligtarin ang una nitong desisyong pabor sa Anti-Terrorism
Law noong Marso 2.
“May mga bahagi sa ating kasaysayan na hindi na dapat
maulit, laluna yaong mga nagluluwal ng kahindik-hindik na
mga pang-aaresto, pagdukot at pagkawala, tortyur at
pagpaslang,” ayon sa mga abugado sa omabunga ng kanilang
petisyon. Pinatungkulan nito ang mga krimen sa ilalim ng
batas militar ng diktadurang Marcos.
Lubos na ikinabahala ng mga petisyuner ang kahihitnan ng
batas sakaling manalo si Ferdinand Marcos Jr., anak ng
dating diktador.
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“Buhay ng mamamayan ang nakataya rito, ang kalayaan
natin ang nakataya rito. Pinatatahimik tayo at hindi natin
mawari ang isa pang Duterte o isa pang Marcos ang
maluluklok sa pwesto habang mayroon itong anti-terror
law,” ayon sa isa sa mga petisyuner na si Atty. Virginia
Suarez. Aniya, kung magkagayon, lalo’t higit kailangan na
malinaw ang depinisyon ng terorismo.
Hiningi ng mga abugado na bigyan muli ng mga husgado ng
konsiderasyon ang mga inihapag nang mga pagtutol sa
batas. Kabilang dito ang walang mandyamentong pangaaresto at matagalang detensyon nang walang kaso na
pinagtibay ng Korte Suprema sa halos patas na botohang
walong pabor at pitong di pabor.
Hiling ng isa sa mga petisyuner na si Atty. Tony La Viña na
bigyan ng Korte Suprema ng konsiderasyon ang
nakamamatay na mga resulta ng batas, tulad ng sinapit ng
kanyang kliyente na si Chad Booc na nired-tag at pinatay ng
militar nitong Marso.
Kabilang sa mga halos patas ang pabor at di pabor ay ang
probisyon kaugnay sa “pag-oorganisa na may layuning
magsagawa ng terorismo” at ang arbitraryong
kapangyarihan ng Anti-Terror Council na ideklarang
terorista ang isang indibidwal batay sa sarili lamang nilang
batayan at walang paglilitis.
Liban sa dalawang nabanggit na abugado, kasama sa
naghain ng mosyon sina Neri Colmenares, Edre Olalia, Jose
Deinla, Randall Tabayoyong at Howard Calleja.

CPP says CHR’s condemnation of the NPA is baseless
Marso 7, 2022
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The Communist Party of the Philippines (CPP) today hit the
Commission on Human Rights (CHR) for its baseless
condemnation of what it deems “New People’s Army
violations” of the rules of war and the international
humanitarian law. The CHR recently condemned the armed
action mounted by the NPA-Sorsogon against the
headquarters of the 504th Police Maneuver Company of the
Regional Mobile Force Company Philippine National Police
at Barangay Esperanza, Pilar Sorsogon on the evening of
February 28. Killed in the armed action was P/Cpl. Ryan M.
Atos while another police officer was wounded.
CPP information officer Marco Valbuena stressed that the
armed action mounted by the NPA in Sorsogon was a
legitimate military operation and is consistent with the rules
of war and international humanitarian law. “It targeted a
police detachment and no civilian was hurt,” he said.
NPA-Sorsogon’s spokesperson Samuel Guerrero said that
the operation was part of the continuing response of the
NPA to the Sorsogonanon’s desire to give justice to all the
victims of the US-Duterte regime’s armed forces terrorism.
Apart from the incident, the CHR has “condemned” the
NPA’s armed actions several times especially in the Bicol
region. Valubena pointed out that the CHR was “quick to
condemn” the NPA but has accomplished next to none in
investigating the rampant crimes perpetrated by the police
and military against civilians.
“The CHR, tasked primarily to serve as human rights
ombudsman, has not made any statement or investigation
into the rampant cases of human rights violations
perpetrated by AFP and PNP forces, including the numerous
cases of civilians killed and unlawfully arrested in
Sorsogon,” said Valbuena.
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Since 2020, there have been at least 12 cases of extrajudicial
killings against unarmed civilians. At least 24 civilians have
been red-tagged, arbitrarily arrested and charged with non
bailable crimes to prolong their unjust detention in the
province.
The AFP has also issued at least six fake press releases to
make it appear that unarmed peasants killed by its soldiers
were killed in armed encounters. The worst among these is
the massacre of five peasants in Barangay Dolos, Bulan on
May 8, 2020.
“We haven’t heard the CHR issue a statement or conduct an
investigation into these cases,” added Valbuena.

Mga kumpanya sa langis, binatikos ng mga drayber
sa “malaswang pagkamkam ng tubo”
Marso 7, 2022
Nakatakdang tumaas nang hanggang P6 kada litro ng diesel
bukas. Pansampung pagtaas na ito ng presyo ng langis
ngayong taon. Kaliwa’t kanan na ang reklamo ng mga
drayber ng mga pampublikong sasakyan dahil sila ang
pangunahing bumabalikat sa mga pagtaas at hindi naman
itinataas ang pamasahe.
“Sinasabi ng malalaking kumpanya na ang gyera sa Ukraine
ang dahilan ng sunod sunod na pagtaas ng presyo ng langis,”
ayon sa presidente ng grupong Piston na si Modesto
Floranda. “Subalit ang primarya salik nito ay ang Republic
Act 8479, o Downstream Oil Industry Deregulation Act…
Sinasamantala ng malalaking kumpanya ng langis ang
kawalan ng regulasyon sa pagbebenta para sa malaswang
pagkamkam ng tubo…”
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Kahapon at ngayong araw, naglunsad ng piket ang grupo
para kundenahin ang tuluy-tuloy na pagtaas ng presyo ng
langis at ipanawagan ang pagbabasura sa Oil Deregulation
Law at mga buwis na nakapatong sa mga produktong
petrolyo.
Ayon sa grupo, sagad na sagad na sila sa kahirapan dulot ng
pandemya. Kakarampot na lamang ang kanilang kinikita
kaya sobrang pasakit sa kanila ang pagtaas ng presyo ng
langis. Katunayan, hanggang sa kasalukuyan, mayroon pang
9,809 na sasakyan (15%) sa 66,736 bus, dyip at UV express
na hindi pa pinapayagang mamasada.
Para makaagapay, iginigiit ng Piston na kagyat na ilabas na
ang fuel subsidy na inilaan sa mga drayber para sa taong
2022. Ayon sa batas, maaari itong ilabas ng Department of
Budget and Management kapag tuluy-tuloy na nasa $80
pataas ang presyo ng krudong langis sa pandaigdigang
pamilihan.
Umabot na sa $120 kada bariles ang presyo ng krudong
langis.
Isa pang rekisito ng paglalabas ng subsidyo ang
pagkumpleto ng mga drayber ng aplikasyon para sa kanikanilang prangkisa — na isang iskema sa ilalim ng pakanang
“modernisasyon ng mga dyip.” Dedlayn ng pagpaparehistro
sa Marso 31 pa, matapos makumpleto ang pagpaparehistro
ng mga prangkisa ng dyip. Ito ang panimulang hakbang sa
dati nang nilalabanan ng mga drayber na phase-out sa
maraming dyip sa daan.
“Paano kami makabebenepisyo sa subsidyo kung malamang
na ipe-phase out ang aming mga dyip?” tanong ni Ruben
Baylon, pangkalahatang kalihim ng grupo.
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Nananawagan ang mga drayber na itigil na ang
pagpapahirap sa kanila at agad nang ilabas ang ayuda dahil
di na sila makaagapay sa sobrang taas ng presyo ng langis.
“Pag sinabi mong ayuda, di dapat ipinaghihintay ng ilang
linggo o buwan bago ito irelis,” ayon kay Floranda. Dapat ay
tumanggap ng ayudang P6,500 ang kada isa sa 377,443
drayber ng mga pampublikong sasakyan. Pinaglaanan ito ng
P2.4 bilyon sa badyet para sa 2022.

PKP: Walang batayan ang CHR sa pagbatikos sa BHB
Marso 7, 2022
Inalmahan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang
walang batayang paglalabas ng Commission on Human
Rights ng mga pahayag sa mga itinuring nitong mga
“paglabag ng Bagong Hukbong Bayan” sa mga patakaran ng
digma at internasyunal na makataong batas. Kinundena
kamakailan ng CHR ang armadong aksyon ng BHB-Sorsogon
sa hedkwarters ng 504th Police Maneuver Company ng
Regional Mobile Force Company ng Philippine National
Police sa Barangay Esperanza, Pilar Sorsogon noong Pebrero
28 ng gabi. Napaslang sa armadong aksyon si P/Cpl. Ryan M.
Atos at nasugatan ang isa pang elemento ng RMFB.
Binigyang-diin ni Marco Valbuena, upisyal sa impormasyon
ng PKP, na lehitimo ang armadong aksyong inilunsad ng
BHB sa Sorsogon at sumunod ito sa mga patakaran ng digma
at internasyunal na makataong batas. “Tinarget nito ang
isang detatsment ng pulis at walang nasaktang sibilyan,”
ayon pa sa kanya.
Inilinaw ni Samuel Guerrero, tagapagsalita ng BHBSorsogon, na ang operasyon ay bahagi ng nagpapatuloy na
pagtugon ng BHB sa kahilingan ng masang Sorsoganon na
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bigyan ng hustisya ang mga biktima ng terorismo ng mga
armadong pwersa ng rehimeng US-Duterte.
Liban sa insidenteng ito, makailang beses nang “kinundena”
ng CHR ang armadong aksyon ang BHB laluna sa rehiyon ng
Bicol. Pinunto ni Valbuena na “mabilis sa pagkundena” ang
CHR subalit halos wala namang ginagawang pagtugon at
imbestigasyon ng ahensya sa patung-patong nang mga
krimen ng mga sundalo at pulis laban sa mga sibilyan.
Ani Valbuena, ang trabaho ng CHR ay bantayan ang AFP at
PNP sa mga paglabag sa karapatang tao. Taliwas dito, “halos
hindi naglalabas ang CHR ng mga pahayag o nagtutulak ng
imbestigasyon sa napakarami nang mga kaso ng paglabag sa
karapatang-tao ng AFP at PNP, kabilang ang napakarami
nang sibilyang pinatay at pinaaresto sa Sorsogon.”
Simula 2020, mayroong 12 kaso ng ekstrahudisyal na
pagpaslang laban sa mga hindi armadong sibilyan. Hindi
bababa sa 24 ang nired-tag at iligaal na inaresto,
sinampahan ng gawa-gawang mga kaso para ibinbin sa
kulungan sa prubinsya.
Bukod pa dito ang anim na beses na paglalabas ng maling
mga pahayag at naghabi ng kasinungalingan ng AFP na ang
mga sibilyang magsasakang kanilang pinaslang ay mga
napaslang sa isang “engkwentro. Pinakatampok dito ang
masaker sa limang magsasaka sa Barangay Dolos, Bulan
noong Mayo 8, 2020.
“Wala pa kaming narinig na pahayag ng CHR laban sa mga
ito, o naglunsad man lamang ng mga imbestigasyon kaugnay
ng mga kasong ito,” dagdag ni Valbuena.

PKP: Walay basihan ang pagkundena sa CHR sa BHB
Marso 7, 2022
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Gisaway sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) karong
adlawa ang Commission on Human Rights (CHR) nga wala
kiniy basihan sa pagkundena niini sa gitawag niining “mga
kalapasan sa Bagong Hukbong Bayan” sa mga balaod sa
gubat ug sa internasyunal nga makitawhanong balaod.
Gikundena bag-o lang sa CHR ang armadong aksyon nga
gilunsad sa NPA-Sorsogon batok sa hedkwarters sa 504th
Police Maneuver Company sa Philippine National Police
niadtong gabii sa Pebrero 28. Napatay sa armadong aksyon
si P/Cpl. Ryan M. Atos, samtang lain pang pulis ang
nasamdan.
Giduso ni Marco Valbuena, information officer sa PKP, nga
ang armadong aksyon nga gilunsad sa BHB sa Sorsogon usa
ka lehitimong operasyong militar ug nahiuyon sa mga lagda
sa gyera ug internasyunal nga makitawhanong balaod.
“Gitarget niini ang usa ka detatsment sa pulisya ug wala’y
sibilyan ang nasakitan,” matud niya.
Ang tigpamaba sa NPA-Sorsogon nga si Samuel Guerrero
nagkanayon nga ang operasyon kabahin sa padayong
pagtubag sa NPA sa gipangayo sa katawhang Sorsoganon
nga hustisya sa mga biktima sa terorismo sa mga armadong
pwersa sa rehimeng US-Duterte.
Gawas sa insidente, makadaghang higayon na usab nga
“gikundena” sa CHR ang armadong mga aksyon sa NPA
ilabina sa Bicol. Gipunting ni Valbuena nga “paspas nga
ginakundena” sa CHR ang NPA apan walay napatuman nga
pag-imbestiga sa kaylap nga mga krimen nga binuhatan sa
pulis ug militar batok sa mga sibilyan.
“Ang CHR, nga adunay nag-unang tahas nga magsilbing
human rights ombudsman, wala naghimo ni unsamang
pamahayag o imbestigasyon sa mga kaylap nga kaso sa
pagpanglapas sa tawhanong katungod nga binuhatan sa
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pwersa sa AFP ug PNP, lakip ang daghang kaso sa gipatay
nga mga sibilyan ug iligal nga giaresto sa Sorsogon,” dugang
ni Valbuena.
Sukad sa 2020, adunay labing menos 12 nga mga kaso sa
ekstrahudisyal nga pagpatay batok sa dili armado nga mga
sibilyan. Labing menos 24 nga mga sibilyan ang gi-red-tag,
arbitraryong giaresto ug gipasakahanog non bailable (walay
pyansa) nga mga krimen aron palanaton ang dili
makatarunganong detensyon kanila sa prubinsya.
Gipagula usab sa AFP ang labing menos unum ka pekeng
pamahayag sa midya aron ipagawas nga ang dili armadong
mga mag-uuma nga gipatay sa mga sundalo niini, napatay sa
armadong engkwentro. Lakip sa pinakagrabe mao ang
pagpatay sa lima ka mag-uuma sa Barangay Dolos, Bulan
kaniadtong Mayo 8, 2020.
“Wala namo nadungog ang CHR sa pagpagula og pamahayag
o pagpahigayon og imbestigasyon sa maong mga kaso,”
dugang ni Valbuena.

Huwes na naglabas ng mga warrant sa Bloody
Sunday at Tumandok masaker, inangat sa Court of
Appeals
Marso 9, 2022
Itinalaga ni Rodrigo Duterte noong Lunes, Marso 7, ang
dating huwes ng Manila Regional Trial Court na naglabas ng
tatlong search warrant na ginamit ng mga elemento ng pulis
at militar sa madugong pagpatay sa mga aktibista sa
Southern Tagalog noong Marso 7, 2021. Itinaon pa sa
anibersaryo ng maramihang pagpatay na inaalala bilang
Bloody Sunday ang pag-anunsyo ng promosyon kay Judge
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Jose Lorenzo dela Rosa bilang bagong huwes ng Court of
Appeals.
Si de la Rosa rin ang pumirma sa search warrant na ginamit
ng PNP Region 6 at 12th IB sa pagpatay sa siyam na
katutubong Tumandok sa Capiz at Iloilo at pag-aresto sa
walo pa. Ang korte ni dela Rosa ay isa sa tinaguriang
“pabrika” ng mandamyento ng NTF-Elcac. Ang mga
mandamyentong ito ay inilalabas para bigyan ng ligal na
tabing ang pang-aatake at pamamaslang ng AFP at PNP.
Ayon kay Roneo Clamor, deputy secretary general ng
grupong Karapatan, ang pag-angat kay dela Rosa ay tanda ng
impunity o kawalang takot na mapanagot ng mga upisyal ni
Duterte sa mga paglabag sa karapatang-tao. Aniya, ang
“pabuya” na ito ay mistulang pagbubudbod ng asin ang mga
sugat ng mga biktima at kanilang pamilya.
Sa araw ding iyun, nagmartsa ang kasapi ng mga
organisasyon mula sa Southern Tagalog tungo sa upisina ng
Department of Justice, sa Maynila at nagdaos ng programa sa
Commission on Human Rights sa Quezon City upang
ipanawagan ang hustisya para sa mga aktibistang walanghabas na pinaslang ng mga pwersa ng PNP at AFP. Kabilang
dito sina Manny Asuncion, lider-unyonista; mag-asawang
sina Chai Lemita-Evangelista at Ariel Evangelista na mga
aktibistang pangkalikasan sa Batangas, mga lider-maralita
na sina Melvin Dasigao, Mark Bacasno, Abner at Edward
Esto; at mga magsasakang Dumagat na sina Randy at Puroy
Dela Cruz.
Ayon sa mga grupo at kanilang kaanak, kulang at mabagal
ang usad ng hustisya para sa mga biktima ng madugong
masaker. Hindi rin ito naging sagka sa pwersa ng estado
para ipagpatuloy ang kanilang pamamaslang, iligal na pangaaresto at pangre-redtag.
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Sa kasalukuyan, 34 pulis ang iniimbestigahan ng
Department of Justice na suspek sa pagpatay kay Manny
Asuncion at mag-asawang Evangelista. Nagpahayag rin ang
National Bureau of Investigation na mayroong “sadyang
intensyon na pagpaslang” batay sa resulta ng kanilang
autopsy.
Inihayag ng grupong Anakpawis na mula Disyembre
hanggang Enero ngayong taon, tumindi pa ang mga paglabag
sa karapatang-tao. Sa tala ng Tanggol Magsasaka, may
limang biktima ng pamamaslang, 14 biktima ng pagkasugat
bunga ng pamamaril, 4 na insidente ng reyd sa kabahayan,
pandarahas at intimidasyon.

Iligal na inarestong unyonista, pinalaya ng korte
Marso 9, 2022
Nakalaya na kahapon, Marso 8, ang unyonistang si Dennise
Velasco matapos ang isang taon at tatlong buwang
pagkakabilanggo. Isa si Velasco sa pitong inaresto sa serye
ng mga reyd noong Disyembre 10, 2020 sa Metro Manila na
kinilalang Human Rights Day 7.
Gumamit ang pulis ng kwestyunableng mga search warrant
para pasukin ang tinitirhan ng pitong aktibista at tanman
ang mga ito ng baril at iba pang ebidensya. Ibinasura ng
korte sa Quezon City ang ginamit na search warrant na
epektibong nagpawalang-saysay sa pinalalabas na
ebidensyang mga baril at pampasabog sa kanya.
“Ang pagpapawalambisa sa mga kaso laban kay Dennise
Velasco ay patunay na ang mga kaso laban sa kanya at mga
aktibistang inaresto gamit ang mga search warrant na
inilabas ni Judge Cecilyn Burgos-Villavert ay pawang gawagawa lamang at inimbento,” ayon kay Roneo Clamor,
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pangalawang pangkalahatang kalihim ng grupong
Karapatan.
Si Villavert ay kilalang huwes na naglabas ng mga search
warrant na ginamit ng mga pulis sa mga kaso ng pagpaslang
o iligal na pag-aresto sa mga aktibista.
Samantala, nagpahayag ng pasasalamat si Velasco sa naging
suporta ng kanyang pamilya, mga kapwa aktibsita at
progresibo para sa kanyang pagpapalaya. “Maraming
salamat sa lahat ng tumulong at sumuporta sa kampanya
para sa aking pagpapalaya.” ayon sa kanya.
Sa isang pagtitipon para sa midya kaninang umaga,
nanawagan si Velasco kasama ang iba’t ibang mga grupo na
kagyat nang ibasura ang mga kasong isinampa laban sa apat
na iba pang nakakulong sa Human Rights Day 7. Kabilang
dito ang kapwa unyonistang si Joel Demate at mga
organisador na sina Romina Astudilla, Mark Ryan Cruz, at
Jaymie Gregorio.
Tulad ni Velasco, nauna nang pinalaya ang mamamahayag
na si Lady Ann Salem at unyonistang si Rodrigo Esparago
nang ipawalambisa rin ang ginamit na mga search warrant
laban sa kanila.
“Ang sunud-sunod na pagpapawalambisa sa mga ito ay
nagpapakita ng notoryus at walang-batayang paglalabas ng
mga search warrant ni Judge Villavert. Malinaw na ginagawa
niyang isang pagawaan ng bogus na search warrant ang
korte na nagdulot ng iligal na pag-aresto sa 76 na aktibista,
mga tagapagtanggol sa karapatang-tao, tagapagtaguyod sa
kapayapaan, mga lider pesante at mamamahayag,” ayon pa
kay Clamor.
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Binigyang-diin ng grupong Karapatan na dapat papanagutin
si Judge Villavert sa kanyang mga aksyon laban sa mga
aktibista at progresibo.

Panunumbalik ng open pit mining at TGCP, mariing
tinututulan
Marso 9, 2022
Mariing tinututulan ng mamamayan ng South Cotabato ang
panukalang pagpayag ng prubinsya sa open-pit mining na
magbibigay daan sa operasyon ng Tampakan gold-copper
project. Patuloy na lumalawak ang oposisyon at muling
pagsama-sama ng iba’t-ibang mga grupo ng mamamayan at
mga indibidwal para ipagtanggol ang Environment Code ng
prubinsya na nagbabawal sa open-pit mining at para pigilan
ang hakbang ng pamahalaang panlalawigan na amyendahan
ito. Ayon sa mga tumututol, ang kumpanyang Sagittarius
Mines Inc. (SMI) na nag-oopereyt ng TGCP ang pangunahing
makikinabang sa planong pagsususog.
Isang kampanya sa paglalagda ng petisyon para panatilihin
ang pagbabawal sa open-pit mining ang inilunsad noong
Oktubre 2020 sa pangunguna ng Diocese of Marbel. Sa
pangunguna ng multi-sektoral na koalisyong Tampakan
Forum, umabot sa 93,453 ang nakalap na pirma ng mga
sumusuporta sa petisyon. Subalit ipinagkibit-balikat lamang
ito ng pamahalaang pamprubinsya. Noong Pebrero 18,
inumpisahan na ng Sangguniang Panlalawigan ang serye ng
mga pampublikong pandinig upang talakayin ang
iminumungkahi nitong pag-amyenda sa Environment Code.
Ayon naman sa mga kumokontra sa pag-amyenda, ito ay
pagtatakwil sa pasya ng korte laban sa mosyong
pagpapawalambisa sa nasabing kodigo na isinampa ng mga
konseho ng tribu na sumusuporta sa SMI. Ayon sa desisyong
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inilabas noong Oktubre 2020, pinanigan ng korte ang
ligalidad ng Environment Code at ipinaliwanag na naaayon
ito sa mga probisyon ng konstitusyon at ng Local
Government Code. Binigyang diin din ng mga tumututol na
kung matutuloy ang pagsususog, ang kompanyang
Sagittarius Mines Inc. (SMI) na nag-oopereyt ng TGCP ang
pangunahing makikinabang dito.
Naninindigan din ang iba’t-ibang grupo ng mga magsasaka
na tinututulan nila ang pag-aamyenda at tinukoy ang mga
panganib na idudulot ng pagmimina sa kalikasan at mga
tubig-saluran. Ipinaliwag din ng grupong Magsasaka at
Siyentipiko Para sa Pag-Unlad ng Agrikultura (MASIPAG) na
huwad ang pangakong kaunlaran sa operasyon ng open-pit
mining dahil isa itong malaking banta sa mga magsasaka at
Lumad na lumilikha ng pagkain.
Ang Environment Code ay naisabatas noong 2010 bunga ng
paggigiit ng mamamayan sa prubinsya na itigil ang
operasyon ng Xstrata-SMI na gumagamit ng sistemang openpit sa pagmimina. Naging kasangkapan ang kodigo sa
paghadlang ng mamamayan sa TGCP sa harap ng Executive
Order 79 ng rehimeng Benigno Aquino na naglalayong
pangibabawan ang pagbabawal sa open-pit mining at
pagkalooban ng Environment Compliance Certificate ang
SMI noong Pebrero 2013.
Ang walang patid na pakipagtunggali, mga tagumpay, at
patuloy na paglaban
Ang Tampakan gold-copper project (TGCP) ay sumasaklaw
sa ilampung libong ektarya ng mina sa hangganan ng mga
prubinsya ng South Cotabato, Davao del Sur, Sultan Kudarat
at Sarangani Province. Nandito ang pinakamalaking mina ng
ginto sa buong timog silangang Asya at isa sa
pinakamalaking deposito ng copper sa buong mundo.
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Tatlong dekada nang nilabanan ng mamamayan ng timog
sentral Mindanao ang TGCP sa paraang ligal at armado. Dahil
sa malakas at malawakang demokratikong kilusang masa at
sa pakikiisa ng masigasig na armadong paglaban ng masa at
matatagumpay na mga aksyong pagpaparusa at opensiba ng
Bagong Hukbong Bayan sa rehiyon ay napalayas ang mga
dambuhalang multinasyunal na noo’y nag-oopereyt ng mina.
Noong 2005, matapos ang mahigit isang dekadang
pagtangka nitong ilarga ang operasyon, tahasang umatras
ang Western Mining Corporation ng Australia at ibinenta
ang sapi nito sa Xstrata Plc (kumpanyang Swiss). Sa tulong
ng lokal na kasosyo nitong SMI ay napasok ng Xstrata ang
minahan. Subalit nabigo ang Xstrata-SMI na abutin ang
itinakda nitong operasyon. Umalis ang Xstrata noong 2013
at ibinenta ang kanilang karapatan sa pagmimina sa
Glencore na isang kompanyang Anglo-Swiss. Sinalubong
naman ng matinding pagtutol ng mamamayan ang pagpasok
ng Glencore, at noong 2015 ay tuluyan ding iniwan nito ang
proyekto.
Nagtagumpay din ang ligal na mga paglaban ng mamamayan
na sumalungat at humadlang sa mga programa at patakaran
ng pamahalaan para sa pagmimina. Noong 2004, nanalo ang
petisyong inihain sa korte ng organisasyong La Bugal na
kumukwestyon sa ligalidad ng Mining Act of 1995. Subalit
makaraan ang ilang buwan ay binawi ng Korte Suprema ang
desisyon sa dahilang kinakailangan umano ng estado ang
kita mula sa mga dayuhang mamumuhunan sa mina.
Laganap na karahasan naman ang itinugon ng AFP at mga
bayarang ahente ng kumpanya para sa mga kumukontra sa
proyektang mina sa anyo ng mga ekstrahudisyal na
pamamaslang, pandadampot at pagtotortyur laban sa mga
humahadlang sa mga operasyong mina. Ilan sa mga
biktimang pinaslang ay ang mga aktibistang sina Renato
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Pacaide, magkapatid na Lagaro, Boy Billanes, ang magamang Datu Anting at Viktor Freay at si Jovy Capion at
kanyang dalawang menor de edad na anak. May mga kaso ng
pagkawala ng ilang indibidwal ang iniuugnay din sa militar.
Naipanalo ng mamamayan ang kanilang laban nang matigil
ang operasyon ng TGCP noong 2014. Kasunod nito ay
kinansela ang ECC ng SMI noong 2017, na sinundan ng
pagbabawal sa open-pit mining ng pambansang gubyerno.
Subalit nagpatuloy ang banta ng panunumbalik ng
operasyon sa Tampakan sa pagpasok ng ilang
makapangyarihang komprador burges na nakisosyo sa SMI
para ipagpatuloy ang proyekto.
Makaraan ang ilang taon ng pagkatigil ng operasyon ay
ibinalik ng rehimeng Duterte ang ECC ng SMI noong Mayo 6,
2019. Ang FTAA ng kumpanya na napaso noong noong
Marso 21, 2020 ay binigyan ng labindalawang taong palugit
o hanggang Marso 21, 2032. Pagkatapos ng 2032, ang FTAA
ay maaring palawigin pa ng karagdagang 25 taon.
Noong Setyembre 19, 2020 naglabas ang NCIP ng
“Certification Precondition” o CP para sa SMI na nagbigaypahintulot sa kumpanya na magpatuloy sa proyekto. Iginiit
ng NCIP na ang CP ay nakabatay umano sa kasunduan ng
mga lider ng tribung B’laan. Subalit ayon naman sa mga ulat
ng ilang residente sa minahan, hayagan ang panunuhol ng
kumpanya para mapapayag nito ang mga lider ng mga tribo.
Ang pinaghihinalaan namang patuloy na kumukontra ay
tinatakot at pinagbabantaan ng militar.
Kamakailan lang, ang TGCP ay isa sa tinukoy ng pamahalaan
na pangunahing proyektong mina na muling bubuhayin sa
ilalim ng Executive Order 130 ng rehimeng Duterte. Ayon
mismo sa MGB, target na magpapatuloy ang operasyon at
pagpapaunlad ng nasabing proyekto sa kasalukuyang taon.
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Layunin ng EO 130 na puspusang itulak ang pagmimina sa
tabing ng “pagbangon ng ekonomya.”
Sa harap nito ay muling ipinamamalas ng mamamayan ng
timog sentral Mindanao ang kasigasigang ipagtatanggol ang
pambansang patrimonya, kalikasan, at buhay at kabuhayan
ng karaniwang mamamayan.

10 boluntir ng kampanyang #Makabayan4LeniKiko,
iligal na inaresto sa Cavite
Marso 10, 2022
Iligal na inaresto ng mga operatiba ng pulis ang 10 boluntir
sa kampanyang # Makabayan4LeniKono kaninang umaga sa
Sityo Silangan at Talaba 7, Bacoor, Cavite. Sinalakay ng mga
pulis ang mga bahay ng mga biktima sa ang tabing ng “gera
kontra droga.” Ayon sa inisyal na ulat, ang mga inarestong
residente ay pawang mga kasapi ng Anakpawis PartylistCavite at mga boluntir ng kampanyang Makabayan For LeniKiko.
Tatlo ang nasugatan sa pananalakay—sina Charlie Aquino,
Richard Felipe at Johmelda Lucernas.
Samantala, sinuntok si Joel Salabanya, bise presidente ng
Anakpawis Partylist-Cavite. Sapilitang pinasok ang kanyang
bahay at pinaputukan ng baril ang kanyang asawa.
Pagbabanta ng pulis, “Hindi ba kayo nadadala? May pinatay
na kami dito.”
Samantala sa Silang, Cavite, iligal na idinetine ng PNP-Silang
si Jonathan Mercado, kabataang magsasaka at tagapagsalita
ng Teatro Kabataan Mula sa Nayon at dalawa pa niyang
kasama. Kasalukuyang nakadetine si Mercado. Hindi siya
pinakakausap sa kanyang kaanak o abogado.
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Kinundena ng Anakpawis Partylist ang mga pag-aresto at
pananakit sa mga myembro nito. Ibinunyag ng grupo na
matagal nang target ng mga Remulla ang Sityo Silangan at
Talaba 7 dahil gusto nilang ipailalim ang lugar sa
reklamasyon at mga negosyong casino ng pamilya.
Pinaniniwalaan din nilang may kaugnayan ito sa eleksyon
dahil ang pamilyang Remulla ay sumusuporta sa tambalang
Marcos-Duterte sa Mayo 2022.
Ang serye ng pandarahas sa Cavite ay kasunod ng
arbitraryong pagredtag ni Cong. Crispin “Boying” Remulla,
kinatawan ng 7th district ng Cavite, sa mga dumalo sa
malaking rali ni Leni Robredo at Kiko Pangilinan sa
prubinsya noong Marso 4. Sa interbyu sa radyo, siniraan ni
Remulla ang mga dumalo sa pagsabing bayaran ang mga ito
ng tig-₱500. Ipinagkalat din niyang may mga kasapi ng
Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa batayang may
nakita siyang grupo ng kabataang “mukhang aktibista” at na
ang mga ito ay “sinasanay ng National Democratic Front”.
Pinasinungalingan ng Robredo People’s Council-Cavite ang
mga paratang na ito. Anila, “ang akusasyong ito (ni Remulla),
ay malisyoso, mapanira ng reputasyon, iresponsable at
walang batayan”.
Nag-trending sa Twitter ang #BoyingSinungaling sa araw na
ginawa niya ang mga alegasyon.
Babala ni Marco Valbuena, chief information officer ng
Partido Komunista ng Pilipinas, ang ganitong pangreredtag
ay maaaring bahagi ng tangkang idiskaril ang malawak na
nagkakaisang prente laban kay Duterte na sa ngayon ay
tuluy-tuloy na lumalawak sa buong bansa.
Dagdag pa ni Valbuena, “ang pangreredtag sa malawak na
hanay ng demokratikong pwersa sa likod ng kampanyang
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Robredo-Pangilinan ay malamang na bahagi na ng
paghahanda ni Duterte na lumikha ng senaryo na mayroong
pampulitikang kaguluhan at ituon ang sisi sa
mga”komunista” upang bigyang-matwid ang paggamit ng
Anti-Terror Law at pwersa ng estado sa pagpapatupad ng
malawakang crackdown at pang-aaresto.

Buwis sa alawans ng mga guro sa eleksyon, kinastigo
Marso 10, 2022
Kinastigo ng Alliance of Concerned Teachers (ACT)
Philippines ang 20% buwis na ipinataw sa maliit nang
alawans sa transportasyon ng mga guro na magsisilbi sa
darating na eleksyon. Nagpiket ang ACT National Capital
Region sa harap ng upisina ng Commission on Elections sa
Intramuros, Manila ngayong Marso 10. Sinabayan ito ng
protestang online.
Sa ulat ng mga lokal na unyon ng ACT, ang kakarampot na
₱2,000 na alawans ay kakaltasan ng ₱400 na buwis. Sa
nakaraan, nasa 5% lamang ang kaltas na buwis. Panawagan
na noon na tanggalin ito.
“Ang panawagan namin, tanggalin ang di-makatwirang 5%
buwis sa kakarampot na allowances at honoraria ng mga
gurong magsisilbi sa eleksyon,” pahayag ni Vladimer Quetua,
pangulo ng unyon ng ACT-NCR. Sa halip na tugunan, itinaas
pa ng Comelec ang kaltas. Unang ipinatupad ng Bureau of
Internal Revenue ang pagbubuwis sa natatangap na pangeleksyong alawans ng mga guro noong 2018.
Noon ding 2018, naghapag ng panukala ang ACT Teachers
Partylist para tanggalin ang buwis sa honorarium. Umabot it
sa ikatlong pagdinig sa Mababang Kapulungan pero wala
itong katambal na panukala sa Senado.
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Sampal sa mga guro ang pagbubuwis sa kanila habang
patuloy na tumataas ang presyo ng mga batayang bilhin at
serbisyo.
“Bugbog na nga kami sa krisis, kami pa rin ang bubuwisan.
Samantalang puro tax holiday at exemption ang malalaking
korporasyon,” ayon pa kay Quetua.
Bukod pa sa isyung ito ng pagbubuwis, dismayado rin ang
ACT sa demosyon sa mga guro na mayroong Covid-19 sa
pagsisilbi sa mas mataas na pusisyon sa Electoral Board,
diskriminasyon sa mga gurong kasapi ng ACT, paggigiit ng
dagdag-sahod para sa kanila at pagbibigay ng serbisyong
medikal at ligal kaugnay ng kanilang trabaho sa electoral
board.
Hanggang ngayon ay hindi pa rin hinaharap ng Comelec ang
mga guro at kanilang unyon para pag-usapan ang mga
isyung ito. “Dalawang buwan na lamang at eleksyon na,
kailan pa planong harapin ng COMELEC ang mga guro?”
pagtatapos ni Quetua.

Araw ng Kababaihan, ipinagdiwang
Marso 11, 2022
Noong Marso 8, nagtipon sa iba’t ibang bahagi ng bansa ang
libu-libong kababaihan at mga demokratikong organisasyon
para ipagdiwang ang Araw ng Kababaihan. Sa pangunguna
ng grupong Gabriela, panawagan nila: “Kababaihang
anakpawis, ipagdiwang ang patuloy na lumalakas na diwa ng
paglaban ng kababaihan at bayan.”
Sa kanilang mga rali, pinatampok nila ang kagyat na mga
hiling para sa kabuhayan, kalusugan at karapatan. Binatikos
nila ang pahirap, korap, papet at pasistang Marcos-Duterte
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at tinuligsa ang kawalang aksyon ng gobyerno sa patuloy na
pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo.
“Karinyo-brutal itong big-time oil price hike at ikasampung
linggo ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis sa
mismong Araw ng Kababaihan. Walang pagkakaiba ito sa
nambubugbog ng asawa na hindi nagsasawang mang-abuso
hangga’t hindi namamatay ang babae,” pahayag ni Joms
Salvador, Secretary General ng Gabriela.
Sa isang pamilya na kumikita lamang ng P500 o mas mababa
pa kada araw, malaking tulong na ang pagbawas ng ilang
piso lalo’t habang tumataas ang presyo ng langis at mga
bilihin, hindi naman tumataas ang sahod ng manggagawa. Sa
pinakahuling sarbey naman ng Philippine Statistics
Authority (PSA), 58.2% na gastos ng pamilyang may
mababang kita ay napupunta lamang sa pagkain (2018
data).
Tinalakay ang iba’t ibang isyu ng mga sektor, kabilang ang
paglaban sa karahasan kontra kababaihan, pagpapalaya sa
mga babaeng bilanggong pulitikal, pagpapababa ng presyo
ng langis at bilihin, pagtataas ng sahod, at pagtutol sa
tambalang Marcos-Duterte sa eleksyon. Naglulunsad din ng
iba’t ibang pag-aaral at kultural na pagtatanghal ang mga
dumalo sa pagdiriwang.
Dagdag ni Salvador, “Maituturing nang krimen sa
kababaihan at mamamayan ang kawalang-aksyon ng
gobyerno kahit halos mamatay na sa gutom at hirap tayong
mamamayang hindi na makahinga sa epekto sa mga bilihin
ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis.”
Sa pagtatapos ng programa hinatulan ng kababaihan sina
Marcos at Duterte na may sala sa pagpapahirap sa
mamamayan. Pagkatapos ng protesta sa Mendiola ay
- 51 -

nagtungo na ng Liwasang Bonifacio sa Maynila kung saan
may mas malaking pagtitipon ng kababaihan.
Noong Marso 8, nagdaos din ng pagkilos ang mga
kababaihan sa iba’t ibang panig ng bansa noong Marso 8.
Sa Baguio, nagtipon ang Innabuyog-Gabriela at InnabuyogYouth, mga Katutubo, at mga organisasyon ng kababaihan sa
Cordillera sa isang programa sa Igorot Park, Baguio City.
Nagsuot ang mga babaeng IP ng katutubong kasuotan at
nakiisa sa pandaigdigang aksyong masa upang wakasan ang
karahasan laban sa lahat ng kababaihan.
Sa Southern Tagalog, nagsama ang mga grupong Gabriela,
MAKATA at iba’t ibang grupo ng kababaihan, mga taga
suporta ni Vice President Leni Robredo, mga organisasyon
ng kabataan, unyon at alyansa sa isang caravan na nagsimula
sa bayan ng Rosario sa Cavite. Meron ding isinagawang
“Women’s Fair” sa Dasmariñas.
Nakapagdaos naman ang Gabriela Women’s Party Bicol,
kasama ang iba pang progresibong organisasyon ng
programa upang ipagdiwang ang Pandaigdigang Araw ng
Kababaihan.
Sa Southern Mindanao, nagsagawa ng kilos protesta ang mga
kababaihan sa Freedom Park, Davao City.
Kasaysayan ng Marso 8 bilang Araw ng Kababaihang
Manggagawa
Ipinagdiriwang sa buong daigdig ang Marso 8 bilang
Pandaigdigang Araw ng Kababaihan. Isa itong taunang
pagdiriwang na sinimulang kilalanin ng United Nations
noong 1975. Subalit ang binhi ng pagdiriwang na ito ay
itinanim noon pang 1908, nang magmartsa ang 15,000
kababaihang manggagawa sa New York City, sa United
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States, para ipanawagan ang mas maiksing oras ng paggawa,
umento na sahod at karapatang bomoto.
Noong 1910, nang ginanap ang pangalawang pandaigdigang
kumperensya ng kababaihang manggagawa sa Copenhagen,
iminungkahi ni Clara Zetkin isang komunista buhat sa
Germany na magkaroon sa lahat ng bansa ng iisang araw ng
pagdiriwang – isang Araw ng Kababaihan upang igiit ang
kanilang mga kahilingan. Ang naturang mungkahi ay
inaprubahan ng 100 kababaihan mula sa 17 bansa na
kumakatawan sa mga unyon, sosyalistang partido, iba pang
samahan ng mga kababaihang manggagawa at nagresulta
ang pagtatakda ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan.
Sa sumunod na taon, mahigit isang milyong kababaihan at
kalalakihan ang dumalo sa pagdiriwang nito para ipaglaban
ang karapatan ng kababaihan sa paggawa, bumoto, sanayin
maging isang pampublikong upisyal at wakasan ang
diskriminasyon sa kanilang hanay. Subalit paglipas lamang
ng ilang araw, noong Marso 25, naganap ang trahedyang
‘Triangle Fire’ sa New York City, kung saan 140
manggagawang kababaihan ang namatay. Ang kaganapang
ito ay kumuha ng atensyon sa mga kundisyon sa
pagtatrabaho at batas sa paggawa sa Estados Unidos.
Noong 1917, nagbangon ang mga kababaihan sa Russia para
sa kampanyang Bread and Peace bilang protesta sa
pagkamatay ng isang milyong sundalong Ruso noong unang
digmaang pandaigdig. Nagpatuloy ang paglaban ng
kababaihan hanggang mapatalsik ang mga Tsar at naitatag
ang rebolusyonaryong gobyernong probisyunal at naibigay
sa kababaihan ang karapatang bumoto. Marso 8 ang araw na
ito sa Gregorian Calendar. Dito na rin nagsimulang kilalanin
ang Marso 8 bilang Pandaigdigang Araw ng Kababaihan.
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Sa Pilipinas, matagal nang ginugunita ang Marso 8 sa
militanteng paraan upang isigaw ang mga panawagan para
sa paghahanap ng hustisyang panlipunan hindi lamang para
sa kababaihan kundi para lahat ng mamamayang inaapi at
pinagsasamantalahan.

200 aerial bombing, isinagawa sa Saudi Arabia sa
Yemen sa buwan ng Pebrero
Marso 12, 2022
Nagsagawa ang Saudi Arabia ng di bababa 200 air raid at
716 indibidwal na airstrike sa bansang Yemen sa buwan ng
Pebrero. Ito ang pinakamaraming pambobomba mula sa ere
ng bansa mula 2018, ayon sa Yemen Data Project.
Sa ulat ng grupo, 15 sibilyan ang nabiktima sa mga
pamboboma sa naturang buwan. Mas mababa ito kumpara
sa Enero, kung saan umaabot sa 426 sibilyan ang napatay.
Bagamat bumaba, mas mataas pa rin ito nang tatlong beses
sa abereyds na 5.6 na kaswalting sibilyan noong nakaraang
taon. Sa bilang ng grupo, nagsagawa ang Saudi Arabia at mga
kaalyado nito ng 24,876 pambobomba sa loob ng 2544 araw.
Sa talaan nito ngayong araw, Marso 12, direktang pumuksa
ang mga bomba nito ng 8,970 katao at dahilan ng
pagkasugat sa 10,226 indibidwal.
Noong Marso 7, nananawagan ang United Nations
Commission for Refugees, sa pamamagitan ng special envoy
nitong si Angelina Jolie, na bigyan ng suporta at pagdepensa
ang mamamayan sa Yemen, tulad ng pagdepensa ngayon ng
marami sa mga sibilyan sa Ukraine.
“Ang sitwasyon dito ay isa sa pinakamalalang humanitarian
crisis sa buong mundo, kung saan isang sibilyan ang
napapatay o nasusugatan kada araw ngayong 2022. Ang
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ekonomya ay nawasak na ng gera, at mahigit 20 milyong
Yemeni ay nakaasa sa ayudang makatao para mabuhay,”
aniya. “Kung mayroon man tayong natututunan sa ganitong
klaseng karimarimarm na sitwasyon, ito ang (katotohanang)
hindi tayo pwede maging mapili sa kung sino lamang ating
susuportahan at kung kaninong mga karapatan lamang ang
ating ipagtatanggol.”
Umarangkada ang pambobomba ng Saudi Arabia matapos
isara ng United Nations Human Rights Council ang
independyenteng komite na sumusubaybay sa agresyon nito
noong Oktubre 2021. Ayon sa huling ulat ng UN, umaabot sa
400,000 katao ang napatay dulot ng mga atake,
pambobomba, malnutrisyon, gutom at epidemya. Apat na
milyon ang napalayas sa kanilang mga komunidad.
Karamihan sa mga biktima ay mga bata. Papasok na sa
pangwalong taon ang pananalakay sa darating na Marso 25.
Ang blokeyo, pambobomba at agresyong militar ng Saudi
Arabia laban sa Yemen ay isang gerang sinulsulsulan at
inaarmasan ng US. Binibigyan nito ang mga armadong
pwersa ng Saudi ng suportang paniktik, suporta para sa
pagtatarget at maging sa paggagasolina ng mga eroplanong
pandigma (na karamihan ay gawang US). Noong Pebrero 12,
nagpadala pa ang US ng mga F-22 fighter jet para
“protektahan” ang Abu Dhabi at Dubai mula sa mga “rocket
ng mga Houti,” ang mamamayang lumalaban para sa
kanilang kalayaan sa Yemen.
Ayon sa Stockholm International Peace Research Institure,
ang Saudi Arabia ang pinakamalaking importer ng armas
mula 2015 hanggang 2019. Ang 73% nito ay mula sa US at
13% mula sa United Kingdom. Sa loob ng limang taon bago
ang panggegera, nasa $3 bilyon lamang ang halaga ng mga
armas na naibenta ng US sa Saudi Arabia. Sa pagitan ng 2015
at 2020, nakapagbenta ito ng $64.1 bilyon o $10.7 bilyong
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armas kada taon. Sa simula, nangako si US Pres. Joseph
Biden na ihihinto nito ang pagbebenta ng armas noong 2021.
Pero hindi pa nagtatapos ang taon, inaprubahan niya ng
pagbebenta sa Saudi Arabia ng mga F-35 fighter jet na
nagkakahalaga ng $35 bilyon.
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CPP holds AFP accountable for cold-blooded murder
of captured Red fighters in Negros
Marso 12, 2022
The Communist Party of the Philippines (CPP) and the New
People’s Army (NPA) today slammed the Armed Forces of
the Philippines (AFP) for the cold-blooded murder of
captured Red fighters of NPA-Central Negros in Isabela,
Negros Occidental last March 9. The CPP said this is another
war crime and is an outright violation of the stipulations of
the international humanitarian law.
“Officers of the 62nd IB are cowards for killing two captured
Red fighters while in their custody,” said the CPP’s Chief
Information Officer Marco Valbuena.
Soldiers of the Philippine Army’s 62nd Infantry Battalion
and police forces treacherously murdered Red fighters
Virgilio Marco “Ka Bidam” Tamban and Ben Jack “Ka Yuhan”
Rueles after being captured in a raid on a house in Barangay
Amin at 3 a.m. Investigations of the local NPA unit concluded
that the house was ransacked on the pretext of serving a
search warrant.
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According to Ka JB Regalado, NPA-Central Negros’
spokesperson, the NPA team was sent to the area to conduct
mass work, to investigate and resolve complaints among the
residents in the area, especially after constant military
operations caused terror in the villages.
Valbuena pointed out that under international humanitarian
law, captured or wounded armed combatants who are
unable to do battle automatically become hors de combat
who have rights that should be respected.
Valbuena said officers of the 62nd “are completely without
honor when it claimed that the two died in an
encounter”Further degrading their already absent military
honor, the 62nd IB said the two died in an encounter to
cover-up their killing of Ka Bidam and Ka Yuhan.
The CPP has also called on the Government of the Republic
of the Philippines to respect the rights of captured wounded
NPA fighter Robert “Ka Kits” Ansino. He was able to escape
from the said raid but was badly wounded at the enemy’s
volley fire. With the aid of the masses, Ansino was able to get
help from the village but was later arrested by pursuing
enemy forces.
“It is utterly shameless for the AFP to praise themselves for
claiming to have ‘saved’ and giving medical treatment to
Ansino. These are basic rights which should be given to all
POWs,” said Valbuena.
The AFP has repeatedly claimed in their press releases of
“armed encounters” to cover-up the murder of unarmed
revolutionaries as well as civilians. (CPP Information
Bureau)
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CPP says no talks for coalition gov’t with any
candidate
Marso 12, 2022
The Communist Party of the Philippines (CPP) yesterday
refuted allegations by Sen. Ping Lacson that a win by
presidential candidate Leni Robredo will lead to a “coalition
government with the communists.”
“For the record, neither the CPP nor the NDFP has forged
any agreement with any of the political parties running in
the May 2022 elections,” said Marco Valbuena, CPP’s chief
information officer. “Nor are the CPP or NDFP concerned
with discussing a ‘coalition government’ at this time,” he
added.
Lacson denies being a red-tagger but then immediately redtags the various mass organizations affiliated with the
Makabayan coalition whose presence in the Robredo rallies,
Lacson claims, is evidence of cooperation with the CPP.
Valbuena said by resorting to red-tagging, Lacson is serving
as a Duterte’s “attack dog” against Robredo and hopes to
break up the broad unity against Duterte and the MarcosDuterte tandem being generated by Robredo’s campaign.
The NDFP, together with various peace advocates, have only
publicly expressed hopes that the people will support a
candidate that will resume peace negotiations with the
NDFP in order to discuss the socioeconomic and political
roots of the current civil war.
The CPP has previously noted that the way to resuming the
NDFP-GRP peace negotiations is to affirm all past
agreements and do away with impediments such as NTFElcac and the “terrorist designation” of the CPP, New
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People’s Army and the NDFP and its allied organizations
under the draconian “Anti-Terror Law.”
“Several presidential candidates, including Robredo and
Lacson, have declared openness to “peace talks,” Valbuena
said, but noted that this can only be “election talk.”
He noted that, so far, “none of the candidates have been
explicit in declaring plans to resume the suspended peace
negotiations with the NDFP and recognize all past
agreements as basis for moving forward.” (CPP Information
Bureau)

Kagyat na umento sa sahod, iginiit ng mga
manggagawa
Marso 12, 2022
Muling iginiit ng mga manggagawa ang dagdag na sahod sa
harap ng pagsirit ng presyo ng langis at mga batayang
bilihin. Noong Marso 11, nagsagawa ang mga manggagawa
sa ilalim ng Unity for Wage Increase (UWIN) ng
konsultasyon sa National Cathedral ng Iglesia Filipina
Independiente sa lungsod ng Maynila bago sila tumulak sa
upisina na Regional Wage Board. Habang isinasagawa ang
porum, pinalibutan ng mga pulis ang katedral sa utos ng
kumander ng PNP para hadlangan ang kanilang pakilos.
“Itaas na dapat,” ang giit ng mga manggagawa sa Kilusang
Mayo Uno sa Department of Labor and Employment. Anila,
positibo ang pag-utos ng ahensya para pag-aralan ang
kasalukuyang antas ng sahod, pero ang kailangan ngayon ay
kagyat na aksyunan ang nakabimbing mga petisyon para sa
dagdag sahod. Huling isinampa ng UWIN ang petisyon noong
2019. Dalawang beses itong ibinasura ng DOLE at
isinaisantabi sa tabing ng “pag-agapay sa pandemya.” Huling
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nadagdagan ang sahod sa National Capital Region noon pang
2018.
Mas malala, instrumento ang DOLE sa pagpabagsak sa sahod
sa pamamagitan ng pagpapahintulot nito sa mga kapitalista
na bawasan ang sahod ng kanilang mga manggagawa sa
tabing ng “pagpreserba ng mga trabaho” sa ilalim ng
pandemya. Noong 2020, nagtala ng abereyds na pagbagsak
na 9% ang sahod ng mga manggagaang Pilipino sa
kasagsagan ng mahihigpit na lockdown ng rehimeng
Duterte.
“(T)uloy tayo sa pagsuporta sa mga manggagawa natin sa
ilalim ng Unity for Wage Incraese Now sa kanilang petisyon
para sa wage increase mula ₱537 tungong ₱750,” pahayag ni
Elmer “Ka Bong” Labog, kandidato ng mga manggagawa
pagkasenador.
Ayon sa Ibon Foundation, lalupang lumayo sa kasalukuyang
minimum ang sahod ang nakabubuhay. Sa pagkwenta ng
Ibon, kailangan ng isang pamilyang may limang myembro
nang ₱1,072 kada araw o ₱25,252 para mabuhay ng disente
sa Metro Manila. Ito ay sa kalagayang inilagay ng estado sa
“mababang” 3% ang tantos ng implasyon.
Ayon kay Sonny Africa, executive director ng institusyon,
noong pumalo ang presyo ng langis sa pandaigdigang
merkado nang $131 kada bariles (₱5,618 sa palitang
$1=₱42.80) noong 2008, pumalo nang 10.2% ang tantos ng
implasyon sa Pilipinas. Ngayong umaabot na ito sa $120
kada bariles (₱6240 sa palitang $1= ₱52), posibleng triple
kundinman apat na beses pang bibilis ang pagsirit ng mga
batayang pangangailangan at serbisyo.
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#StopTheBombingsPH, ikinakampanya sa ibang
bansa
Marso 12, 2022
Inilunsad ng grupong Friends of the Filipino People in
Struggle (FFPS) ang kampanya para sa pagwawakas sa
walang-patumangga at labis na nakasisindak ng mga aerial
bombing sa mga sibilyang komunidad sa Pilipinas. Naitala na
ang higit sa 200 kaso ng mga aerial bombing at
panganganyon ng mga pwersa ng Armed Forces of the
Philippines (AFP) sa ilalim ng panunungkulan ni Duterte.
Inilunsad ng grupo ang kampanya para makahiyat ng mga
kaibigan at alyado sa iba’t ibang mga bansa na suportahan at
palawakin ang pagtutol sa aerial bombing na sibilyan ang
pangunahing apektado. “Ang mga komunidad ng mga
mahihirap na magsasaka at katutubo sa pinakamalalayong
lugar ang hinahambalos nito,” ayon sa grupo.
Inilinaw rin nila na marami ang natutulak na magbakwit at
lisanin ang kanilang mga komunidad at nagdudulot ng
pagkawasak sa kalikasan ang mga pambobomba.
“Ang mga armas na ginagamit ay galing sa iba’t ibang
kasunduan at ayudang militar,” ayon sa grupo. “Ang US,
Israel at Turkey ay kabilang sa mga pangunahing suplayer
ng mga kontratang militar na ilandaang milyong dolyares.”
Gayundin, anila, nakapagbigay na ang US ng aabot sa $600
milyong ayudang militar sa gubyernong Duterte simula pa
2016.
Kabilang sa mga panawagan ng FFPS sa mga internasyunal
na grupo ang kagyat na pagwawakas ng pambobomba ng
rehimeng Duterte, pagpapahinto sa pagbebenta ng armas at
pagbibigay ng ayudang militar sa gubyerno at pagbatikos sa
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paglustay ng pondo ng Pilipinas sa pakikigidma kaysa ilaan
sa mga serbisyong panlipunan.
Kaugnay ng mga panawagan ito, koordinadong ilulunsad ng
FFPS ang mga kampanya sa social media, mga kumperensya,
pagtitipon at mga protesta. Inilahad nila ang mga aksyon at
porma ng pagkilos na maaari ring ilunsad ng iba pang mga
grupo:
• magpetisyon at mangampanya sa social media • gamitin
ang #StopTheBombingsPH • magtipun-tipon para
maglunsad ng pag-aaral tungkol sa isyu • magpalitaw ng
pondo para sa mga proyekto at grupong sumusuporta sa
mga biktima ng kampanyang pambobomba ng rehimeng
Duterte • mga direktang aksyon (protesta) at inisyatiba sa
sining para pigilan ang industriya ng militar at igiit na
umaksyon ang mga lokal na gubyerno (tulad ng ginawang
aksyon ng PalAction na naipasara ang Elbit sa UK)
Idinagdag din ng FFPS na hungkag ang paggamit ng aerial
bombing para sa imbing layunin ni Duterte na “durugin ang
Bagong Hukbong Bayan.” “Napatunayan na ng kasaysayan
na hangga’t mayroong hindi pagkakapantay-pantay at ang
mga ugat ng suliranin ng mamamayang Pilipino ay
nananatili, mamamayagpag ang lahat ng porma ng
pakikibaka,” anila.

Walang usapan para sa koalisyong gubyerno sa kahit
na sinong kandidato, paglilinaw ng PKP
Marso 12, 2022
Pinasinungalingan kahapon ng Partido Komunista ng
Pilipinas (PKP) ang mga alegasyon ni Sen. Ping Lacson na
kung mananalo sa pagkapangulo ang kandidatong si Leni
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Robredo, hahantong ito sa isang “koalisyong gubyerno sa
mga komunista.”
“Para sa kaalaman ng lahat, walang anumang kasunduan ang
PKP o ang National Democratic Front of the Philippines
(NDFP) sa kahit sinong pampulitikang partido na tumatakbo
sa eleksyong 2022,” ayon kay Marco Valbuena, upisyal sa
impormasyon ng PKP. “Hindi rin usapin para sa PKP o NDFP
ang makipagtalakayan para sa isang ‘koalisyong gubyerno’
sa ngayon,” dagdag pa niya.
Itinatanggi ni Lacson na isa siyang red-tagger, pero agad
namang nired-tag ang mga organisasyong masa na
nakapaloob sa koalisyong Makabayan nang sinabi niyang
ang presensya ng mga ito sa rali ni Robredo ay patunay ng
pakikipagtulungan ni Robredo sa PKP. Ayon kay Valbuena,
sa pangrered-tag ni Lacson, nagsisilbi siyang “attack dog” ni
Duterte laban kay Robredo na may layuning wasakin ang
malapad na pagkakaisa laban sa mga Duterte at tambalang
Marcos-Duterte na natitipon ng kampanya ni Robredo.
Ang NDFP, kasama ang maraming nagtataguyod sa
kapayapaan, ay nagpahayag lamang ng pag-asa na ang
mamamayan ay susuporta sa isang kandidato na muling
bubuksan ang pintuan para sa usapang pangkapayapaan sa
NDFP para mapagtalakayan ang sosyo-ekonomiko at
pampulitikang ugat ng kasalukuyang digmang sibil.
Dati nang sinabi ng PKP na ang muling pagbuhay sa usapang
pangkapayapaan ng NDFP-GRP ay dapat magsisimula sa
pagkilala sa lahat ng nagdaang mga kasunduan at pagwaksi
sa lahat ng mga balakid dito tulad ng NTF-Elcac at ang
“terorsistang designasyon” ng PKP, ng Bagong Hukbong
Bayan at ng NDFP at mga alyadong organisasyon nito sa
ilalim ng mabangis na “Anti-Terror Law.”
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“May ilang kandidato sa pagkapangulo, kabilang na si
Robredo at Lacson, ang nagpahayag ng pagiging bukas
sa”usapang pangkapayapaan,” sabi ni Valbuena, pero
binanggit rin niyang maaring “pang-eleksyon” lang ito.
Sinabi niya na sa ngayon, “wala sa mga kandidato ang
malinaw na naghayag ng planong ipanumbalik ang
suspendidong negosasyong kapayapaan sa NDFP at ng
pagkilala sa nagdaang mga kasunduan bilang batayan para
isulong ito.” (CPP Information Bureau)

“No Objection” iniatras ng BFAR sa reklamasyon sa
Cebu
Marso 12, 2022
Nagdiwang ang mga residente ng Tayud, Consolacion, Cebu
matapos iatras ng Bureau of Fisheries and Aquatic
Resources (BFAR)-Central Visayas ang ibinigay nitong
permiso para matuloy ang 231.35 ektaryang proyektong
reklamasyon na sasaklaw sa Barangay Tayud, Consolacion.
Ang proyektong ito ay itinutulak ng lokal na pamahalaan ng
Consolacion at La Consolacion Seafront Development
Project.
Ang La Consolacion Seafront Development Project ay
naglalayong magtayo ng mga komersyal at panturismo na
imprastruktura sa lugar. Pagmamay-ari ito ni Congressman
Victor Yap, kinatawan ng ikalawang distrito ng Tarlac at
kanyang kapatid na si Jose Jr., dating meyor ng San Jose,
Tarlac.
Iniatras noong Marso 2 ng BFAR ang kanyang Letter of No
Objection na kanilang inilabas nong Hunyo 28 sa
pagdadahilang hindi nila saklaw diumano ang pagproseso ng
ganitong aplikasyon dahil sa laki ng saklaw nitong erya.
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Nauna nang inilabas ng ahensya ang LONO sa katwiran na
walang masisirang yamang dagat sa lugar noong Hunyo 28.
Subalit tinunggali ito ng mga mangingisda ng Consolacion at
mga katabi nitong Mandaue at Lapu-Lapu. Anila kung
matutuloy ang reklamasyon mawawalan sila ng lugar ng
pangisdaan.
Bago nito, nagkaroon ng serye ng mga pagkilos ang mga
mangingisda, residente ng Barangay Tayud, mga
manggagawa sa pier ng Consolacion at mga tagapagtaguyod
ng kalikasan. Sa kanilang petisyon, iginiit nila na ang erya ng
Tayud ay idineklarang “wetland zone,” dahil mayaman ito ng
mga species ng ibon at puno ng mangrove. Nagbabala rin sila
na maaaring magdulot ng matinding pagbaha ang
pagkawasak ng ecosystem dito.
Tinatayang may 3,000 manggagawa ng pier at 500
mangingisda ang mawawalan ng kabuhayan kung matutuloy
ang reklamasyon.

CPP remembers Ka Nars, vows justice on 2nd
anniversary of his murder
Marso 13, 2022
The Communist Party of the Philippines today remembered
its late Vice Chairman Julius Giron (Ka Nars), who along with
Dr. Maria Lourdes Tangco and aide Arvie Reyes, was
murdered in cold-blood in Baguio City two years ago. The
CPP said the cry for justice for Ka Nars, Dr. Tangco and Arvie
continues.
“Let us remember today Ka Nars (Julius Giron), erstwhile
CPP Vice-Chair, who was assassinated by fascists two years
ago in Baguio City,” said CPP Chief Information Officer Marco
Valbuena.
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“Ka Nars was a humble and mild-mannered comrade,” he
added.
Ka Nars is among the growing list of victims of the the state’s
campaign of murdering revolutionaries. He is the second
peace consultant of the National Democratic Front of the
Philippinesn (NDFP) killed mercilessly by the US-Duterte
regime.
To cover up their crime, state forces claimed that Ka Nars
and his companions “returned fire” after they were
presented with warrants of arrest. This is the same storyline
of the PNP and AFP in almost all cases of killings.
During the time of his murder, Ka Nars was convalescing
from acute pancreatitis which has adversely affected his
health since July 2019. Even unable to fight back, state
soldiers and police fired upon them. Autopsy reports show
that they were shot in the back.
According to a tribute by the CPP Executive Committee in
March 2020, Ka Nars was among the young revolutionaries
who emerged from the powerful army of activists that arose
from the First Quarter Storm of 1970.
“We will always be thankful for his key role in convening the
CPP’s 2nd congress in 2016,” Valbuena added.
“Younger party cadres continue to take inspiration from the
example of Ka Nar’s proletarian revolutionary attitude and
his selfless service to the oppressed and exploited,” he
ended.

Itinatayong kampo ng Philippine Navy sa Bicol, para
sa US?
Marso 13, 2022
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Hindi malayong muling gawing kampo ng militar ng US ang
dating istasyon nito sa Bagamanoc, Catanduanes at ang
dating baseng nabal sa Subic, Zambales.
Ito ang pahayag ni Ka Raymundo Buenfuerza, tagapagsalita
ng New People’s Army (NPA)-Bicol sa ipinahayag ng
Philippine Navy na magtatayo ito ng kampo sa dating
pwesto ng US Coast Guard sa Barangay Quigaray, Panay
Island, Bagamanoc, Catanduanes. Ayon sa NPA-Bicol, hindi
malayong isangkalan ng militar ng US ang Enhanced Defense
Cooperation Agreement (EDCA) para muling magpwesto ng
tropang Amerikano sa estratehikong lugar.
Ang Panay Island sa naturang prubinsya, na nasa bungad
Pacific Ocean, ay ginamit ng militar ng US noong dekada
1950-1970. Dati na itong tinarget ng rehimeng BS Aquino na
ipaloob sa EDCA noong 2014.
Sa pinakahuling pahayag ng Philippine Navy, magsisilbi
umano ang itatayong kampo bilang isa sa kanilang mga
Forward Operating Base na magbabantay sa Benham Rise.
Sang-ayon ito sa estratehikong plano ng US na tadtarin ng
mga base militar ang “First Island Chain” at “Second Island
Chain” sa Pacific Ocean upang sagkaan ang pagpapalawak ng
militar ng China. Saklaw ng “Second Island Chain” ang
Benham Rise na noong 2017 ay ilang buwang kinakitaan ng
presensya ng mga barko ng China.
Binatikos ni Ka Raymundo ang pagpangako ni Gov. Joseph
Cua ng Catanduanes na magbubuhos ng pondong publiko
para lamang maitayo ang nasabing kampo. Sa kabila ito ng
kawalang-suporta sa mamamayan ng prubinsya para
makaagapay sa malawakang pagkawasak dulot ng bagyo at
sa harap ng masidhing krisis sa ekonomya.
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Ayon sa mga residente, hindi nagbayad ng upa ang US Coast
Guard sa mahabang panahon na pag-okupa nito sa lugar.
Lumaganap rin ang mga kaso ng abusong sekswal ng mga
pwersa ng US sa kababaihan hanggang sa mga karatig
prubinsya. Inalala rin nila ang malimit na pagpunta ng mga
submarino ng US na pinaniniwalaang kargado ng mga
sandatang nukleyar. Tahasang labag sa soberanya ng
Pilipinas o prinsipyo ng pagpapasya-sa-sarili ang presensya
ng mga dayuhang armadong pwersa at kanilang mga armas
nukleyar.
Pasilidad nabal ng US sa Subic
Kaugnay nito, ibinalita noong Marso 8 ng Department of
National Defense na binili na ng Cerberus Capital
Management sa halagang $300 milyon ang naluging
pagawaan ng barko ng Hanjin Heavy Industries and
Construction sa Subic Bay. Inilista nitong kasosyo ang lokal
na kumpanyang Agila South Inc.
Ang kumpanyang US na Cerberus ay pinamumunuan ni Dan
Quayle, dating bise presidente ng US at kilalang malaking
kapitalista sa industriyang militar. Isa sa mga kumpanyang
kontrolado ng Cerberus ang Navistar Defense na
kinokontrata ng militar ng US para gumawa ng mga
sasakyan para sa mga tropa nito. (Dati rin nitong
pagmamay-ari ang sa isa pang kumpanya sa industriyang
militar na DynCorp.)
Sa pagpalit ng Cerberus bilang opereytor ng pagawaan ng
barko sa Subic Bay, malaki ang posibilidad na makuha nito
ang kontrata sa konstruksyon ng mahigit 500 barkong
pandigma na kakailanganin ng US Navy sa Pacific Ocean. Sa
kumperensya noong Pebrero 16-18, sinabi ng US Navy na
kailangan nila ang ganito kalaking bilang upang harapin ang
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lumalaking pwersang nabal ng China, at upang higit pang
saklawin ang kalaparan ng naturang karagatan.
Maanomalya rin ang kasunduang “pauupahan” ng Cerberus
sa Philippine Navy ang sangkatlong bahagi ng 300ektaryang pagawaan para umano gawing kampo ng huli. Ang
naturang pwesto ay ang mismong lugar kung saan ginagawa,
kinukumpuni at minamantine ang mga barko. Malaking
posibilidad na maging tabing lang ang Philippine Navy sa
pagpwesto ng US Navy at mga barkong pandigma nito.
Sa mga pasilidad sa loob ng mga kampo ng Armed Forces of
the Philippines (AFP) na kasalukuyang inookupa ng mga
pwersa ng US sa ngalan ng EDCA, walang kapangyarihan ang
AFP sa mga dayuhang tropa. Wala ring pananagutan ang US
na ipaalam kung anu-ano ang iniimbak nitong mga armas.

Karima-rimarim na sinapit ng New Bataan 5,
nabunyag sa awtopsiya
Marso 13, 2022
Pinasubalian ng panimulang ulat ng awtopsiya sa katawan
ng boluntaryonng guro na si Chad Booc, isa sa limang
biktima ng masaker sa New Bataan, ang hinabing kwento ng
“armadong engkwentro” ng 10th Infantry Division of the
Armed Forces of the Philippines (AFP).
Kasama ni Booc na pinatay sa naturang masaker sina
Gelejurain Ngujo II, isa ring boluntaryong guro ng mga
Lumad, Elegyn Balonga, isang manggagawang
pangkalusugan, at mga drayber na sina Roberto Aragon at
Tirso Añar, matapos silang arestuhin ng mga sundalo sa
isang tsekpoynt noong Marso 23, 2022 sa Barangay Andap,
New Bataan, Davao de Oro.
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Isinagawa ni Dr. Raquel Fortun, isang tanyag na forensic
pathologist, ang awtopsiya o pagsusuri sa mga bangkay ng
biktima noong Marso 7. Ayon kay Fortun, “Balak talaga
silang patayin. Nagtamo sila ng maraming tama ng baril, at
dagdag dito, maraming bagay ang tila gustong itago.”
Ayon kay Fortun, ang katawan ni Booc ay nagtamo ng
napakaraming tama ng bala sa katawan. Sa dami,
magkakadikit ang mga tinamong sugat, dahilan na mahirap
tukuyin ang “trajectory” o direksyon ng mga bala. Bali ang
gulugod nito na posibleng dahilan ng kagyat na pagkamatay
bunga ng “neurogenic shock” kung hindi man kagyat na
paralisis o pagkalumpo. Dumanas si Booc ng internal na
pagdurugo matapos tamaan ang kanyang baga, “diaphragm”,
atay, pali, tiyan, bituka, kanang bato at kanang adrenal gland.
Bali din ang “thoracic vertebrae,” ilang tadyang, at basag ang
kanyang kanang siko.
Hindi na dumaan sa awtopsiya ang iba pang biktima,
naobserbahan ng pamilya nina Elegyn at Gelejurain ang
pagkakatulad ng mga tinamo sa katawan ng mga biktima,
maramihang tama ng bala at mga pasa.
Nagtamo rin ng ilang tama ng bala ng baril ang katawan ni
Jurain, at nabalatan ang isang bahagi ng tiyan at kanang hita.
Ang kaliwang paa naman ni Elegyn ay naputol ng ilang
pulgada sa ibaba ng tuhod. Putol din ang kanang paa malapit
sa bukung-bukong. Ang mga naputol na biyas ay binalot at
muling ikinabit gamit ang packaging tape, meron din
namuong dugo sa mga daliri ni Elegyn. Base sa nakitang mga
marka sa kanyang katawan, binaril din siya sa kanyang
kanang tuhod at ibaba ng kanang siko. Mapapansin din ang
pagkaputol ng kanyang panga at pasa sa tungki ng ilong.

- 70 -

“Ito ay isang marahas na insidente kung saan limang tao ang
namatay. Dapat awtomatiko itong inimbestigahan pero
parang wala namang ganoong ginawa,” ayon kay Dr. Fortun.
Kinwestyon ni Fortun ang kakulangan ng impormasyon
tungkol sa pagkamatay ni Booc at ng kanyang mga kasama.
Sinabi niya na walang impormasyon kung saan aktwal na
nangyari ang sinasabing engkwentro at kung paano
natagpuan ang mga bangkay sa pinangyarihan.
“Marami kang makukuhang impormasyong sa
pinangyarihan. Tinutulungan ka nitong buuin muli ang
nangyari. Nakakatulong ito sa iyo na malaman ang
katotohanan, ngunit walang ganoon,” sabi pa niya.
Inilarawan niyang “overkill” at di makatao ang pagpatay na
aniya’y walang dudang isinagawa habang ang mga biktima
ay walang kalaban-laban.
Ang resulta ng awtopsiya ay tumutugma sa pagpapatotoo ng
mga residente ng Barangay Andap na walang nangyaring
engkwentro sa kanilang lugar. Maging ang yunit ng NPA sa
lugar ay nagsabi na walang naganap na engkwentro sa lugar
at hindi kasapi ng NPA ang mga bikima.

Pagtatalaga ni Duterte ng mga upisyal bago mageleksyon, batbat ng anomalya
Marso 14, 2022
Tatlong upisyal ng Commission on Elections, isang huwes sa
Court of Appeals at isang kagawad ng Civil Service
Commission ang “huling minutong” itinalaga ni Rodrigo
Duterte sa natitirang buwan ng kanyang termino. Ang mga
ito, kasama ng mga nauna nang itinalaga niya sa mga
independyenteng komisyon at korte, ay magsisilbi sa
reaksyunaryong estado lampas ng kanyang termino.
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Ang mga ito ay binansagang “midnight appointment.”
Tinatawag na “midnight appointment” ang pagkahirang sa
isang pusisyong pulitikal sa panahong malapit na matapos
ang termino ng isang humihirang.
Sa ilalim ng Section 15, Article VII ng 1987 Constitution,
pinagbawalan ang Presidente na gumawa ng anumang
paghihirang dalawang buwan bago ang eleksyong
presidensyal at hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino.
(Ibig sabihin, nagsimula ang pagbabawal noong Marso 9.)
Itinalaga ni Duterte sa Comelec sina Saidamin Pangarungan,
George Erwin Garcia at Aimee Neri. Ipinwesto nila sa mga
bakanteng pusisyon na iniwan sa Comelec nina dating
Chairperson Sheriff Abas at dating mga komisyuner na sina
Antonio Kho Jr. at Rowena Guanzon nang magretiro sila
noong Pebrero. Isinapubliko ang kanilang pagkakatalaga
noong Marso 9. Ayon sa kasalukuyang komisyuner na si
James Jimenez, maaaring bumoto ang tatlo sa mga kasong
nakasampa sa Comelec laban sa kandidatura ni Ferdinand
Marcos Jr. (Si Kho Jr., na myembro ng parehong fraternity ni
Duterte, ay itinalaga niya sa Korte Suprema noong Pebrero
23.)
Mabilis na naglabasan ang kaso ng anomalya at korapsyon
ng mga itinalaga. Si Garcia ay abugado ni Ferdinand Marcos
Jr. sa kanyang protestang elektoral laban kay Vice Pres. Leni
Robredo noong halalang 2016. Naging abugado rin siya ni
Francisco “Isko” Damagoso, isa pang kumakandito sa pagkapangulo.
Samantala, nabunyag na si Neri ay humaharap sa kaso ng
pangingikil kung saan tumanggap siya ng ₱10 milyong suhol
mula sa kilalang druglord na si Herbert Colanggo.
Nagpalipat-lipat din siya ng ahensya sa loob ng anim na
taong panunungkulan ni Duterte — mula Bureau of
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Immigration tungong Department of Social Work and
Welfare at ngayon sa Comelec. “Tanda ito ng kanyang
kawalan ng propesyunalismo,” ayon kay Sen. Franklin
Drilon. “Ang mabuti sa kanya, magtago na siya at kikilatisin
ng mabuti ng Senado ang kanyang pagkakatalaga.” Pangako
ni Drilon na hindi makauupo sa Comelec si Neri dahil sa mga
alegasyon laban sa kanya.
Noong Marso 7, inanunsyo ang pagkakatalaga kay Jose
Lorenzo dela Rosa sa Court of Appeals. Si de la Rosa ang
salarin sa tatlong warrant sa tinaguriang “Bloody Sunday” na
nagresulta sa pagpatay at pag-aresto ng mga aktibista sa
Southern Tagalog.
Isa pa sa mga binabatikos ay ang paghabol ng pagtatalaga
kay si Karlo Nograles, tagapagsalita ni Duterte, bilang
pinuno ng Civil Service Commission noon ding Marso 7.
Magtatagal sa pusisyon si Nograles hanggang 2029.#

Isang linggong pakikiisa sa mga rebolusyonaryong
kilusan sa Pilipinas at Turkey, idineklara ng CPIMaoist
Marso 15, 2022
Idineklara ng Komite Sentral ng Communist Party of IndiaMaoist noong Marso 1 ang isang linggong pakikisa sa mga
rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas at Turkey.
Ang tinawag nitong “Linggo ng Anti-Imperyalismo” ay
magsisimula sa Marso 23 at magtatapos sa ika-53
anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan sa Marso 29.
“Itanghal natin ang panawagang ‘Mabuhay ang pagkakaisa at
ugnayan ng mga rebolusyonaryo sa buong mundo!’ Hindi
maipagtatagumpay ng mamamayan sa buong mundo ang
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mga demokratiko at sosyalistang rebolusyon nang hindi
nagagapi ang imperyalismo. Ideklara natin na sa kabila ng
matinding panggigipit mula sa mga imperyalista at kanilang
mga kumprador, at sa kabila ng ilang beses pang mga
pangmamasaker, gaano man dadanak ang dugo,
magtatagumpay ang mamamayan.”
Kasabay ng pakikipagkaisa, itutulak din ng CPI-Maoist ang
panawagan para sa pagpapalaya ng mga detenidong
pulitikal sa iba’t ibang bahagi ng mundo.
Sa loob ng India, gugunitain ng mga kasama ang pagkamartir
ng mga rebolusyonaryong sina Bhagat Singh, Rajguru at
Sukhdev, mga mandirigmang pinatay ng impreyalistang
British noong Marso 23, 1931.
“Sa ngayon, nakikibaka ang mga manggagawa, magsasaka at
iba’t ibang sektor para sa mga solusyon sa pundamental
nilang mga problema na dulot ng imperyalismo,” ayon sa
CPI-Maoist. “Paborable ang sitwasyon para sa rebolusyon sa
buong mundo. Tumataas ang pakikiisa at koordinasyon ng
mga anti-imperyalistang pakikibaka at mga kilusang
rebolusyonaryong sa buong mundo. Ang mga
rebolusyonaryong partido, laluna ang mga Maoistang
rebolusyonaryong partido, ay nagkokonsolida at umuunlad
sa buong mundo.”
Hinikayat ng mga kasama sa India ang ibang
rebolusyonaryong pwersa na makiisa sa isang linggong
kampanya ng International Committee in Support of
People’s War in India laban sa imperyalistang
pagsasamantala at pang-aapi.
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On humanitarian grounds, safely release elderly NPA
fighter in Tagum City—CPP/NPA
Marso 15, 2022
The Communist Party of the Philippines (CPP) and the New
People’s Army (NPA) Southern Mindanao Regional
Operational Command today demanded the immediate safe
release of an elderly NPA fighter arrested with two others in
Tagum City.
According to the regional command of the NPA in Southern
Mindanao, Victor “Ka Pong” Rollon, Christine Joy “Ka Rye”
Dula and Chargelyn “Ka Jillian” Casquejo were all noncombatants when troops swooped in and arrested them in a
community in Barangay La Filipina in Tagum City last March
9.
The three were arrested on March 9 by combined forces of
the 1001st Infantry Brigade and the Criminal Investigation
and Detection Group. They were planted with evidence to
incriminate them on charges of illegal possession of firearms
and explosives on top of the trumped-up cases of rebellion,
murder, serious illegal detention and robbery in band
already filed against them.
Ka Pong is elderly and suffering from various ailments due
to his advanced age. Ka Jillian, a medic, was attending to Ka
Pong and conducting mass work and information drive on
health and production among the peasant masses in the area
with the help of Ka Rye.
“On humanitarian grounds, we urge the captors of Ka Pong
to effect his immediate safe release, in order for him to seek
proper medical treatment and convalesce from his
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ailments,” said CPP Chief Information Officer Marco
Valbuena.
Rigoberto Sanchez, NPA-SMR spokesperson, added that the
three must immediately be given medical attention,
especially Ka Pong. “They must likewise be allowed
visitation by their families and relatives or confer with
human rights advocacy groups to ensure that their rights
and welfare are not being violated,” he said.
Valbuena also condemned how the arrested fighters of the
NPA are being treated and made to appear like common
criminals. He denounced the police for “planting evidence
and falsely charging them of crimes without basis.”
“We denounce the publication of the picture of Ka Pong
posed with the planted evidence, and the pictures of Ka Rye
and Ka Jillian, as if they are common criminals, in outright
violation of due process,” said Valbuena. “Under
international humanitarian law, captured officers and
fighters of either side should be accorded the dignity and
respect as fighters or officers of the armies and people they
represent.”
He added that in line with the Comprehensive Agreement on
Respect for Human Rights and International Humanitarian
Law (CARHRIHL), the three should be treated humanely,
provided with adequate food and drinking water and
confined in a secure place with adequate facilities for health
and hygiene, and access to their lawyers and families.
“The enemy’s common cruel treatment of captured or
surrendered comrades is a far cry from the humane
treatment that the NPA promptly extends to its prisoners of
war,” Sanchez lamented.
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He further emphasized that while Red fighters provide the
most considerate treatment of POWs under guerilla
conditions, captured or surrendered comrades by enemy
troops are more often than not subjected to torture,
ruthlessly interrogated, held incommunicado or
disappeared or even summarily killed. (CPP Information
Bureau)

Tigil-palaot kontra taas-presyo ng langis, ikinasa ng
mga mangingisda
Marso 15, 2022
Naglunsad ng koordinadong tigil-palaot ang mga
mangingisda sa pangunguna ng Pambansang Lakas ng
Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya) ngayong
araw, Marso 15, bilang protesta sa tuluy-tuloy na pagtaas ng
presyo ng langis sa bansa. Umaaray ang sektor ng pangisda
dahil umaabot na sa halos 80% ng kanilang gastos sa
produksyon ay napupunta na lamang sa petrolyo. Ikinasa
ang tigil-palaot sa Laguna de Bay at Manila Bay.
Panawagan nila ang pagbibigay ng buong subsidyo sa gastos
sa langis, malakihang pagrolbak sa presyo ng petrolyo,
pagbabasura sa oil deregulation law, at pagtanggal sa excise
tax sa produktong petrolyo.
Umaabot na sa ₱73-₱76 kada litro ang presyo ng gasolina at
diesel sa Metro Manila. Mas mataas pa ang presyo sa mga
prubinsya. Itinulak ito ng gahiganteng pagtaas na ₱13 kada
litro ngayong araw. Ika-11 na beses na itong sunud-sunod na
linggo na pagtataas ng presyo sa mga produktong petrolyo
ngayong taon.
“Ang tigil-palaot ay protesta namin laban sa labis-labis na
pagpepresyo sa produktong petroloyo na bumangkarote sa
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amin at naglubog sa utang,” ayon kay Ronnel Arambulo,
tagapagsalita ng Pamalakaya. “Ipinuprotesta rin namin ang
pagsasawalang-bahala ng gubyerno na itama ang
mapanlinlang na napakamahal na pagpepresyo ng mga
higanteng kumpanya sa langis,” dagdag pa niya.
Ayon sa Pamalakaya, sisirit tungong ₱924 mula sa dating
₱780 ang gagastusin sa isang palaot o fishing trip na
gumagamit ng 12 litro ng krudo na karaniwang tumatagal
nang 6-8 oras.
“Malayo na ang agwat ng kinikita namin sa kabuuang gastos
sa produksyon sa kada palaot. Normal na sa isang
mangingisda ang mabaon sa utang dahil abot-langit ang
presyo ng langis habang patuloy ang pagbulusok ng kita sa
pangingisda,” saad ni Arambulo.
Nauna na ring iniulat ng grupo ang paghahanap ng mga
mamamalakaya ng alternatibong mga trabaho para
pansamantalang pagkakakitaan.
Kasabay ng tigil-palaot, inilunsad din ng grupo sa ilalim ng
Anakpawis Partylist ang mga protesta sa iba’t ibang panig ng
bansa.

Dambuhalang inutang ni Duterte, hindi sa pagharap
sa pandemya napunta
Marso 16, 2022
Hindi totoong lumobo ang utang ng bansa para sa
pangangailangan sa pagharap sa pandemya, taliwas sa
sinasabi ng mga upisyal sa ekonomya ng rehimeng Duterte.
Ayon sa pananaliksik ng Ibon Foundation, mas malaking
bahagi ng inutang ng rehimen mula tumama ang pandemya
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noong 2020 ay ginamit para tustusan ang programa sa
imprastruktura at pagbabayad ng utang.
Noong katapusan ng Enero 2022, iniulat ng estado na
umabot na sa ₱12.3 trilyon ang utang ng pambansang
gubyerno. Nangangahulugan ito ng ₱110,364 utang ng
bawat Pilipino.
Ayon sa Ibon, sa ₱5.3 trilyong inutang ng rehimen mula
2020 hanggang 2021 (o halos kalahati ng kabuuan), ₱570
bilyon lamang ang napunta sa pagharap sa pandemyang
Covid-19.
Sa kabilang banda, ayon sa Ibon, gumastos ang rehimen ng
₱1.84 trilyon para sa proyektong imprastruktura at ₱2.17
trilyon para ipambayad ng utang. Ang mga ito ay pitong
beses na mas malaki kumpara sa ginastos sa pag-apula ng
pandemya.
Pinalobo rin ng mga upisyal sa ekonomya ng rehimen ang
iniulat nitong mga utang na nakuha para sa apulain ang
pandemya. “Nagsisinungaling ang mga manedyer sa
ekonomya sa pagsasabing ang tugon sa Covid-19 ang
nagpalobo sa utang sa pagsasabing mayroong $25.7 bilyon
na dayuhang utang para sa pandemya.” Sa pagsusuri ng
grupo, nasa $5.6 bilyon o 23% ng kabuuan ang partikular na
para sa tugon sa Covid-19.
“Malinaw na tumanggi ang gubyernong Duterte na maglaan
ng sapat na pondo sa pinakakagyat na mga pangangailangan
ng mamamayan sa ilalim ng pandemya tulad ng
pagpapalakas sa sistemang pangkalusugan, pagbibigay ng
ayuda sa nahirapang mga pamilya, at subsidyo sa mga
magsasaka at maliliit at katatamtamang-laking negosyo,”
ayon sa grupo.
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Dagdag nito, hindi angkop na hindi binago ang malakihang
paggasta sa imprastruktura dahil malaking bahagi nito ay
lumalabas ng bansa sa anyo ng pagbili ng mamahaling
imported na mga materyal, makinarya at pagbabayad sa
dayuhang mga kontraktor. “Mas malaki sana ang naging
multiplier effect ng halagang ito kung inilagay ito sa mga
bulsa ng mamamayan at sa pagsuporta sa lokal na maliliit at
katamtamang-laking negosyo.”
Tinawag ng Ibon na “dagdag insulto” ang plano ng
Department of Finance na magpataw ng dagdag na buwis
para ipambayad sa utang. Noong katapusan ng 2021,
umabot sa ₱1.28 trilyon ang binayaran ng rehimen na utang,
mas mataas nang 25% kumpara sa nakaraang taon.

Isuspinde ang BBB, ibigay ang sapat na ayuda
Marso 16, 2022
Tumanggi kahapon si Rodrigo Duterte na isuspinde ang
excise tax sa langis. Taliwas ito sa panawagan ng maraming
sektor sa lipunan para sana maibsan ang walang awat na
pagsirit at bahagyang ibaba ang presyo ng mga produktong
petrolyo. Sa halip, balak ng rehimen na mamudmod ng
kakarampot na ₱200 sa “pinakamahirap na 50%” o 12
milyong pamilya para “makaagapay” sa krisis.
Kakarampot na ₱33 bilyon ang inilaan para sa ayuda,
malayong-malayo sa ₱147 ang tinatayang makukulekta ng
estado mula sa mga buwis na ipinataw nito sa mga
produktong petrolyo.
Ang pagtanggi sa pagsuspinde ng buwis ay dahil may
paglalaanan na diumano ang pondong ito. Isiniwalat mismo
ng Department of Finance na nakatakda na ito para sa mga
proyekto ng programang Build-Build-Build.
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Kinutya ng Anakpawis Partylist at grupo ng kababaihang
magsasaka na Amihan ang limos na ayudang gustong ibigay
ng Department of Finance (DOF) sa mga pamilyang
apektado ng pagsirit ng presyo ng langis at mga bilihin.
“Ang iginigiit namin ay ayudang sapat at dagdag-sahod pero
ang dumating ay limos. Kung tutuusin, mas mababa pa ito sa
limos. Nakakagalit na parang pulubi ang pagtrato sa masa ng
gubyernong ito.” ayon kay Ka Ariel Casilao, pambansang
tagapangulo ng Anakpawis.
“Kung malaking bahagi ng excise tax ay para sa BBB, mas
dapat nga ito suspindihin. Alam natin na malulustay sa
kurapsyon ang pondo sa BBB at imprastruktura,” ani
Casilao.
Ikatlong araw na ngayon ng isang linggong protesta na
ikinakasa ng mga maralitang sektor sa pamumuno ng
Anakpawis. Kabilang dito ang mga protestang ‘tigil-palaot’
ng Pamalakaya, noise barrage at mga piket ng mga
opereytor at drayber ng dyip at iba pang mga sektor. Sa
nagdaang dalawang araw, inilunsad ang mga proesta sa iba’t
ibang bahagi ng Metro Manila at ilang mga prubinsya.
“Kahit malakas ang panawagan ng mga apektadong sektor
na suspindihin o alisin muna ang excise tax sa langis,
sumang-ayon pa rin si Pangulong Duterte sa gusto ng DOF
na manatili ang excise tax. Nanaig ang interes ng kartel na
langis na kumita ng husto kahit hirap na hirap na ang
taumbayan,” dagdag ni Casilao.
Sa panig ng grupong Amihan, sinabi ng tagapangulo nitong si
Zenaida Soriano na kulang ang ₱200 para sa isang buwan, na
pambili ng isang kilong bigas, ulam para sa 3 beses na
kainan, at pambili ng sahog at iba pa.
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Ginawa lamang umano ito ni Duterte bilang konswelo-debobo o para palabasing mayroong tugon ang gubyerno sa
panahon ng matinding krisis.
Isinaad din ng Amihan na pinagkakasya na lamang ng
kababaihang magsasaka ang ₱478-₱700 na badyet para sa
isang araw para mabuhay. Dagdag dagok sa kanila ang
pagtaas ng presyo ng LPG na mahigit ₱1000 na ngayon.
“Ang kahilingan ng mga maralita ay ₱10,00 ayuda at
₱15,000 production subsidy at suspensyon ng excise tax sa
produktong langis. Bakit napakahirap para sa kanilang
ibigay ito?” bwelta ni Soriano.

Mga piloto ng AFP, sinasanay ng US sa aerial
bombing
Marso 16, 2022
Nasa Pilipinas ngayon ang mga eroplanong pandigmang F16 ng US para magdaos ng Bilateral Air Contingent ExercisePhilippines (BACE-P) mula Marso 14-25. Sa loob ng 12 araw,
sasanayin ang mga piloto ng Philippine Air Force (PAF) para
umano sa mas mahigpit na pagtutulungan ng dalawang
pwersa.
Kabilang sa mga isasagawang pagsasanay ang “air to ground
engagement,” na katawagan sa mga pambobomba at
istraping. Mula nang bilhin ng Philippine Air Force ang mga
FA-50, pangunahing misyon nito ang paghuhulog ng bomba
sa mga sakahan, komunidad at kabundukan ng mga
magsasaka, katutubo at Moro. Pinakahuli dito ang paghulog
ng di bababa sa 12 bomba sa Barangay Runggayan, Maguing,
Lanao del Sur noong Marso 1. Pawang mga sakahan at
istrukturang sibilyan ang tinarget ng pambobomba.
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Lalong humihigpit ang hawak ng US sa Armed Forces of the
Philippines (AFP) sa sunud-sunod na mga pagsasanaymilitar sa bansa sa loob lamang ng kasalukuyang buwan.
Ang bukambibig ng US na umano’y “interoperability” ay ang
pagpapahusay nito sa kanyang kumand at kontrol sa mga
armadong pwersa ng iba’t ibang bansa sa Indo-Pacific.
Pangunahin itong nagsisilbi sa pagpapakitang-gilas laban sa
China upang pigilan ang pagpapalawak ng huli sa rehiyon.
Ang BACE-P ngayong taon ang ika-10 ulit nang pagsasanay
mula nang simulan ito noong 2016 na pangunahing
nilahukan ng mga fighter jet na FA-50 ng Pilipinas at F-16
naman ng US.
Pagkakataon rin ang BACE-P upang maihambog ng US ang
kanyang mga lumang F-16 na matagal nang iniaalok para sa
programang “modernisasyon” ng AFP.
Bago ang pagsasanay sa mga piloto, nauna nang sinimulan
noong Marso 5 sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija ang
taunang pagsasanay na “Salaknib 2022.” Sa taong ito,
tuturuan ng US Army Pacific ang binuo nitong 1st Brigade
Combat Team ng Philippine Army ng karagdagang mga
taktika sa pag-opereyt bilang kumbinasyon ng iba’t ibang
yunit kabilang ang artileri, mga tangke at eroplano.
Aabot sa 1,100 sundalo mula sa US Army Pacific ang dumayo
upang lumahok sa Salaknib 2022. Pinalolobo ng bilang na ito
ang dami ng mga tropang Amerikano na permanenteng
nakaistasyon sa mga kampo ng AFP, kahit pa tahasang
nilalabag nito ang soberanya ng bansa.
Mas marami pa ang dadagsa na sundalong Amerikano bago
magtapos ang buwan para naman sa Balikatan Exercise.
Palalahukin din ng US ang iba pang kaalyado nitong bansa,
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kabilang ang Japan, Australia at mga bansa sa Southeast
Asia.
Samantala, nagtapos noong Marso 7 ang tatlong-linggong
pagsasanay ng Special Forces ng Philippine Army sa ilalim
ng Balance Piston 22-1. Kabilang sa itinuro sa kanila ng US
Special Forces ang bagong mga taktika nito sa operasyong
paniktik, at paglulunsad ng “unconventional warfare.”
Bahagi ng “unconventional warfare” ang pagtustos sa mga
armadong pwersa para pabagsakin ang nakatayong mga
gubyerno tulad ng ginawa ng US sa Iraq, Afghanistan at Latin
America. Saklaw din nito ang mga operasyong
kontrainsurhensya at kontragerilya.

Ika-27 taong anibersaryo ng pagkamatay ni Flor
Contemplacion, ginunita
Marso 17, 2022
Nagmartsa ang mga progresibong grupo sa pangunguna ng
Migrante International kaninang umaga, Marso 17, sa
Mendiola sa lunsod ng Maynila para gunitain ang ika-27
taong anibersaryo ng pagkamatay ni Flor Contemplacion,
isang migranteng manggagawa na pinarusahan ng
kamatayan sa Singapore.
Si Contempacion ay namasukan noon na isang katulong sa
Singapore na idinawit sa pagpaslang sa isang kapwa Pilipina
na katulong at anak ng isang Singaporean at hinatulan ng
kamatayan ng gubyerno ng Singapore noong 1995. Binitay
siya noong umaga ng Marso 17, 1995.
Nagtulak ng malawakang mga protesta at demonstrasyon
kapwa sa Pilipinas at Singapore ang kontrobersyal na
pagbitay kay Contemplacion. Kinundena noon ng mga
Pilipino ang rehimeng Ramos sa pagpapabaya nito sa mga
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migrante at pagtutulak sa mga Pilipino na dumayo sa
ibayong-dagat para magtrabaho.
“Kinikilala at inaalala namin si Flor sa panahong ilampung
libong Pilipino ang patuloy pa ring natutulak na lumisan sa
bansa araw-araw para lamang matugunan ang kani-kanilang
mga pamilya,” ayon sa Migrante International.
“(S)umasailalim sila sa hindi makataong mga kundisyon sa
paggawa, diskriminasyon, pagsasamantala at pang-aabuso
sa trabaho at hindi makatarungang detensyon o
deportasyon, pagpupuslit at iligal na rekrutment,” dagdag ng
grupo.
Matapos ang tatlong dekada, ayon sa Migrante, nagdurusa
pa rin ang mga Pilipino sa parehong kapalaran ni
Contemplacion. Binigyang-diin ng grupo na ang pagkamatay
ni Contemplacion ay matingkad na paalala sa mamamayan
ng malubhang kalagayan ng mga migranteng manggagwa.
“Sa ilalim ng rehimeng Duterte, dumami ang bilang ng mga
migranteng namamatay, inaabuso, ikinukulong at nasa death
row, biktima ng trafficking at paglabag sa karapatan sa
paggawa. Marami sa kanila ang hindi nabigyan ng kagyat at
kumprehensibong pagkalinga at ligal na tulong at buong
proteksyon sa kanilang mga karapatan mula sa gubyerno,”
ayon sa Migrante.
Sa kasalukuyan, 92 migranteng manggagawang Pilipino ang
nasa death row sa iba’t ibang bansa.
Lumahok sa protesta sa Mendiola ang mga kinatawan ng
Bayan Muna Partylist at kandidato pagkasenador ng
Makabayan na si Elmer Labog. “Hustisya para sa lahat ng
mga biktima ng Labor Export Program!” panawagan ni
Labog.
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Para sa Migrante International, kinikilala nila si
Contemplacion sa pagsusulong ng pakikibaka ng mga
migranteng manggagawa para sa kanilang karapatan,
kabuhayan, dignidad, serbisyo at proteksyon.
“Bitbit namin ang sulo ng hustisya para kina Jakatia Pawa,
Constancia Dayag, Joanna Demafelis, Mary Jean Alberto,
Jeannelyn Villavende, Grace Santos at lahat ng mgiranteng
biktima ng pagsasamantala,” pagtatapos ng grupo.

1st Scout Rangers Battalion at 88th IB, naunahan ng
BHB-Bukidnon
Marso 18, 2022
Pitong sundalo ang napatay sa kontra-opensiba ng BHBBukidnon laban sa nag-ooperasyong mga tropa ng 1st Scout
Rangers Battalion at 8th IB sa Sityo Kiito, Barangay Canayan, Malaybalay City tanghali noong Marso 3.
Bilang ganti, binweltahan ng mga sundalo ang mga sibilyan
sa lugar. Inaresto nila ang isang datu at apat na magsasakang
Lumad sa parehong araw, pinahirapan at pinalabas na mga
Pulang mandirigma. Nakapiit ngayon sa Malaybalay City Jail
sina Datu Elyurin Goaynon, isang IP chieftain at 37 taong
gulang, Reboy Goaynon, 16, Giovani Licayan, 30, Michael
Peraga, 20, at Andro Mahul, 33. Pinalalabas na mayroong
mga nakumpiskang armas mula sa kanila.
Ayon sa mga ulat, ang limang inaresto ay nadatnan lamang
nilang kumukuha ng mga punong kahoy para sa kanilang
bahay sa Sityo Kilap-agan sa Barangay Can-ayan. Tinortyur
ang lima. Inilinaw ng kanilang mga pamilya na pawang mga
sibilyan ang lima at umaasang magkakaroon ng masusing
imbestigasyon para kagyat silang mapalaya.
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Naghabi pa ng kwento ang mga sundalo na nadampot ang
mga sibilyan sa isang engkwentro kung saan nakasamsam
umano ng mga armas, laptop at kagamitang militar.
Ilang araw matapos nito, muling nakauna ang BHB kontra sa
reyd ng 88th IB noong Marso 9 sa Sityo Bendum, Barangay
Busdi. Isang sundalo ang iniulat na napatay.
Para itago ang kanilang magkasunod na pagkatalo,
nagpakana ang 8th IB ng bugso ng umano’y pagsuko ng mga
Pulang mandirigma noong Marso 15. Sinundan pa ito ng
“pagkadiskubre” ng isang “bangkay” ng isang alyas Prodo sa
Sityo Kilap-agan na di umano’y napaslang sa labanan noong
Marso 3. (Ang Kalihukan)

Pasistang terorismo ng AFP, bigong pigilan ang mga
opensiba ng BHB-Northern Samar
Marso 18, 2022
Hindi napipigilan ng pasistang terorismo ng 20th Infantry
Battalion, 803rd Infantry Brigade at PNP laban sa
mamamayan ng Northern Samar ang sunud-sunod na mga
opensiba ng Bagong Hukbong Bayan-Rodante Urtal
Command (BHB-RUC) nitong Pebrero. Sa loob lang ng
walong araw, walong pasistang tropa ang natamong
kaswalti ng kaaway sa bayan ng Catubig.
Pebrero 16. Pinaputukan ng BHB-RUC ang mga tropa ng
PNP-Special Action Force sa pagitan ng Barangay Roxas at
Barangay San Jose (Hebobollao) bandang ala-1:30 ng hapon.
Dalawang pasistang kaaway ang napatay at dalawa ang
nasugatan, na dinala ng helikopter matapos ang opensiba.
Narinig pang magsigawan sa takot ang apat sa mga
pasistang tropa.

- 87 -

Ang nasabing kaaway ay nagsilbing pwersang
pangseguridad sa kumander ng 20th IB na si Lt. Col. Joemar
Buban na pumunta sa Barangay Roxas sa tangkang linlangin
at magpakitang tao sa mga residente umaga ng araw ding
iyon. Kasunod ito ng pamamaslang ng mga tropa ng 20th IB
sa apat na residente ng Roxas, kabilang ang tatlong bata
kung saan dalawa ang namatay.
Pebrero 21. Naunang paputukan ng BHB-RUC ang nasa 20
nag-ooperasyong pasistang tropa sa Barangay Tungodnon
bandang alas-9 ng umaga. Sa inisyal na ulat, dalawang
pasistang tropa ang napatay.
Pebrero 24. Muli na namang pinaputukan ng mga Pulang
mandirigma ang mga nag-ooperasyong tropa sa CM Recto
(Lobedico) bandang alas-2 ng hapon. Hindi man lang
nakaganti ng putok ang kaaway.
Patunay ang matatagumpay na opensiba ng BHB na hindinghindi magagawang pigilan ng karahasan ng estado ang
armadong paglaban ng hukbong bayan upang depensahan
ang mamamayan.
Nanunumpa ang BHB-RUC na tuluy-tuloy itong maglulunsad
ng mga taktikal na opensiba upang ipaghiganti ang mga
batang walang awang pinatay ng pasistang 20th IB, at ang
lahat ng naging biktima ng pasistang AFP-PNP. (Larab)

Singil sa kuryente, presyo ng mga bilihin, nagtaasan
na
Marso 18, 2022
Binatikos ng mga demokratikong grupo ang pagtaas ang
walang-awang pagtaas ng Meralco sa singil nito sa kuryente
ngayong Marso. Noong Marso 17, nagpiket ang grupong
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Anakpawis sa Kamias, Quezon City para ipanawagan na
ibaba ng kumpanya ang singil nito.
Sigaw nila, “Serbisyo sa tao, wag gawing negosyo!” Tulad ng
industriya ng langis, deregularisado rin ang industriya ng
kuryente at walang sagkang nakapagtataas ng singil ang mga
pribadong kumpanya kailanman nilang gustuhin.
Sa gitna ng gahiganteng pagtaas ng presyo ng langis, dalidaling itinaas ng Meralco ang singil sa kuryente ngayong
Marso. Tataas nang ₱0.063 ang singil kada kilowatt hour
nito o ₱13 kada buwan para sa isang tirahang
kumokunsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, ₱18.75
para sa mga kumokonsumo ng 300 kWh, at ₱31.25 para sa
500 kWh.
Ayon sa Meralco, hindi pa kasama sa taas-singil na ito ang
epekto ng mga dagdag-presyo ng langis. Anito, sa Mayo pa
mararamdaman ng mga konsyumer ang buong epekto ng
pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo.
Noong nakaraang taon, siyam na beses na itinaas ng Meralco
ang singil nito mula Abril hanggang Disyembre. Umaabot sa
₱291.22 ang kabuuang dagdag-singil nito sa mga konsyumer
na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Ang mga
kumukonsumo ng 500 kwh ay nadagdagan ng singil na
₱798.05. Pinakamataas ang idinagdag nitong singil noong
Nobyembre.
Samantala, nagtaasan na rin ang presyo ng mga bilihin
ngayong Marso, taliwas sa mga pangako ng Department of
Trade and Industry noong Pebrero na hindi sisipa ang
presyo ng pangunahing bilihin sa bansa matapos lumampas
sa $100 ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado.
Noong Marso 6, bago ang gahiganteng pagtaas sa presyo ng
langis, nagpahayag si Steven Chua, presidente ng Philippine
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Amalgamated Supermarket Association, na tumaas na ang
presyo ng batayang mga bilihin, laluna sa mga produktong
inaangkat ang hilaw na materyales.
Ayon sa grupo, tumaas na nang 3% hanggang 6% ang presyo
ng mga batayang produkto. Ang presyo ng mga produktong
imported ay tumaas na nang mula 8% hanggang 15%.
Kabilang sa mga tumaas ang presyo ang powdered na gatas,
mga delata, sariwang gatas, biskwit, toothpaste, lotion, gatas
ng bata, nakalalasing na inumin, halos lahat ng mga
imported na pagkain at mga condiments o panakot.
Samantala, ang presyo ng mga food mix at enhancer
(pampalasa) ay tumaas na nang 24%. Ayon kay Chua, hindi
pa kasama sa mga pagtaas na ito ang epekto ng pagtaas ng
presyo ng langis. Ibig sabihin, higit pa itong tataas sa
susunod na mga buwan.
Table: Dagdag-singil ng Meralco, 2021
Buwan

200 KwH konsumo 500KwH konsumo

April- September 157.70 393.75 October 5.66 14.15
November 65.00 163.00 December 62.86 157.15 TOTAL
291.22 728.05

Walang naging benepisyo sa konsyumer ang
malakihang importasyon ng karne at bigas
Marso 18, 2022
Walang naging benepisyo sa mga konsyumer ang pagbaha
ng imported na karneng baboy at bigas, taliwas sa
ipinangako ng National Economic and Development
Authority nang ibaba nito ang taripa (buwis sa pang-angkat)
at itinaas ang bolyum ng maaaring iimport ng Pilipinas mula
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sa iba’t ibang bansa. Ito ay dahil nananatiling mataas at
nagbabadya pang muling tumaas ang mga presyo ng mga ito
sa mga lokal na tindahan. Nalugi din bunga nito ang lokal na
mga prodyuser na natutulak sa
Matatandaang ibinaba ni Rodrigo Duterte ang mga taripa sa
imported na karne at bigas sa pamamagitan ng Executive
Order No. 134 at 135 noong Mayo 2021. Pagdadahilan niya
ang pag-agapay sa mabilis na pagsirit ng mga presyo nito
noon. Halos isang taon pagkatapos nito, walang
signipikanteng pagbaba sa mga presyo. Sa halip, bilyunbilyong halaga ng buwis ang nawala sa gubyerno.
“Walang naimpok ang mamamayan,” ayon sa Samahang
Industriya ng Agrikultura o Sinag. “Kung hindi ibinaba ang
taripa sa karne, nakakulekta dapat ang gubyerno ng ₱22
bilyon sa mga import noong 2021,” ayon sa Sinag. Sa taya ng
grupo, hanggang ₱10 bilyon lamang ang nalikom ng estado
noong nakaraang taon.
“Tumigil ang mga magbababoy na muling magparami ng
alaga dahil sa pagbaha ng mga import,” ayon sa grupo.
Bumagsak ang produksyon ng karneng baboy sa bansa dulot
ng pananalasa ng African Swine Fever na nagsimula noon
pang 2019 at nagtagal hanggang 2021 dahil sa makupad na
tugon ng estado.
Samantala, wala ring epekto ang buhos ng imported na bigas
sa presyo nito sa mga merkado. “Hindi tumaas ang pagimport ng bigas mula sa mga bansang di kasapi ng ASEAN,
kahit pa mas mabababa ang presyo ng mga ito,” ayon sa
Federation of Free Farmers. Taliwas ito sa pangako ng
rehimen na bababa ang presyo ng bigas sa pamamagitan ng
pag-aangkat ng mas murang bigas mula sa mga bansa labas
ng ASEAN. Kalakhan ng nadagdag na inimport na bigas mula
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sa mga bansang ito ay ang mamahaling klase at hindi ang
ordinaryong klase ng bigas na kinakain ng nakararami.
“Kaya ang nakabenepisyo sa mas mababang taripa ay ang
mga importer at mayayamang konsyumer,” ayon pa sa
grupo. “Hindi solusyon ang importasyon, mas maasahan pa
rin ang lokal na produksyon.”
Hindi nangailangan ng dagdag na importasyon ng bigas
noong nakaraang taon, giit ng mga grupo sa agrikultura.
Nagtala pa nga ng mataas-taas na bolyum ng ani ang mga
lokal na prodyuser sa huling kwarto noong nakaraang taon.

Buong bansa ang taas-presyo, bakit ang taas-sahod
hindi?
Marso 19, 2022
Tinawag ni Bong Labog, tagapangulo ng Kilusang Mayo Uno
at kandidato pagkasenador ng Makabayan, ang National
Economic and Development Authority at Department of
Finance na “walang puso sa mga manggagawa tulad ni
(Rodrigo) Duterte” matapos inayawan ng ahensya ang
pagsasabatas ng isang pambansang minimum na sahod.
Ito ay matapos sinalungat ng mga upisyal ng ahensya at ng
Department of Finance sa isang pagdinig sa Kongreso noong
Marso 17 ang pagsasabatas sa pambansang minimum na
sahod dahil magdudulot diumano ito ng pagtaas ng
implasyon at “di pagkakapantay-pantay.” Hahadlang din
umano ito sa “kakayahan ng mga rehiyon na mag-engganyo
ng mga industriya at negosyo.”
Ibig sabihin, pananatilihin ng estado ang mala-aliping sahod
at malalaking agwat ng mga sahod sa pagitan ng mga
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rehiyon bilang insentiba sa mga negosyante, kapwa mga
dayuhan at lokal, sa ngalan ng “pagkakapantay-pantay.”
“Makatarungan ang pagdagdag sa sahod, kahit bago pa
nagtaasan ang presyo ng langis,” ayon kay Labog. “Nararapat
sa mga manggagawa na tumanggap ng dagdag-sahod
matapos nilang palutangin ang ekonomya sa gitna ng
pandemya. Laluna ngayong nagsilakihan ang pagtaas ng
presyo ng langis na sobrang nagbagsak sa halaga ng mga
sahod at nagpapahirap sa mga manggagawa.”
Hindi totoong tumataas ang mga presyo dahil itinataas ang
sahod, aniya. Pinakamabagal ang pagtaas ng mga sahod sa
ilalim ng rehimeng Duterte at pinakamababa ang halaga nito
sa nakaraang 35 taon. “Binabarat ang mga manggagawa
pero tumataas pa rin naman ang mga presyo ng bilihin at
cost of living.”
Mula Enero 2020 hanggang Agosto 2020, bumagsak nang
abereyds na 9% ang mga sahod sa buong bansa, ayon sa mga
estadistika ng gubyerno. Pero sa parehong panahon, tuluytuloy na tumaas ang implasyon. Katunayan, tumalon ito
mula 4% noong Hulyo 2020 tungong 4.9% noong Agosto sa
kasagsagan ng unang taon ng pandemya. Pinakamabilis ang
pagsirit ng mga presyo ng pagkain.
“Kapag taas presyo, unli! Kahit kailan nila gusto at kahit
ilang beses pa. Pero pagdating sa taas sahod, napakabarat at
napakakupad ng Duterte administration. Hindi ko alam kung
paano nakakatulog itong mga upisyal ng gubyerno tuwing
gabi gayong hinahayaan nilang mamatay sa gutom ang
taumbayan!” bwelta ni Labog.
“Yung ₱537 sa NCR, ubos na agad sa pamamalengke, hindi
pa kasama ang pambayad sa upa, kuryente, at tuition fee.
Mas lalo pa sa ibang rehiyon na higit na mas mababa ang
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sahod kahit napakamahal din ng mga bilihin. Kung sisipatin
pa nga, higit na mas mahal pa ang presyo ng langis at
pagkain sa ibang mga rehiyon,” added Labog.
Sa ilalim ng panukalang batas, itataas ang sahod sa buong
bansa nang hanggang ₱750 kada araw. Kung dalawa ang
nagtatrabaho sa isang pamilya, mangangahulugan ito ng
₱1,500 kada araw. Pero sa harap ng nagtataasang presyo ng
bilihin at singil, halos pang-agapay lamang ang dagdagsahod na ito.

Krisis sa trabaho, lalupang lumala
Marso 19, 2022
Muling bumagsak ang bilang ng may trabaho sa inilabas na
datos noong Marso 18 ng Philippine Statistics Authority.
Ayon sa ahensya, umaabot sa halos 3.6 milyon ang nawala sa
pwersa sa paggawa noong Enero, mula 49.5 milyon noong
Disyembre 2021 tungong 45.9 milyon noong Enero.
Ayon sa IBON foundation, idinidiin ng mga datos na ito ang
hindi istableng sitwasyon ng mga trabaho sa bansa. Taliwas
sa pahayag ng National Economic and Development
Authority na simple lamang na “walang interes maghanap
ng trabaho” ang mga manggagawang Pilipino, malinaw na
bigo ang gubyerno sa paglikha ng regular at permanenteng
mga trabaho para sa milyun-milyong nawalan ng trabaho sa
nakaraang anim na buwan o higit pa.
Mayorya sa nawalan ng trabaho ay mga trabahong part time.
“Bumagsak tungong 13 milyon mula sa 16.8 milyon ang mga
manggagawang nagtatrabaho ng mas mababa pa sa 40 oras,”
dagdag pa ng IBON.
Maging ang itinuturing na self-employed at walang
binabayarang empleyado ay bumagsak ng 1.5 milyon, mula
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sa 12.9 milyon tungong 11.4 milyon. Pinakaapektado ang
sektor ng agrikultura, kung saan 2.5 milyon ang nawalan ng
trabaho.
Pinalala pa ng pagsirit ng presyo ng langis ang krisis sa
paggawa, pahayag ng grupo. Umabot na sa ₱31 ang
kabuuang halaga ng itinaas ng presyo ng langis mula Enero
2022. Ayon sa grupong Piston, halos ₱363 ang nakakaltas sa
arawang kita ng mga tsuper ng dyip, dahil dito marami sa
kanila ang tumigil sa pamamasada o naghanap ng ibang
mapagkakakitaan.
Samantala, ang mga magsasaka naman ay naobligang
magdagdag ng ₱2,000 kada ektarya ng kanilang gastusin
dahil sa taas ng singil ng langis. Ayon naman Pamalakaya,
grupo ng mga mangingisda, halos 80% ng gastusin sa
produksyon ng mga maliit na mangingisda ay napupunta
lamang sa gasolina.
Mas matindi pa, patuloy pa rin ang pambababarat ng
rehimeng Duterte sa ayuda at subsidyo. Inanunsyo nito
kamakailan na magbibigay ng ₱200 kada buwan sa 50% ng
pinakamahihirap na pamilya dahil umano sa kakulangan sa
pondo. Limitado rin ang subsidyo sa langis na ₱3 bilyon
lamang na paghahati-hatian ng 377,443 nasa sektor ng
transportasyon at 158,730 mangingisda at magsasaka ng
mais. Limos lamang ito at hindi sasapat para isalba ang
milyong Pilipino sa epekto ng nagtataasang presyo ng langis
at bilihin, ayon pa sa grupo.

Lider-manggagawang si Bong Labog, inendorso ng
1Sambayan
Marso 19, 2022
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Upisyal nang inendorso ng 1Sambayan kahapon, Marso 18,
ang kanditura ng lider-manggagawa at kandidato sa
pagkasenador ng Koalisyong Makabayan na si Elmer Labog
sa kanilang hanay para sa pambansang halalan sa Mayo
2022. Kasabay ang pag-aanunsyo ng isang taong anibersaryo
ng 1Sambayan. Una nang inendorso ng grupo ang kapwa
kandidato ng Makabayan na si Atty. Neri Colmenares.
Ang 1Sambayan ay itinatag noong 2021 para buklurin ang
boses ng oposisyon laban sa pangkating Duterte at Marcos.
Dala ng grupo si Leni Robredo at Kiko Pangilinan bilang mga
kandidato pagkapresidente at bise presidente. Inendorso rin
nito ang orihinal na anim na mga kandidato pagkasenador sa
ilalim ng tambalahang Leni-Kiko.
Si Labog ay naging unyonista noong kasagsagan ng batas
militar ng rehimeng US-Marcos. Naging lider siya ng unyon
sa pinagtatrabahuan niyang hotel noong 1977. Kalaunan ay
gumampan siya ng mga susing tungkulin sa mga pederasyon
ng Kilusang Mayo Uno (KMU). Kasalukuyang tagapangulo si
Labog ng KMU na kumakatawan sa ilampung libong
manggagawa at kanilang mga unyon.
“Maraming salamat sa 1Sambayan sa inyong pagpili at pagendorso. Ang suporta at tiwala niyo ay lalong magpapasidhi
sa akin para ihatid ang makabayang pagbabago sa
mamamayan,” ayon kay Labog.

The revolution is a mass movement
Marso 19, 2022
Much like its failed predecessors, the US-Duterte regime has
once again declared that it will launch “decisive battles” to
end the armed struggle once and for all. And yet in Central
Negros, through the leadership of the Communist Party of
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the Philippines, the revolution has scored comprehensive
victories amid the regime’s relentless attacks.
Since October 2021, brigade-led operations of the 303rd
IBde (comprised of the 62nd, 79th, and 94th IB) along with
troops of the 33rd DRC, 16th SRC, and PNP-SAF have
consistently terrorized communities in Central Negros
despite the worsening socioeconomic crisis amid the Covid19 pandemic and the government’s militarist response, and
the recent wrath of Supertyphoon Odette.
Since 2018, Central Negros has been the target of the
regime’s brutal and dirty counterrevolutionary war through
its sustained combat operations coupled with crimes that
affect mostly civilians. Oplan Sauron 1 and 2 and other
similar operations have killed innocent farmers, farm
workers, leaders of legal organizations and even progressive
politicians. International rules of war and humanitarian law
are brazenly violated by the AFP, PNP, and NTF-ELCAC in
blurring the distinction between the NPA combatants,
civilians, and hors de combat. They see red everywhere in
their desperate attempt to quell the movement. Military
operations are marked by rampant human rights violation
including intimidation, red-tagging, enforced surrenders,
indiscriminate firing, illegal detention, torture, or murder.
These attacks have not prevented the CPP, NPA, and mass
organizations in the guerrilla front to push through with
tasks through creative and clandestine means, even with
intensified military presence in the mass bases and
expansion areas especially in the final months of 2021.
Comprehensive victories
Party members, Red fighters and revolutionary activists
sharpened their understanding of Marxism-Leninism- 97 -

Maoism through the study of the Basic Party Course, and
other Party documents, publications & statements.
Comrades have been armed with the revolutionary ideology
of the proletariat to guide them in their daily tasks and
learning from both positive and negative experiences. The
53rd anniversary celebration of the CPP was met with both
victories and challenges in the upcoming year as the end of
Duterte’s official term approaches.
Within 3 months, the LPC-NPA carried out the three
integrated tasks of base building, agrarian revolution, and
armed struggle in around 70% of its mass base of over
150,000.
Despite additional deployment of fascist troops in the area,
the LPC-NPA maintained its guerrilla base while also
expanding to new municipalities. New sectoral
organizations of the PKM, MAKIBAKA, and KM have also
been established. Meanwhile, mass organizations in
consolidated areas continued to increase and execute
livelihood, medical, educational, rehabilitation for the
victims of calamities and other programs of the People’s
Democratic Government. Meetings are held secretly even
with military presence in the area.
Contradictions among the ranks of the masses were also
resolved. They consult with NPA units or leaders of mass
organizations to resolve conflicts involving property
boundaries, intrigues, and other issues. Some of these
conflicts are due to the AFP’s divisive tactics to sow chaos
among the masses. With the masses eager to listen and heed
their army and local leaders, they are united further and
they continue to act as a collective force, strengthening the
revolution more than ever.
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While fascist troops are busy hijacking cooperatives to
convert them to military-led organizations, antifeudal
campaigns guided by the CPP and aided by the NPA have
benefited the masses. Farmers took over 54 hectares of land
through the implementation of revolutionary and genuine
land reform. Farm worker wages in two local haciendas also
increased by ₱50.
During the focused military operation in the final quarter of
2021, the NPA mounted 18 military actions against the AFP,
PNP, their network of spies, and lawless elements. Red
fighters seized weapons and new recruits, mostly from the
youth, added to the strength of the people’s army in the
guerrilla front. The support of the broad masses through
monitoring enemy activity and economic support have
immensely helped the people’s army seize the initiative and
wage offensives.
The Party also swore in new candidate and full members,
and current members renewing their commitment to
wholeheartedly serve the people and the revolution. New
Party branches in expansion and recovery areas were also
established. Aside from this, potential cadres were
developed and tempered by the comprehensive tasks of the
revolution.
The revolution flourishes in ceaseless and tireless struggle
In a span of three months, the ideological, political, and
organizational gains of the CPP in the guerrilla front is a
clear sign that the intensified attacks of the US-Duterte
regime has not at all weakened the fighting spirit of Party
cadres, Red commanders and fighters, and revolutionary
masses. Instead, the forces of the revolution have been
forged by ceaseless and tireless struggle and strengthened
unity.
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Revolutionary forces are prepared to face the challenges of
the upcoming year. Mass organizations and the people’s
army will continue to address the global pandemic through
herbal treatment, medical orientation and assistance. Relief
and rehabilitation efforts to help the masses whose
livelihood and homes have been destroyed by Supertyphoon
Odette will also continue.
The upcoming 2022 national elections primarily controlled
by the alliance of proven plunderer families of the Marcoses,
Arroyos, Estradas and Dutertes will compel the broad united
front of progressive and patriotic forces to consolidate their
strength to frustrate the looming threat of a Duterte
extension and a similarly tyrannical Marcos regime. The
unholy alliance’s local tenets in Central Negros are bound to
resort to needless violence against the people.
The AFP’s aim to destroy the revolutionary movement by
the end of Duterte’s official term will also indubitably result
to more grave human rights violations. Like its fresh
experience in the last quarter of 2021, the CPP, LPC-NPA,
and all revolutionary forces in Central Negros are
determined to face and overcome the attacks of the USDuterte regime.
What the focused military operations and the offensive of
the AFP, PNP, NTF-ELCAC combine have only proven is that
the more they attempt to stop the revolution, the more the
people are veered towards it. In the immortal words of
Chairman Mao, the masses are the true makers of history.
The revolution is a mass movement, and indeed the
experience of the revolutionary forces in Central Negros is a
proof of this. Despite the enemy’s focused military operation
and overspending, the national democratic revolution
advances wave upon wave to greater heights.
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The more openly and tyrannically the ruling class oppresses
the people, the more the masses are left with no choice but
to support and join the armed revolution. The revolutionary
forces’ fervor cannot be dampened by the shadow of a paper
tiger like Duterte and his imperialist masters. In another
year of struggle, the CPP, NPA and the broad masses in
Central Negros are sure to frustrate the brutal
counterrevolutionary war of the US-Duterte regime, and to
overcome hurdles to carry forward the people’s war. (Ang
Paghimakas)

Mga residente, nagbarikada para ipagtanggol ang
kababaryo
Marso 20, 2022
Pinalibutan ng mga residente ng Sityo Cabiti, Barangay
Santol, Binalbagan ang bahay ng isa nilang kababaryo
kaninang madaling araw para ipagtanggol siya laban sa mga
sundalo at pulis.
Ayon sa ulat ng Paghimutad, alternatibong grupong midya sa
Negros, alas-3 ng madaling araw nang pumasok ang 40
elemento ng AFP at Special Action Force ng PNP sa Sityo
Cabiti, malapit sa bahay ni Lucia Sales. Si Sales ay isang
magsasaka na kasapi ng Asosasyon para sa Kauswagan sang
mga Mangunguma kag Mamumugon sa Uma, lokal na
samahan ng magsasaka sa lugar.
Bandang ala-5 ng umaga nang paalis na sana ang anak na
lalaki na Sales papunta ng trabaho, nakita niya ang di bababa
15 tropa ng AFP at PNP ang papunta sa kanilang bakuran.
Tinangka ng mga ito na pasukin ang kanilang bahay.
Upang pigilan ang mga ito, nagbuo ng barikada ang mga
residente palibot ng bahay. Sa ulat ng Panghimutad ngayong
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tanghali, nakabarikada pa rin ang magkababaryo sa paligid
ng bahay ni Sales.
Ayon pa grupo, hinahanap umano ng mga berdugo ang isang
alyas “Juaning” sa lugar. “Nagbanta ang mga ito na
aarestuhin ang mga residente na walang ipinakikitang
warrant of arrest,” anito.

Magniniyog, lider ng grupong Claim, ginigipit ng
militar
Marso 21, 2022
Magkasunod na insidente ng panggigipit at iligal na pagaresto ng isang magniniyog at isang organisador ng grupong
Coco Levy Fund Ibalik sa Amin (Claim)-Quezon ang naiulat
nitong Marso.
Dinakip ng pinagsamang elemento ng Philippine National
Police at 18th IB si Carlo Reduta, organisador ng Claim
noong gabi ng Marso 18 sa Barangay Cawayan, Gumaca.
Sinampahan siya ng gawa-gawang kaso ng pagpatay at
bigong pagpatay. Kinasuhan rin siya sa ilalim ng Section 4 ng
Anti-Terror Law na nagtuturing sa “pagtutol o protesta
bilang krimen kung may tunguhin itong magdulot ng
kasamaan.” Ikinulong siya sa Gumaca Municipal Police
Station.
Ayon sa grupong Karapatan-Southern Tagalog, labis na nagaalala ang pamilya ni Reduta sa kanyang kalagayan na
ipapailalim siya sa mental torture at paninindak. Natatakot
rin silang ilipat-lipat siya ng piitan para itago siya sa kanila.
Si Reduta ay anak ng bilanggong pulitikal na si Maximo
Reduta na namatay sa sakit habang nasa loob ng piitan
noong nakaraang taon. May kapatid din siyang dinakip at
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sinampahan ng mga gawa-gawang kaso pero nakalaya din sa
kalaunan.
Samantala, hinaras at tinakot ng mga sundalo ang lidermagniniyog na si Felizardo Repaso sa bayan ng Atimonan
noong Marso 6.
Sa inisyal na ulat ng Karapatan-ST, tatlong araw na
umaaligid ang mga sundalo malapit sa bahay na tinutuluyan
ni Repaso at ng mag-asawa. Labis ang takot at pangamba na
dinanas ng pamilyang Repaso mula sa paniniktik at
paninindak na ginagawa ng militar sa kanila.
Kasabay ng mga paninindak, sunud-sunod ang sapilitan at
pekeng pagpapasuko ng AFP Southern Luzon Command
(Solcom) at NTF-Elcac sa mga kasapi ng Claim sa Quezon sa
nagdaang mga buwan.
Noong Nobyembre 2021, nilinlang ng AFP ang aabot sa 485
magniniyog mula sa Agdangan, Quezon na dumalo sa isang
programa at doon pinasumpa na “sumusuko” bilang mga
kasapi ng Bagong Hukbong Bayan at rebolusyonaryong
kilusan.
Samantala, sa gitna ng kasagsagan ng pandemya noong
2020, pinaslang ang isa pang lider ng Claim na si Armando
Buisan.
Ang mga magniniyog sa ilalim ng grupong Claim ay matagal
nang itinutulak ang panawagang ibalik ang pondong coco
levy para suportahan ang kanilang kabuhayan sa
pagniniyog. Ang coco levy ay taripa na ipinataw noong
panahon ng diktadurang Marcos na ibinulsa ng mga kroni
katulad ni Danding Cojuangco. Ikinakampanya nila ang
redistribusyon ng P105 pondong coco levy para sa kanilang
mga magniniyog.
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Iginigiit din ng mga magniniyog ang pagpapataas sa presyo
ng pagbili sa kanilang mga produkto.

9 na magsasaka, idinetine ng 72nd IB sa Bukidnon
Marso 22, 2022
Siyam na sibilyan ang iligal na idinetine ng mga pwersa ng
72nd IB mula pa unang linggo ng Marso sa White Kulaman,
Kitaotao, Bukidnon. Ang mga sibilyan ay mga magsasakang
ipinatawag ng militar sa kanilang kampo para sapilitang
pasukuin bilang mga “myembro” ng hukbong bayan sa
tabing ng “paglilinis” ng kanilang mga pangalan.
Iniulat ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid
(PKM)-Southern Mindanao na ang siyam — walong Manobo
at isang Ilonggo — ay mga residente sa magkakatabing
komunidad ng White Culaman. Noong Enero, napag-alaman
ng siyam na mayroong mandamyento de aresto sa kanilang
mga pangalan.
“Sinabi sa kanilang pamilya at kamag-anak na mareresolba
ang kaso ng mga magsasaka kung pupunta sila sa 72nd IB na
kasalukuyang umookupa sa White Culaman,” ayon kay
Restituto Baguer, tagapagsalita ng PKM-Southern Mindanao.
Ikinulong ang siyam sa isang health center sa White
Culaman at nilokong “maghintay sila sa ligal na proseso.”
Pinagbabawalan silang lumabas sa center o maghanapbuhay
para sa kanilang mga pamilya. Hindi rin sinabi sa mga
magsasaka kung gaano katagal silang ikukulong sa lugar.
Dahil dito, napilitan ang mga pamilya ng siyam na puntahan
sila sa White Culaman. Pagdating nila doon, idinetine rin sila
ng militar.
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“Sa harap ng pandemya at sumisirit na presyo ng batayang
mga produkto, wala kaming mapagpilian. Magugutom kami,”
sabi ng isa sa mga kapamilyang sumaklolo sa mga inaresto.
Habang nasa detensyon, ang mga asawa at anak lamang ng
mga magsasaka ang pinapayagang lumabas ng center at
magtrabaho nang ilang oras sa kanilang mga sakahan.
Mahigpit silang binabantayan ng mga sundalo.
Kinundena ni Baguer ang pagkulong sa mga magsasaka at
kanilang mga pamilya. Aniya, resulta na ito ng Anti-Terror
Law kung saan binabansagan ang mga sibilyan at hindi
armado na “bahagi BHB” at ipapailalim sa iligal na
detensyon.
Ayon pa sa PKM-SMR, ang siyam ay una nang inaresto noong
Agosto 2015. Kabilang sila sa 15 na magsasaka, kung saan
lima ang menor-de-edad, na ikinulong sa hedkwarters ng
19th IB sa Maramag, Bukidnon. Pinakawalan sila 22 araw
matapos ibasura ang gawa-gawang kasong isinampa laban
sa kanila.

Hilabihan ka init ang pagdawat sa masa sa ilang
hukbo
Marso 22, 2022
“MGA IGSOON UG KAUBAN, KAON MO KUTOB SA INYONG
MAKITA.” Mao kini ang nisugat nga pahibalo sa mga Pulang
manggubat sa dihang nangita sila og masa nga pwedeng
maistorya. Gisulat kini sa usa ka tabla nga kahoy gamit ang
uling ug makita kini nga gisab-it gawas sa payag nga
napalibutan og daghang saging.
Sa wala pa kini, nasagubang sa maong yunit sa Pulang hukbo
ang grabeng kakulang sa pagkaon. Tungod sa paningkamot
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nga mamentina ang pagka-sekreto sa paglihok, gipatuman sa
mga kauban ang makanunayong pagsibog ug paglikay sa
mga timailhan aron mahimong buta ang kaaway sa ilang
nahimutangan. Niini, gisinati sa mga kauban ang lain-laing
klase sa sakripisyo, lakip na ang kagutom.
Sa dihang nilurang na ang lihok sa kaaway, nagbuhi gilayon
og usa ka tim sa hukbo aron mangita og masa nga pwedeng
makatabang ug mapalihok alang sa pagpatumaw og
pagkaon. Naglisod pa ang mga kauban sa pagpangita og
masa sa mga umahan tungod kay walay tawo ang mga payag
nga ilang sagad maadtoan.
Kasagaran, sa panahon nga maglunsad og operasyong
militar ang kaaway, mokabat pa og pila ka adlaw ayha
makabalik ang masa sa ilang umahan. Usa sa mga pamaagi
sa kaaway aron mahikawan og suportang masa ang Pulang
hukbo ang hamletting, o ang pugos nga pagpabakwit sa
masa sa mga hilit nga lugar aron magtapok sa mga sentrong
bahin sa ilang lugar. Ginabawalan usab sa kaaway ang masa
nga moadto sa ilang uma. Labaw sa tanan, grabe usab ang
kahadlok sa mga lumulupyo tungod kay daghan na ang
kasinatian nga ginadakop, ginahasi, ginapatay ug
ginapasanginlan nga membro sila sa BHB kung makit-an sila
sa kaaway. Busa, daghang payag nga nasugukan sa kauban
nga daghan ang nabilin ug wala nahuman nga mga trabaho
sama sa lanot ug pananom ug nabiyaan nga mga mananap.
Human nabasa sa mga kauban ang gisulat sa kahoy, nikuha
gilayon sila og saging. Gihawan sa mga kauban ang sagbot sa
uma ug gidugangan og tanom ang palibot sa payag. Wala pa
gihapon sila nihunong sa pagpangita og masa nga pwedeng
maistorya. Nikabat ang pila ka adlaw, nakita na nila ang
masa nga tag-iya sa maong payag. Matud pa niya, unom ka
tuig na siyang nagpaabot sa mga kauban ug, gani, ginaandam
gayud niya ang iyang uma aron itabang kung dunay mga
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kauban nga makaabot. Nasayran niya nga naay mga kauban
nga nakasuroy sa iyang payag kay wala nawala ang iyang
mga butang ug, gani, nalimpyuhan pa iyang uma. Tungod sa
grabeng operasyon sa kaaway, nagbilin na lamang siya og
pahibalo sa iyang payag.
Kaniadtong 2021, labaw pang gipabangis sa kaaway ang
kanhi na niyang gipatuman nga pokus ug subsob nga
operasyong militar sa rehiyon. Gigamit sa kaaway ang lainlaing rekurso ug pamaagi aron ipatuman ang hinungog nga
pangandoy nga puuhon kintahay ang BHB sa rehiyon ug
ihikaw niini ang suportang masa. Sayop ug pakyas gayud
ang kaaway.
Samtang naglunsad og gimbuhatong masa ang laing yunit sa
BHB, naabot sila sa usa ka daang payag. Pagtuktok nila sa
pultahan, nigawas ang usa ka tigulang nga lalaki. Makita sa
iyang nawong ang kahinangop sa mga kauban ug
nangamusta. Daw usa ka amahan nga nangasaba sa iyang
anak, matud pa ni tatay, “Nganong dugay man mo nakaanhi?
Naa na moy makaon? Sus, gigutom na gyud mo ba kay
nagniwang na mo. Kanang akong lutyaan dinha, kutob sa
inyong makita, kuhaa ninyo.”
Sa pagpadayon og baktas sa maong yunit sa hukbo, nakakita
na usab sila og laing masa sa usa ka payag. Naghilak si tatay.
Matud pa niya, grabe iyang kahadlok kay abi niya og tinuod
ang gipasiatab sa kaaway nga nahurot na ang BHB sa
gipahigayong pagpamomba. Usa ka semana kuno human sa
usa ka hugna nga pagpamomba sa FA-50 fighter jets, gisuroy
ni tatay ang bukid nga tantya niyang naigo sa bomba.
Nabalaka siya nga basin gipangkaon na sa iro o baboy ihalas
ang bukog sa mga kauban ug namasin na lang siya nga may
makita aron malubong og tarong. Nagpahiyom lang ang mga
kauban ug gipasabot si tatay nga bakak ang gipangsabwag sa
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kaaway ug walay patay nga kauban sa maong hugna sa
pagpamomba.
Sa pikas baryo usab, dunay usa ka tim nga gibuhian aron
makigkita sa usa ka kontak nga masa. Tungod kay sikreto
ang paglihok, gihulat sa mga kauban nga mongitngit ayha
molakaw. Kini nga mga kauban bag-o sa erya ug wala sila
nasuheto sa mga agianan. Nawala sila sa dalan ug didto na
hinuon sila nakasugok sa usa ka payag nga wala nila nailhan
ang tagbalay. Bisan ang tagbalay mismo, nga duha ka managigsoon nga lalaki, natingala nganong naay nakaabot sa ilang
payag sa tunga-tunga sa gabii. Gihimamat ug gipasabot sa
mga kauban ang duha ka masa tungod kay sukad-sukad,
ayha pa kini nakakita og Pulang hukbo. Dali kaayo nga
nagkasinabot ang mga kauban ug masa. Gani, giihawan
dayon sila sa masa sa ilang binuhing manok. Pagka-sunod
adlaw, nilihok gilayon ang masa aron makapalit og pagkaon
alang sa mga kauban. Human sa pila ka semana, nikuyog na
dayon ang batan-ong lalaki ug misampa siya sa hukbo.
Sa pagsagubang sa mga Pulang hukbo sa lain-laing atake sa
kaaway, kanunay taas ang ilang rebolusyonaryong
moralidad ug kadasig tungod kay hilabihan kainit ang
pagdawat sa masa kanila. Taliwala sa mas gipabangis nga
pag-atake sa kaaway ngadto sa katawhan, padayon ang
pagrebolusyon sa masa. Wala nihunong ang katawhan sa
subling pagpalapad ug pagpakusog sa ilang nahimutangang
mga organisasyong masa. Adlaw-adlaw nga inspirasyon sa
mga kauban ang katakus sa masa nga iasdang ang gubat sa
katawhan.
Adunay mga higayon nga magpanuko ang masa nga
makigkita sa kauban o magpatuman sa ilang tahas tungod
kay mas mopatigbabaw usahay ang ilang kahadlok. Apan,
tungod sa ilang lalom nga pagsabot sa rebolusyon, sila
mismo ang gapangita og inisyatiba ug alternitibo.
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Mainiton ang pagsiguro sa masa nga makalikay ang ilang
hukbo sa atake sa kaaway. Busa, tukma-sa-panahon silang
nagapasa kung dunay nagsugok nga kaaway. Sa daghang
higayon, nagapangunay ang masa nga moatiman sa
seguridad pinaagi sa pag-patrol sa palibot.
Mainiton ang pag-atiman sa masa sa ilang hukbo nga
magpabiling lagsik ug takus makig-away. Ginadalit sa masa
ang ilang mga lagutmon ug uban pang pagkaon. Nagatabang
usab sila aron makapondo og pagkaon isip pagpangandam
sa pit-os nga kahimtang.
Mainiton ang pagsuporta sa masa nga mas mokusog ug
molapad pa ang ilang hukbo. Kinasing-kasing nilang
ginatugutan ug ginasuportahan ang ilang mga anak nga
mosampa ug molahutay sa BHB.
Mainiton ang pagpreserba sa masa sa prestihiyo sa
rebolusyonaryong kalihukan. Ginalikayan nila ang pugos ug
walay pili nga pagpasurender sa kaaway. Kung pugos man
nga makasurender, nagatago sila sa mga sikretong lugar
aron dili magamit sa kaaway ug gitago nila og ayo ang mga
butang sa hukbo nga gibilin kanila.
Labaw sa tanan, mainiton ang pagpakusog sa masa sa
demoktratikong rebolusyon sa katawhan. Adlaw-adlaw
nilang gipamatud-an nga sila ang tinuod nga bayani ug sila
ang tigmugna sa kasaysayan. # (Ang Kalihukan)

Lider-Lumad sa North Cotabato, iligal na inaresto
Marso 22, 2022
Iligal na naresto ng magkasanib na pwersa ng Philippine
National Police (PNP) at 72nd IB si Edwin Oribawan Sr.,
lider-Lumad sa Sityo Aguila, Kabalantian, Arakan, North
Cotabato noong Marso 18. Alas-kwatro ng madaling-araw
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nang sinalakay ng mga sundalo at pulis ang kanyang
tahanan. Tinutukan ng baril ang kanyang dalawang anak.
Ayon sa ulat ng Save Our Schools Network, alas-5 ng
madaling araw nang pinasok ang bahay ng mga Oribawan
para magtanim ng bala at bigyang-katwiran ang iligal na
pag-aresto sa kanya. Kinasuhan na siya ng gawa-gawang
kaso ng pagpaslang, rebelyon at paggamit ng droga.
Si Oribawan Sr. ay isa sa lider ng konseho ng mga Lumad na
Tinananon Kulamanon Lumadnon Panaghiusa. Isa rin siya sa
mga nagtatag ng Mindanao Interfaith School Foundation,
Inc. sa Arakan, North Cotabato. Myembro siya ng Parents,
Teachers and Community Association. Noong 2017,
malisyoso siyang idinawit ng AFP sa isinagawang ambus ng
Bagong Hukbong Bayan sa Sityo Gambodes sa parehong
bayan.
Ang MISFI ay nagtatag ng mga paaralang pang-elementarya
sa mga komunidad ng Lumad na ipinasara ng NTF-Elcac.
Noong Hunyo 2021, sapilitang pinadinemolis ng AFP ang
paaralan sa mga residente dito.

Mga magsasaka ng sibuyas, luging-lugi sa baba ng
presyo ng bilihan
Marso 22, 2022
Naiiyak na lamang sa hirap ang mga magsasaka ng sibuyas
dahil sa laki ng kanilang lugi ngayong anihan. Nabubulok na
sa kanilang mga sakahan o sa mga tabing daan ang kanilang
mga produkto dahil sa sobrang baba ng presyo ng pagbili ng
mga ito. Sa ngayon, nasa ₱30 lamang ang bilihan ng sibuyas
sa mga magsasaka. Tinatayang umaabot sa ₱200,000 ang
gastos sa produksyon sa bawat siklo ng pagtatanim.

- 110 -

Ayon sa mga magsasaka, iilang kilo lamang ang naibebenta
nila sa mga lokal na merkado. Ang kabuuang bentahan ng
sibuyas ay kontrolado ng kartel ng mga komersyante, na
may monopolyo sa bilihan at presyo ng mga produkto. Ang
mga komersyanteng ito ang may kontrol rin sa mga cold
storage facility kung saan maaaring matagalang iimbak ang
mga sibuyas.
Liban sa walang sariling cold storage ang mga magsasaka,
hindi rin nila kayang dalhin sa mga palengke ang kanilang
mga produkto dahil sa taas ng gastos sa transportasyon.
Paliwanag ni Cathy Estavillo ng Bantay Bigas, ang mga
komersyante ang nagpapautang sa mga magsasaka para
makapagtanim kung kaya’t idinidikta nila ang presyo ng mga
produkto. Walang kapasidad ang mga magsasaka na
magpresyo ng sarili nilang ani, alinsunod sa gastos nila sa
produksyon.
Pinalala pa ang sistemang ito ng walang sagkang
importasyon na kontrolado rin ng parehong mga
komersyante. Sa kagahaman ng mga ito sa kita, sadya nilang
binabaha ng imported na sibuyas ang merkado para baratin
ang presyo ng lokal na sibuyas. Kapag pagitan ng mga
anihan, saka naman nila inilalabas ang mga lokal na sibuyas
para imantine ang matataas na presyo nito sa merkado.
Halos pinatay na ng importasyon ang lokal na produksyon
ng sibuyas. Noong 2020, pinakamalaki ang bolyum ng
sibuyas na inangkat kumpara sa ibang gulay. Nasa 39% ng
kabuuang suplay ng sibuyas sa bansa ay imported. Hindi pa
kasama dito ang mga sibuyas na iligal na ipinupuslit ng mga
komersyante.
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Napakainit ang pagtanggap ng masa sa kanilang
hukbo
Marso 22, 2022
“MGA KAPATID AT KASAMA, KAIN LANG KAYO NG MAKITA
NINYO DIYAN.” Ito ang paskil na tumambad sa mga Pulang
mandirigma nang naghahanap sila ng masa na pwedeng
makausap. Nakasulat ito sa isang tablang kahoy gamit ang
uling at makikita ito na nakasabit sa labas ng kubong
napapaligiran ng maraming saging.
Bago nito ay dinanas ng nasabing yunit ng Pulang hukbo ang
matinding kasalatan sa pagkain. Dahil sa pagsisikap na
mapanatili ang pagiging sikreto ng pagkilos, isinagawa ng
mga kasama ang palagiang paglipat at pag-iwas sa mga
palatandaan upang magiging bulag at bingi ang kaaway sa
kanilang kinalalagyan. Para rito, dinanas ng mga kasama ang
iba’t ibang uri ng sakripisyo, isa na ang matinding gutom.
Nang humupa na ang operasyon ng kaaway, nagpalabas
kaagad ng isang tim ng hukbo upang maghanap ng masa na
pwedeng makatulong at mapakilos para sa pagpapabili ng
pagkain. Nahirapan pa ang mga kasama sa paghahanap ng
masa sa mga sakahan dahil walang tao ang mga kubo na
kanilang napuntahan.
Kadalasan, sa panahon ng paglulunsad ng operasyong
militar ng kaaway, umaabot ng ilang araw bago makabalik
ang masa sa kanilang mga sakahan. Isang paraan ng kaaway
upang pagkaitan ng suportang masa ang Pulang hukbo ay
ang hamletting, o ang sapilitang pagpapabakwit sa masa
mula sa mga liblib na lugar at magsiksikan sa mga sentrong
bahagi ng kanilang lugar. Pinagbabawalan din ng kaaway
ang masa na pumunta sa kanilang sakahan. Higit sa lahat ay
ramdam din ng mga residente ang matinding takot dahil
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marami na silang karanasan na kadalasan ay dinakip,
dinahas, pinatay at inaakusahang membro ng BHB kung
makita sila ng kaaway. Kung kaya’t maraming kubo na
napuntahan ng mga kasama ay may maraming gamit na
naiwan. Kita na may hindi natapos na trabaho kagaya ng
pag-uuway at pagtatanim at may naiwang mga alagang
hayop.
Pagkatapos mabasa ng mga kasama ang nakasulat sa kahoy,
kumuha kaagad sila ng saging. Hinawan ng mga kasama ang
mga damo sa sakahan at dinagdagan ang pananim sa paligid
ng kubo. Hindi pa rin sila huminto sa paghahanap ng masa
na pwedeng makausap. Lumipas ang ilang araw, nakita na
nila ang masa na may-ari ng kubo. Ayon pa sa kanya ay anim
na taon na siyang naghihintay sa mga kasama at hinanda
niya ang kanyang mga pananim upang itulong kung may
mga kasamang dumating. Nalaman na lamang niyang may
mga kasamang pumunta sa kanyang kubo dahil hindi nawala
ang kanyang mga kagamitan at nilinisan pa ang kanyang
sakahan. Dahil sa matinding operasyon ng kaaway, nag-iwan
na lamang siya ng paskil sa kanyang kubo.
Noong 2021 ay lalo pang pinatindi ng kaaway ang dati nang
pinapatupad nitong pokus at sustenidong operasyong
militar sa rehiyon. Ginamit ng kaaway ang iba’t ibang
rekurso at paraan upang ipatupad ang hangal na layunin na
umano’y durugin ang BHB sa rehiyon at pagkaitan ito ng
suportang masa. Malayong mali at hindi nagtagumpay ang
kaaway.
Habang nagsasagawa ng gawaing masa ang ibang yunit ng
BHB, naabutan nila ang isang lumang kubo. Matapos nilang
katukin ang pinto ay lumabas ang isang matandang lalaki.
Bakas sa kanyang mukha ang pagkasabik sa mga kasama at
agad na nangamusta. Parang isang ama na pinagalitan ang
kanyang anak. Tanong ni tatay, “bakit matagal kayong
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nakapunta dito? Kumain na ba kayo? Sigurado akong
nagugutom na kayo dahil ang papayat nyo na. Iyang tanim
kong gabi, hanggang sa makaya ninyo, kunin niyo na.”
Sa patuloy na paglalakad ng naturang yunit ng hukbo, muli
silang nakatagpo ng masa sa isang kubo. Umiiyak si Tatay.
Ayon sa kanya ay matindi ang kanyang takot dahil akala
niya’y totoo ang ipinagmamayabang ng kaaway na naubos
na ang BHB sa inilunsad nitong pamomomba. Isang linggo
raw matapos ang isang serye ng pamomomba ng FA-50
fighter jets ay sinuri ni tatay ang bundok na tantya niya’y
tinamaan ng bomba. Nangangamba siyang baka kinain na ng
aso o baboy ramo ang buto ng mga kasama at nagbaka-sakali
siyang may makita upang mailibing ng maayos. Ngumiti na
lamang ang mga kasama at pinaliwanag kay tatay na
kasinungalingan ang pinakalat ng kaaway at walang
kasamang napatay sa nasabing serye ng pambobomba.
Sa kabilang baryo, may isang tim na pinalabas upang
makipagkita sa isang kontak. Dahil sikreto ang pagkilos ay
hinintay ng mga kasama na dumilim bago umalis. Baguhan
ang mga kasama sa erya at hindi nila kabisado ang mga
daanan. Nawala sila sa daan at doon sila napunta sa isang
kubo na hindi nila kilala ang may-ari. Kahit ang mga may-ari
mismo, na dalawang magkapatid na lalaki, ay nagulat na
may nakarating sa kanilang kubo dis-oras ng gabi.
Nagpakilala at nagpaliwanag ang mga kasama sa kanila dahil
simula’t sapul ay hindi pa nakakilala ang mga ito ng Pulang
hukbo. Madaling nagkaintindihan ang mga kasama at
dalawang may-ari ng bahay. Nagkatay pa sila ng manok para
sa mga kasama. Kinabukasan ay kumilos kaagad ang dalawa
upang makabili ng pagkain para sa mga kasama. Matapos
ang ilang linggo ay sumama na ang nakababatang kapatid at
sumapi siya sa hukbo.
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Sa pakikipaggitgitan ng mga Pulang hukbo sa iba’t ibang
atake ng kaaway, palaging mataas ang kanilang
rebolusyonaryong moral at sigasig dahil sa napakainit na
pagtanggap ng masa sa kanila. Sa gitna ng mas brutal na pagatake ng kaaway sa mamamayan, patuloy ang
pagrerebolusyon ng masa. Walang-tigil ang mamamayan sa
muling pagpapalawak at pagpapalakas ng kanilang
kinalalagyang organisasyong masa. Araw-araw na
inspirasyon ng mga kasama ang kakayahan ng masa na
itaguyod ang digmang bayan.
May mga pagkakataong nagdadalawang-isip pa ang masa na
makipagkita sa kasama o di kaya’y ipatupad ang kanilang
mga tungkulin dahil minsan mas nangingibabaw ang
kanilang takot. Ngunit, dahil sa kanilang malalim na pagunawa sa rebolusyon, sila na mismo ang naghahanap na
inisyatiba at alternatibo.
Masinsin ang pagtitiyak ng masa para maka-iwas ang
kanilang hukbo sa atake ng kaaway. Kung kaya’t kaagad
silang tumitimbre kung may namataan silang kaaway. Sa
maraming pagkakataon ay binabalikat na ng masa ang
seguridad ng hukbo sa pamamagitan ng pagpa-patrol sa
paligid.
Mainit ang pag-aalaga ng masa sa kanilang hukbo na
manatiling malusog at may kakayahang makipagsagupaan.
Inilalaan ng masa ang kanilang mga pananim at iba pang
pagkain bilang suporta. Tumutulong din sila upang
makapag-imbak ng pagkain bilang paghahanda sa
paparating na krisis sa pagkain.
Mainit ang pagsuporta ng masa habang mas lumakas at
lumawak ang kanilang hukbo. Taus-puso nilang
pinapayagan at sinusuportahan ang kanilang mga anak na
sumapi at manatili sa BHB.
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Mainit ang pagpreserba ng masa sa prestihiyo ng
rebolusyonaryong kilusan. Iniiwasan nila ang sapilitan at
walang-piling pagpapasuko ng kaaway. Kung napilitan mang
sumurender ay nagtatago sila sa mga sikretong lugar upang
hindi magamit ng kaaway at maingat nilang kinukubli ang
mga gamit ng hukbo na iniwan sa kanila.
Higit sa lahat ay mainit ang pagpapalakas ng masa sa
demokratikong rebolusyon ng bayan. Araw-araw nilang
pinapatunayan na sila ang tunay na bayani at sila ang
tagapaglikha ng kasaysayan. # (Ang Kalihukan)

Nararapat na benepisyo at dagdag sahod sa mga
health worker, patuloy na ipinagkakait
Marso 22, 2022
Hindi pa rin naibibigay ang pangakong mga benepisyo sa
mga manggagawang pangkalusugan. Noong Marso 21,
nagpiket ang mga myembro ng Lung Center of the
Philippines Employees Association-Alliance of Health
Workers (LCPEA-AHW) para kagyat nang ipamahagi ang
mga benepisyong noon pang nakaraang taon naipamigay na.
Nanawagan din silang itaas ang kanilang mga sweldo.
Panawagan din ng mga manggagawang pangkalusugan na
ipagkaloob na clothing allowance at iba pang insentibang
napagkasunduan sa kanilang collective negotiation
agreement, kabilang ang ₱15,000 para sa taong ito.
“Ang aming ospital ay isang Covid-19 referral hospital pero
kaming mga manggagawa sa kalusugan, na nag-aasikaso sa
napakaraming pasyenteng may Covid-19 sa harap ng
bantang mahawa kami, ay pinagkakaitan ng kakarampot na
kompensasyong ito,” ayon kay Eleazar Sobinsky, pangulo ng
unyon.
- 116 -

Hindi pa natatanggap ng ospital ang Active Hazard Duty Pay
(AHDP) mula Marso hanggang Hunyo 2021 na nakatakda sa
ilalim ng batas na Bayanihan 2. Gayundin, hindi pa inilalabas
ang kanilang salary regularization adjustment.
“Sa harap ng matinding pagsirit ng presyo ng langis at
batayang pangangailangan, makatutulong ang mga
benepisyong ito sa aming kakarampot na sweldo,” sabi pa ni
Sobinsky.
Nangako ang unyon na ipagpapatuloy nila ang kanilang
pangangalampag at mga protesta hanggang sa matanggap
nila ang kanilang mga benepisyo at mabigyan sila ng dagdagsahod.

Petisyon para itaas ang sahod, inihain sa Central
Visayas
Marso 22, 2022
Naghain ng petisyon kahapon, Marso 21, ang mga
manggagawa sa ilalim ng Alyansa sa mga Mamumuong
Kontraktwal sa Sugbo (Alsa Kontraktwal-Cebu) sa Regional
Tripartite Wages and Productivity Board in Central Visayas
(RTWPB-7) para itaas ang sahod sa rehiyon at suportahan
ang pagsusulong ng pambansang minimum na sahod sa
bansa.
Dagdag na ₱346 sa minimum na sahod ng mga
manggagawang di-agrikultural (non-agriculture)
samantalang dagdag na ₱356 sa mga mangggagawa sa
agrikultura at mga establisimentong may mas mababa sa 10
empleyado sa mga eryang Class A ang hiling ng grupo.
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Sa mga erya na Class B, dagdag na ₱384-₱389 ang hiling ng
mga manggagawa. Samantala ₱394-₱399 naman sa mga
eryang nakaklasipika sa Class C.
Saklaw ng Class A ang mga establisimyento sa mga syudad at
munisipalidad ng pinalawak na Metro Cebu. Saklaw ng Class
B ang mga establisyemnto sa Central Visayas na labas ng
Class A at ang Class C ay mga munisipalidad na nasa labas
nito.
Itataas ng dagdag-sahod ang kasalukuyang natatanggap ang
mga manggagawa tungong ₱750 kada araw o ang
ipinapanukalang pambasang minimum na sahod.
Ang huling dagdag sahod sa rehiyon ay iginagawad noon
pang Enero 2020. “Pinagkaitan ang mga manggagawa ng
dagdag-sahod lampas sa dalawang taon,” ayon sa Alsa
Kontraktwal-Cebu.
Ayon sa grupo, nasa abereyds lamang na ₱400 na
kasalukuyang minimum na sahod sa rehiyon. Lubhang
bawas na ang tunay na halaga nito sa gitna ng sunud-sunod
na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ngayon ng pagsipa ng
presyo ng petrolyo.
Sa Metro Cebu, pumapalo na lamang sa ₱318.61 ang tunay
na halaga ng arawang sahod ng mga manggagawa, ayon sa
grupo. Labas dito, nasa ₱310.73 na lamang ang tunay na
sahod.
Pinalubha pa ang busabos na kalagayan ng mga
manggagawa ng paghambalos ng mga kalamidad at bagyo sa
rehiyon tulad ng bagyong Odette, ayon pa sa grupo.
Napakakupad at limitado ang ipinagkaloob na ayuda at
tulong ng gubyerno sa rehiyon matapos ang bagyo.
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“Nanginahanglan karon ang katawhang Pilipino og klaro nga
lihok gikan sa gobyerno ug tinuoray nga solusyon sa mga
nasinati nga mga krisis sa matag pamilya. Kon sinsero ang
gobyerno nga sulbaron ang kalisod sa katawhan, dapat
nilang dunggon ug lihokon ang atong mga panawagan,” ayon
kay Lorenzo Gelberto, upisyal ng Alsa Kontraktwal-Cebu.
(“Nangangailangan ngayon ang mamamayang Pilipino ng
malinaw na tugon mula sa gubyerno at tunay na solusyon sa
dinadanas na krisis ng bawat pamilya. Kung sinsero ang
gubyerno na solusyunan ang paghihirap ng mamamayan,
dapat nilang pakinggan at aksyunan ang ating mga
panawagan.”)

BHB-Surigao del Sur, inilinaw ang naganap na
depensiba sa Marihatag
Marso 24, 2022
Sa isang panayam sa lokal na radyo sa Surigao del Sur
kaninang umaga, Marso 24, inilinaw ni Ka Sandara Sidlakan,
tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa
prubinsya, ang naganap na depensibang aksyon ng yunit ng
BHB sa Barangay San Isidro, Marihatag noong Marso 21 sa
75th Infantry Battalion.
Ayon kay Ka Sandara, totoo ang naganap na labanan at
mayroong isang Pulang mandirigmang nasawi sa insidente.
Gayundin, apat na armas taliwas sa pinalalabas ng militar na
anim ang naiwan sa pinangyarihan ng labanan.
Pinasinungalingan din ni Ka Sandara ang ipinakakalat na
pangalan ng Pulang mandirigmang napaslang sa insidente.
“Hindi totoo ang pangalang pinalulutang ng mga sundalo sa
lokal na midya,” dagdag ni Ka Sandara.
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Nang tanungin ng nag-iinterbyu sa pangalan ng napaslang,
sinabi ni Sidlakan na hindi muna nila ilalabas ang tunay na
pangalan ng napaslang bilang pagrespeto sa pamilya ng
namartir na Pulang mandirigma. Inilinaw niya na tagaAgusan del Norte ang namartir at hindi Surigao del Sur tulad
ng pinakakalat ng militar.
Sa pagtatapos ng panayam, nagpaalala rin siya sa mga yunit
ng BHB na dapat iwasan ang mga depensibang aksyon at
gamitin ang mga taktikang gerilya tulad ng pagiging makilos,
pagbabantay sa palibot at iba pa.
“Hindi maiiwasan ang pagkamatay sa paglulunsad ng digma,
pero ang mahalaga ay kung para saan inialay ang buhay ng
mga kasama. Para kanino?” pagtatapos ni Ka Sandara.

CPP denounces defacement, red-tagging of
bookstores
Marso 24, 2022
The Communist Party of the Philippines (CPP) today
slammed the defacement of two bookstores in Metro Manila
as an affront to academic freedom.
On Tuesday, the Popular Bookstore located in Quezon City
and the Solidaridad Bookstore in Manila were vandalized
with the words ‘NPA terorista’ sprayed on its walls. The
Popular Bookstore’s owner was an anti-Martial Law activist
during the Marcos dictatorship and was detained in 1973.
CPP Chief Information Officer Marco L. Valbuena said the
defacement of the bookstores, known to carry books
authored by Prof. Jose Ma. Sison, CPP founding chair and
NDFP Chief Political Consultant, among an broad array of
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books and topics, “is undoubtedly the work of the National
Task Force-Elcac and its agents.”
Valbuena said the defacement “clearly aims to send a chilling
effect on the academic community and those fighting for
academic freedom.”
“This is not the first time that state agents targeted
institutions bannering academic freedom,” said Valbuena.
It can be noted that in September 2021, the AFP instigated at
least three universities to purge their libraries of books and
documents discussing the position of the NDFP in peace
negotiations with the Government of the Republic of the
Philippines.
Valbuena then warned that if such acts remain
unchallenged, it will set a dangerous precedent and bolster
the AFP and PNP to step on more educational and cultural
territories, possibly including the media, the church and
others.
“The red-tagging of the Popular and Solidaridad bookstores
are directly linked to the barefaced acts of fascist
suppression against the patriotic and democratic forces,”
Valbuena emphasized.
However, he pointed out that instead of being terrorized,
these tactics are only rousing greater anger among the
people, as well as greater interest in progressive and
revolutionary thought. (CPP Information Bureau)

Mga tindahan ng libro sa Metro Manila, tinarget ng
red-tagging
Marso 24, 2022
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Dalawang tindahan ng libro sa Metro Manila ang
pinakabagong target ng red-tagging ng pinaniniwalaang mga
ahente ng estado. Gamit ang pulang pintura, isinulat ang
katagang ‘NPA terorita’ sa Popular Bookstore sa Quezon City
at ang Solidaridad sa Manila noong Martes, Marso 22.
Ang dalawang tindahan ng libro ay nagbebenta ng mga
librong kadalasan ay mahirap hanapin at sumasaklaw sa
iba’t ibang mga paksa. Nagbebenta ito ng mga librong
pumapaksa sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), Bagong
Hukbong Bayan at mga isinulat ni Prop. Jose Maria Sison,
bukod sa iba pang tipo ng mga aklat ayon kay Julie Po, mayari ng Popular Bookstore.
“Bakit nila tinatarget ang mga bookstore? Bakit nila ito
ginagawa sa syudad? Bahagi ba ito ng pakanang
destabilization para pigilan ang eleksyon? Simula lang ba ito
ng mas malaking plano?” ayon kay Julie Po mula sa Popular
Bookstore.
Si Po ang may-ari ng Popular Bookstore at isang dating
aktibista noong diktadura ni Marcos. Nakulong siya nang
limang buwan noong 1973.
Nagpaabot ng pakikiisa at mga pahayag ang iba’t ibang mga
tagapaglimbag ng libro, mga nasa akademya at ibang mga
personahe sa dalawang tindahan ng libro. Pangamba ng
karamihan na magsisimula ito ng tinatawag na “chilling
effect” o “panakot” sa mga nagtataguyod ng kalayaan sa
pamamahayag at sa akademikong kalayaan.
Ayon kay Po, “Dapat akong maging mas maingat, mas
mapagbantay pero hindi kami pwedeng manahimik.”
‘Pagsusunog ng mga libro’
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Kaugnay ng naturang pananakot, matatandaang simula
Setyembre ng nakaraang taon ay nagsimula ang
pagpapatanggal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at
mga ahente ng rehimeng Duterte sa mga dokumento ng
National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa
library o aklatan ng mga unibersidad at pamantasan.
Kabilang sa mga ipinatanggal ang kopya ng Comprehensive
Agreement on Respect for Human Rights and International
Humanitarian Law (CARHRIHL) at sampung iba pang
dokumento na tumatalakay sa usapang pangkapayapaan at
programa ng NDFP.
Ibinigay ng mga unibersidad ang mga kopya ng libro sa AFP
at PNP para umano pigilan at pangalagaan ang mga magaaral kontra sa “panghihimasok ng mga komunista” sa
pamantasan. Tahasang paglabag ito sa kalayaang akademiko
ng pampublikong paaralan.
Umani ng pagkundena ang naturang aksyon mula sa
akademiko at iba’t ibang mga grupo. Ikinumpara nila ang
aksyon ito sa taktikang Nazi kung saan ipinasamsam ang
mga libro at ipinasunog ang mga ito.
Samantala, bilang bahagi ng pagtuligsa dito ng akademya,
inilunsad noong Nobyembre 2021 ng Academics Unite for
Democracy and Human Rights ang website na “Aswang sa
Aklatan” (https://handsoffourlibraries.crd.co/) para
labanan ang atake ng rehimeng Duterte sa kalayaang
akademiko. Layunin nito na pagbuklurin ang mga
nagtatanggol sa akademikong kalayaan at maging lagakan ng
mga binansagan ng gubyerno na “subersibong” babasahin at
libro.
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14 na motorsiklong pag-aari ng mga sundalo at
tauhang CAFGU, winasak ng BHB
Marso 25, 2022
Winasak ng isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)Napoleon Tumagtang Command ang 14 na motorsiklong
pag-aari ng mga elemento ng CAFGU at regular na sundalo
na nagugwardya sa kumpanyang Century Peak sa Sityo
Insobrehan, Barangay Igcabugao, Igbaras, Iloilo noong
Marso 21. Kilala ang kumpanya ng Century Peak sa paglabag
sa karapatan ng mga manggagawa nito at pagkakait ng sapat
na sahod at benepisyo.
Pinasinungalingan ni Ka Ariston Remus, tagapagsalita ng
yunit ng BHB, ang pinakakalat ng 3rd ID na pag-aari ng mga
sibilyan ang naturang mga motorsiklo. Ayon kay Ka Ariston,
ang pekeng balita na ito ay para pagtakpan ang pagkatalo ng
mga sundalo.
“Maid-id nga ginpanilagan sang mga kaupod ang lugar para
maseguro ang target kag wala sang madalahig nga
propyedad sang sibilyan,” salaysay ni Ka Ariston. (Masugid
na sinubaybayan ng mga kasama ang lugar upang tiyaking
walang madamay na pag-aari ng mga sibilyan.)
Isinagawa ang armadong aksyon laban sa mga pang-aabuso
at operasyon ng CAFGU at sundalo kabilang na ang
pagbabantay sa mga kagamitan ng Century Peak sa kabila ng
mga kasalanan nito sa sambayanan. Dati nang pinarusahan
ng BHB ang kumpanyang Century Peak noong Disyembre
2015 dahil sa hindi pagbibigay ng kumpensasyon sa mga
magsasaka at residenteng naapektuhan ng kanilang mga
proyekto.
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Ang armadong aksyon ay inilunsad ilang linggo matapos
ideklara ng Armed Forces of the Philippines na
nagtatagumpay sila laban sa rebolusyonarying kilusan sa
isla ng Panay. Ayon sa mga sundalo, 142 ang kabuuang
napasuko, naaresto at napaslang nito sa kanilang kampanya.
Ang totoo, mga sibiliyang magsasaka at katutubong
Tumandok na kanilang binibiktma. Pinakatampok sa
kanilang mga krimen ang pagmasaker sa mga Tumandok
noong huling bahagi ng 2020.

CPP reminds candidates: No vote-buying, armed
goons in Red areas
Marso 25, 2022
As the election campaign for local posts in the reactionary
government begin today, the Communist Party of the
Philippines (CPP) reminded candidates to abide by the rules
and policies implemented by the revolutionary movement in
its territories to safeguard the rights and interests of the
people. They are being advised to consult with local units of
the New People’s Army (NPA) which are responsible for
enforcing this policy and other measures.
“The aim of these policies is to ensure that election
campaigns are conducted in an orderly manner and not used
to sow violence and terror among the people,” CPP Chief
Information Officer Marco Valbuena said. “The NPA has
received its orders and is ready to firmly enforce these
policies.”
According to these rules, politicians are prohibited from
vote buying and bringing along firearms and armed
bodyguards, including military and police escorts or their
own goons.
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“Armed escorts are not allowed during campaign in order to
prevent them from subjecting people to armed
intimidation,” said Valbuena. He advised politicians to
“stricly abide by these policies if they wish to avoid armed
encounters during their campaign sorties.”
Valbuena meanwhile said that vote-buying is “one of the
starkest manifestation of the rotten electoral system of the
reactionary government.” In the countryside, it takes
advantage of the people’s desperate straits, reinforces feudal
social relations and perpetuates patronage politics that
favor the ruling classes.
“Vote-buying is prohibited in the revolutionary areas
because it is typically accompanied by intimidation or
coercion. It furthermore tends to sow disunity and bickering
among the people with some receiving more than the
others,” he pointed out.
The CPP has ordered NPA units to apprehend or reprimand
politicians who will be caught in the act of vote-buying.
“Monies will be seized and immediately turned over to the
local organs of political power and reported to higher
territorial governmental organ,” he noted. He added that
revolutionary mass organizations can also plan among
themselves to take the vote-buying money of politicians and
place it under their collective management to ensure that it
will go to programs beneficial to the community.
Last month, the NPA-Surigao mounted a checkpoint to
disarm retired soldiers of the Armed Forces of the
Philippines (AFP), one of whom is running for a local post.
The NPA unit also said it was in line with its implementation
of the proper conduct of the reactionary elections campaign.
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The NPA is present in more than 70 of the country’s 81
provinces operating in various municipalities. (CPP
Information Bureau)

Pagbubukas sa mga susing industriya sa mga
dayuhan, magpapahirap sa mga Pilipino
Marso 27, 2022
Magpapahirap sa mga Pilipinong negosyante at sa
mamamayan sa pangkalahatan ang pagbubukas ng
rehimeng Duterte sa susing mga industriya at pampublikong
serbisyo sa ganap dayuhang pagmamay-ari.
“Lalo nitong pahihirapan ang mga negosyanteng Pilipino na
umunlad,” ayon sa Ibon Foundatiion. Delikado umano ang
pagbubukas sa sektor sa mga dayuhan dahil mapupunta sa
mga dayuhan ang pakinabang na dapat ay tatamasain ng
mamamayan kung mga Pilipinong negosyo ang may hawak
sa telekomunikasyon, shipping, tren at iba pa.
Ayon din kay Rep. Carlos Zarate ng Bayan Muna, ang
pagbubukas ng mga serbisyong ito sa mga dayuhan ay
katulad lamang sa pagsasabatas ng deregulasyon ng langis
at sa industriya ng kuryente. “Tingnan natin ngayon (ang
epekto ng mga ito) sa nagtataasang singil sa kuryente at
walang patid na pagtaas ng presyo ng langis,” aniya.
Dagdag pa ni Rep. Ferdinand Gaite, ang orihinal na batas na
nagbabawal sa pagmamay-ari ng mga dayuhan sa susing
mga industriyang ito ay para protektahan ang ekonomya at
mga Pilipino. “Kailan naging masama ang pagprotekta sa
ekonomyang Pilipino?”
Pinirmahan ni Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo ang
Republic Act No. 11647 na nag-amyenda sa Public Service
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Act na nagsasaad na hindi na kabilang sa mga ituturing na
pampublikong yutilidad ang serbisyong telekomunikasyon,
paglalayag, railway at subway, airline, expressway at tollway
at mga paliparan. Ibig sabihin, hindi na aplikable sa mga ito
ang pagbabawal sa mga dayuhan na buong magmay-ari ng
mga negosyong nagpapatakbo ng mga ito. Ito ay sa kabila ng
restriksyon ng reaksyunaryong konstitusyon na maaaring
magmay-ari ang mga dayuhan nang hanggang 40% lamang
sa naturang mga negosyo.
Bago nito, pinirmahan din ni Duterte noong Marso 5 ang
mga amyenda sa Foreign Investment Act (RA 7402) para
pahintulutan ang buong pagmamay-ari ng mga dayuhan sa
mga sektor at industriyang dating eksklusibong nakalaan sa
mga Pilipinong negosyante.
Kabilang dito ang sektor ng maliliit at katamtamang-laking
negosyo sa bansa (small and medium enterprises o SMSE)
na ibinukas na sa 100% dayuhang pagmamay-ari. Sa ilalim
ng bagong batas, pinayagan nang mamuhunan ang mga
dayuhan dito kahit ang ay kapital ay nasa $200,000 o ₱1
milyon lamang.
Noong Disyembre 10, 2021, pinirmahan naman ni Duterte
ang mga amyenda sa Retail Trade Liberalization Act (RA
8762). Isinapubliko ang pinal na bersyon noong unang
linggo ng Enero. Pinahintulutan ng rehimen ang mga
dayuhan na magtayo ng negosyong tingian nang may kapital
na ₱25 milyon, malayo sa naunang rekisitong kapital na
₱125 milyon sa orihinal na batas. Gayundin, kailangan na
lamang ng ₱10 milyon na paunang kapital sa pagtatayo ng
pisikal na tindahan, ibinaba mula sa naunang ₱41.5 milyon
na rekisitong kapital.
Nasa 90% ng mga negosyong Pilipino ay maliliit at
katamtamang laki. Halos kalahati ng mga ito ay nasa
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negosyong pagtitingi (tindahang sarisari at iba pa). Milyunmilyong Pilipino ang iniempleyo at nakaasa sa kita ng mga
negosyong ito. Ang mga proteksyon para sa mga
negosyanteng Pilipino laban sa kumpetisyong dayuhan ay
nakasaad sa reaksyunaryong konstitusyon.
“Tuso” ang paglalarawan ni Rep. Gaite sa pagpasa ng
Kongreso sa PSA at iba pang neoliberal na batas. Makailang
administrasyon na ang nagtangkang baguhin ang
konstitusyon sa pamamagitan ng lehislasyon para baguhin
ang “proteksyunistang” mga probisyon nito pero lagi itong
nabibigo, aniya. Kung kaya inilusot na lamang ang
masasaklaw na pagbabago sa pag-amyenda sa bahabahaging mga batas.
Mahigipit na kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas
(PKP) ang rehimeng Duterte sa tripleng ulit na pambansang
pagtataksil at sagadsaring pamamaninkluhod sa
imperyalistang US sa kamakailang sunud-sunod na
pagsasabatas ng mga patakarang ito.
“Lalong pinatitibay ng mga neoliberal na batas na ito ang
mga pang-ekonomyang interes ng mga imperyalista sa
bansa at lalong isasadlak ang ekonomya sa pagiging
palaasa,” ayon sa PKP. “(H)ahantong sa pagkalipol sa
pambansang burgeysa, ang pagpatay sa kasarinlang pangekonomya at ibayong paglubha ng kalagayang sosyoekonomiko ng bayan.”

Proyektong daan at sea wall sa Gubat Bay, ipinatitigil
ng mga residente
Marso 27, 2022
Mariing tinutulan ng mga residente ng magkakatabing
barangay sa Gubat, Sorsogon ang planong itayong coastal
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road at “sea wall” ng pambansang upisina ng Department of
Public Works and Highways (DPWH). Noong Nobyembre
2021, naghain sila ng petisyon para ipatigil ang mapanira at
maanomalyang proyekto sa baybay harap ng kanilang mga
barangay.
Bilang suporta, inihain ng Bayan Muna ang House Resolution
2534 noong Marso 25 para imbestigahan ang mapanirang
epekto ng naturang proyekto sa kabuhayan ng mamamayan
at sa kapaligiran. Sasaklawin ng naturang proyekto ang
baybayin ng magkakatabing barangay ng Balud del Norte,
Cota na Daco at Cogon. Direktang apektado ng kalsada at
“sea wall” ang mga residenteng pangunahing kumukuha ng
kabuhayan sa pangingisda, pag-aalaga ng mga alimango at
pagha-handicraft ng maliliit na kabibi. Tinatayang mahigit
1,000 maliliit na mangingisda at mag-aalimango mula sa
ilang barangay sa Gubat ang mawawalan ng kabuhayan kung
sesementuhin at haharangan ang baybayin. Nakikiisa rin sa
kanila ang mga grupong makakalikasan, at maliliit na
manininda sa lugar.
Ayon sa Save Gubat Bay Movement, may nauna nang
ginawang katulad na proyekto sa ibang bahagi ng bayan, sa
tabing ng umano’y pagharang sa mga storm surge o
malakihang pag-apaw ng dagat. Pero nagresulta ito sa mga
pagbaha dahil naharangan ang natural na pag-agos ng tubig
tuwing may malakas na ulan. Sabi pa ng SGBM, matagal nang
napatunayang inutil at lubhang magastos ang pagtatayo ng
sea wall. Sa halip, anang grupo, mas epektibo kung
pagyamanin ang mga bakawan, bahura at damong-dagat.
Sa kasalukuyan ay may mahigit 550 ektaryang bakawanan
sa Gubat Bay, na nanganganib mawasak ng proyekto,
gayundin, ang mahigit 1,600 ektarya ng damong-dagat at
may 1,355 ektaryang bahura. Sa mga lugar na ito
naninirahan ang iba’t ibang tipo ng isda at lamang-dagat,
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kabilang yaong mga endemic o doon lang matatagpuan. Sa
naturang baybayin rin nangingitlog ang isang nanganganib
na uri ng mga pawikan.
Inirereklamo rin ng mga residente at tagasuporta nila ang
maanomalyang pagtatayo ng proyektong may daan-daang
milyong pondo. Kahit walang pahintulot ang komunidad,
inapura ito noong Nobyembre 2021 ng DPWH, sinangayunan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at
pinagwalang-bahala ng lokal na gubyerno.
Ayon sa isang myembro ng SGBM sa isang panayam noong
Pebrero, “patago nilang ginagawa kaya minamadali nila!”
Sa tatlong isinapublikong mga kontrata ng DPWH noong
Nobyembre 2021, nagkakahalaga ng ₱93 milyon ang bawat
isa sa mga ito. Pero Agosto pa lamang ng taong iyon ay
inaprubahan ni DPWH Sec. Mark Villar na palobohin ito
tungong ₱100 milyon. Isang kumpanya lamang ang
magsasagawa ng proyekto.
Dahil sa pursigidong paglaban at protesta ng mga residente
at kanilang mga tagasuporta, matagumpay nilang nailantad
ang proyekto at naitulak ang pansamantalang paghinto nito
noong Pebrero 21. Gayunman, nangangamba sila na ipilit pa
rin ng DPWH ang proyekto, dahil bagamat maglulunsad
umano ang ahensya ng konsultasyon sa komunidad,
“maaaring hindi sila pagbigyan ng gubyerno,” sabi ng isang
upisyal.
Mayroong di bababa sa walo pang katulad na proyekto sa
iba’t ibang bahagi ng Sorsogon, na pinangangambahang
magdudulot din ng parehong panganib sa kabuhayan at
kapaligiran.
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AFP, PNP deployed 21 more battalions against NPA
since last year—CPP
Marso 28, 2022
Despite repeated declarations that the New People’s Army
(NPA) is set to be crushed before the end of Rodrigo
Duterte’s term in June, the Armed Forces of the Philippines
(AFP) and Philippine National Police (PNP) continue to
increase their combat units against the revolutionary army.
This was noted by the Central Committee of the Communist
Party of the Philippines (CPP-CC) in a message to the NPA on
the occasion of its 53rd anniversary on March 29. The CPPCC said there are now 166 combat battalions of the Army,
Air Force, Marines, Scout Rangers, PNP Special Action Force
and other military and police units deployed against the
NPA, 21 more than last year.
The CPP-CC noted that apart from building new AFP units,
the increase in deployment of combat troops against the
NPA was also due to the redeployment of forces from Moro
areas after the surrender of the Moro Islamic Liberation
Front.
This superfluity of force has enabled the AFP and PNP to
deploy 5 to 6 battalions against their priority guerrilla
subregional or front areas of the NPA, and 2 to 3 in nonpriority areas, the anniversary message said.
The CPP-CC estimates that 60% of the total number of
combat battalions assigned to the NPA are concentrated in
five regions, namely, Southern Tagalog, Eastern Visayas,
Southern Mindanao, Bicol and North Central Mindanao.
There is also a marked increase of AFP and PNP deployment
in Far South Mindanao, Negros and Cagayan Valley.
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The overwhelming use of force against a guerrilla people’s
army indicates the growing strategic weakness of the ruling
system, according to the Party. “It shows that to preserve the
ruling system, the neo-colonial state relies more and more
on armed suppression and fascist methods, rather than
political persuasion and support.”
This same overwhelming military superiority, however, has
the opposite effect of exposing the political inferiority of the
reactionary government, the CPP leadership asserts. It said
that the overabundance of troops and weapons promotes
the “culture of fascist impunity and complete disregard for
people’s democratic rights and freedoms which exposes its
barefaced defense of the interests of the ruling oppressive
and exploitative classes.” This results to the AFP’s deepened
isolation from the people, added the CPP.
The CPP-CC denounced Duterte’s “overspending” for the
military and police. It noted the increase by ₱4 billion to
₱221 billion of its defense budget compared to last year,
mostly for the purchase of surplus military equipment from
the US, and to raise above standards the salaries of military
and police officers to buy their loyalty. Also, ₱17.5 billion
was allocated to the NTF-Elcac, which the CPP describes as a
“civil-military junta.”
The CPP-CC also censured the AFP for being under the
virtual operational control of the US, pointing to the
permanent presence of US military advisers in military
camps to direct the AFP’s counterinsurgency operations. The
CPP-CC noted that the AFP has received a total of $1.14
billion worth of military assistance since 2015 in the form of
US Foreign Military Financing, military training programs
and others. (CPP Information Bureau)
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READ | CPP Central Committee’s Message to the NPA on its
53rd anniversary: Raise the fighting capability of the NPA
and the masses! Persevere and advance along the path of
protracted people’s war!

CPP orders NPA to strike in towns and cities
Marso 28, 2022
The Central Committee of Communist Party of the
Philippines (CPP-CC) ordered the New People’s Army deploy
special armed units to strike at enemy weak points, local
tyrants and those with blood debt to the people in the towns
and cities.
In a 20-page message to the NPA on the occasion of its 53rd
anniversary, the CPP leadership said, “There is a public
clamor for the revival of urban or rural-based units that can
strike at the weak points of the enemy units and elements
based in towns and cities, such as local tyrants and other
bad elements and police units culpable for red-tagging,
abducting, torturing and killing people with impunity.”
The CPP-CC said “fascist criminal bosses” responsible for the
rising number of cases of extrajudicial killings and other
fascist crimes against the people must be punished by the
NPA “to render justice to their victims.”
“The enemy has erased all distinction between combatants
and civilians. It arbitrarily accuses people of being
communists or communist-supporters and is using the ATL
to justify gross violations of people’s rights and freedoms.”
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At the same time, the CPP said the NPA must launch “special
tactical offensives” to disable the AFP’s communication
system and air assets. “It must effectively sabotage the
capabilities of the enemy wherever possible and carry out
punitive measures against vulnerable enemy units and
elements” which will also compel the enemy to reduce the
number of its forces deployed against the guerrilla fronts.
While ordering the deployment of special strike teams, the
CPP also directed the NPA to carry widespread punitive
actions combined with “blows to the head” within the
guerrilla fronts. In doing so, the NPA can compel the military
and police forces “to be on the defensive whenever
possible.”
According to the statement, across the country, entire
villages or clusters of villages are placed under military rule
which bring hardships on peasant communities. Fascist
troops incessantly harass the peasant masses, arbitrarily
accuse them of supporting the revolutionary movement,
make them pose as “surrenderees”, subject them to
surveillance, conduct night raids on their homes, force them
to disaffiliate from their organizations, abduct or arrest
people on false charges and murder peasant leaders and
activists.
“It lays siege on communities mobilizing large numbers of
troops in night-time or early-morning raids on peasant
homes such as in the Oplan Sauron in Negros, the massacre
of Tumandok minorities in Capiz and the Bloody Sunday
mass killing of activists in Southern Tagalog,” they added.
(CPP Information Bureau)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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READ | CPP Central Committee’s Message to the NPA on its
53rd anniversary: Raise the fighting capability of the NPA
and the masses! Persevere and advance along the path of
protracted people’s war!

CPP orders NPA to train rifles and develop weapons
against “high flying weapons”
Marso 28, 2022
The Central Committee of the Communist Party of the
Philippines (CPP-CC) today ordered the New People’s Army
to “train to use their rifles, and develop or acquire weapons
against enemy aircraft.”
In a message to the NPA to mark its 53rd anniversary, the
CPP said the NPA must draw “lessons and inspiration” from
Vietnam where the US aerial bombardment in the 1960s was
defeated by the Vietnamese revolutionaries using handcarried surface-to-air missiles. It also cited the experience in
the 1980s of the anti-Soviet mujahideens who used USsupplied Stinger missiles, as well as the recent success of the
Taliban fighters in Afghanistan against US drones and
aircraft.
According to the CPP Information Bureau, there have been
around 200 incidents of aerial bombardment, aerial strafing
and artillery shelling since 2017 which mostly were aimed
at civilian communities, farms and mountain villages of
minority communities.
While some units of the NPA were hit by AFP aerial
bombardment, the large majority of NPA fighters have
successfully used guerrilla methods of secrecy to render the
AFP’s aerial surveillance ineffective and deny it of targets.
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Without clear targets, the AFP has been dropping bombs
indiscriminately causing widespread terror against civilians.
The CPP denounced the Duterte regime’s military and police
overspending, together with its corruption and wasteful
infrastructure spending, as among the reasons for
bankrupting the government and budget cuts for public
health and public education.
Early last year, the NPA successfully fired at an AFP
BlackHawk helicopter and prevented it from landing in San
Jose, Occidental Mindoro. (CPP Information Bureau)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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READ | CPP Central Committee’s Message to the NPA on its
53rd anniversary: Raise the fighting capability of the NPA
and the masses! Persevere and advance along the path of
protracted people’s war!

CPP says Duterte’s birthday should be his last outside
prison
Marso 28, 2022
The Communist Party of the Philippines (CPP) today told
Rodrigo Duterte to enjoy his 77th birthday because it might
be his last outside a prison cell.
“In a few months, as soon as he steps down from his official
term as Philippine President, the Filipino people will
without a doubt demand that he be prosecuted for the
countless crimes against humanity,” said CPP Chief
Information Officer Marco Valbuena.
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“Whatever the outcome of the May elections, the Filipino
people will surely raise their demand for Duterte to be
immediately arrested and be made to face the International
Criminal Court or local courts where charges can be filed,”
Valbuena added.
“A special revolutionary people’s courts can also be formed
which can order the arrest and prosecution of Duterte in
order for him to face the Filipino people’s clamor for justice,”
said Valbuena.
Tens of thousands of people have been killed in the
“campaign of murder” perpetrated by state forces under
Duterte’s bogus war on drugs and counterrevolutionary war
of suppression against anti-imperialist and democratic
forces.
“For six long years, the broad masses of the Filipino people
suffered under Duterte’s campaign of mass murder, national
treachery, militarist response to the pandemic which led to
the destruction of jobs and livelihood and a steep dive on the
economy,” Valbuena said.
“Tiyak na hindi patatahimikin ng mamamayan si Duterte sa
dami ng krimen niya laban sa sambayanang Pilipino. Uusigin
siya ng bawat Pilipino at hahabulin siya para makamtan nila
ang hustisya. Iisa ang sigaw nila: Panagutin si Duterte,
ikulong at pagbayarin!,” Valbuena said.
Valbuena said aside from heightening state terrorism,
Duterte will also be made to answer for his corruption, for
failing to defend the country’s marine resources, for his
subservience to foreign economic interests, and allowing
both the US and Chinese forces to set up their military bases
within the country’s sovereign territory. (CPP Information
Bureau)
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Duterte’s war to crush the NPA has failed—CPP
Marso 28, 2022
The leadership of the Communist Party of the Philippines
(CPP) today declared that the strategic offensives of the
Armed Forces of the Philippines (AFP) since 2017 under the
Duterte regime have failed to stop the growth of the New
People’s Army (NPA).
In a 20-page statement posted on the CPP’s website and
circulated on social media, the CPP Central Committee said
that the CPP and NPA “have successfully frustrated Duterte
and his military generals in their repeated declarations of
crushing the people’s armed resistance.”
Despite losses and setbacks in some areas, according to the
Party’s leadership, the preservation and successes of the
NPA in most guerrilla fronts, however, continue to prove the
political superiority of the people’s war against the enemy’s
war against the people. The CPP-CC said NPA Red fighters
and the masses remain determined to resist based on the
correctness and justness of waging armed resistance.
The CPP-CC said the NPA continues to operate in guerrilla
zones spread across the country in 13 different regions, and
that it enjoys the support of millions of people.
“The Red fighters and commanders of the NPA, and the
Party cadres leading the NPA, have displayed great tenacity
and determination to bear heavy sacrifices, surmount all
adversity and limitations, and exert all efforts to defend the
people against fascism and state terrorism,” the Party noted.
Contrary to repeated declarations by Duterte and his
military and police officers that the NPA has been weakened,
the AFP and the PNP continue to beef up its forces against
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the NPA. According to the CPP-CC, there are 21 more
military and police battalions deployed for
counterinsurgency.
The CPP denounced the Duterte governments
“overspending” for the military and police to pay for
increased salaries of additional personnel to acquire more
jetfighters, drones, helicopters, bombs, artillery, rifles,
bullets and other war matériel. Duterte’s budget for defense
increased by ₱4 billion this year to ₱221 billion. Over the
past six years, the AFP has received a total of $1.14 billion
worth of military assistance in the form of Foreign Military
Financing, military training programs and others.
In its message, the Party directed the NPA to carry out seven
specific tasks to raise the fighting capacity of the army and
the masses in order to steadily advance of the revolution.
1)

Strengthen the Party’s leadership of the NPA.

2)

Vigorously wage armed struggle and resist the
enemy’s brutal war of suppression.

3)

Strengthen the New People’s Army.

4)

Broaden and deepen the NPA mass base in the
guerrilla fronts.

5)

Generate widespread support from the cities for the
revolutionary armed struggle in the countryside.

6)

We must systematically proselytize among the
enemy’s ranks.

7)

Aggressively generate international support for the
New People’s Army and the Philippine revolution.
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The CPP leadership said that the people’s war it is leading in
the Philippines is currently in the middle-phase of the
strategic defensive stage with a clear view towards
advancing to the advanced phase through the multiplication
of platoons and companies. (CPP Information Bureau)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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READ | CPP Central Committee’s Message to the NPA on its
53rd anniversary: Raise the fighting capability of the NPA
and the masses! Persevere and advance along the path of
protracted people’s war!

Filipino people’s struggle, a teacher and an
inspiration
Marso 28, 2022
Professor Jose Maria Sison’s books On People’s War and
Imperialism in Turmoil, Socialism in Prospect were
successfully launched on March 27, 2022 in an online zoom
event organized by the National Democratic Front of the
Philippines International Information Office and the
International Network of Philippine Studies. On People’s
War is the 7th book in the Sison Reader Series, while
Imperialism in Turmoil, Socialism in Prospect is a selection
of his writings in 2021 edited by Julieta de Lima.
The launching of the books is also in celebration of the 53rd
anniversary of the founding of the New People’s Army (NPA)
tomorrow, March 29th.
The first book, On People’s War, is a collection of
Prof. Sison’s writingsfocusing on the people’s war being
waged by the NPA and the Filipino people. Jacob Bodden
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from the Revolutionaire Eenheid (RE-Revolutionary Unity)
shared his insights in his review of the book.
“The Filipino struggle is one of the best teachers that we
have,” he said. “While reading the book, it explains the
relationship of people’s war and the mass base. The people’s
war is not just guns blazing in the jungle. It is engaging in a
cultural, economic, social revolution, building mass base,
teaching people how to read and write, providing health
care, land reform, and much more. It builds together with
the masses.”
“The book also discusses the mistakes that happened in the
history of the NPA, and teaches us the importance of
learning from errors.”
“These lessons are also learning points for us organizing in
the Netherlands,” he added.
The second book, Imperialism in Turmoil, Socialism in
Prospect, is a collection of Prof. Jose Sison’s writings in 2021,
describing the crisis of imperialism, zooming into the
struggle in the Philippines and reaffirming the perspective of
socialism in the national democratic revolution in the
country.
Fred Engst, who grew up in China during the revolution and
presently teaching economics in a university in Beijing,
presented his review of the book. “We can see a tremendous
wealth of experience in leading the Filipino struggle during
the last 50 years expressed in this volume. It has strategies
in conducting underground guerilla warfare, conducting
above ground mass movements, works in the united front,
and more.”
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“The spirit of a revolutionary that is determined to change
this world that we suffer under is very clear and inspiring in
this book.”
The author himself, Prof. Sison, also offered some insights.
According to him, “We must acknowledge and celebrate the
fact that the people’s war in the Philippines has developed
without the cross-border advantages akin to those when the
Chinese revolution received support from the Soviet Union
from 1924-1927 against the northern warlords, and again
from 1937 to 1945 against the Japanese aggression, or when
the Indo-Chinese revolution also benefitted from the crossborder relations with the Chinese revolutionaries. What
makes the success of the Philippine revolution even more
remarkable is that it has not received any significant amount
of direct material support from any foreign fraternal party
and has been overtaken by one more gigantic betrayal of
socialism and proletarian internationalism that followed
revisionism and capitalist restoration.
He ended by saying, “Anti-fascist and anti-imperialist and
democratic mass struggles are arising and will certainly
intensify in the coming decades. They will lead to the
resurgence of the world proletarian revolution.”
The presentations were followed by questions from the
audience directed at the author and the reviewers.
The book launch was filled with cultural contributions. It
was opened by a dance interpretation of Inang Laya’s song
Babae by the Rode Lelies (Red Lilies). A film that sums up
the people’s war in the Philippines was shown.
Another video presentation shared people’s insights when
people around the globe were asked what comes to their

- 143 -

mind when they hear about the people’s war being waged in
the Philippines. Here are some of their thoughts:
“The people’s war in the Philippines is an expression of
democracy. An imperative of survival and an expression of
hope.”
“I think the people’s war in the Philippines is such a strong
and integral part of the global anti-imperialist struggle. And
that the New People’s Army serves as an inspiration to so
many people around the world who are fighting exploitation
and oppression.”
“When I think of people’s war, I think of justice. The manifest
expression of the people to live a dignified life, free of
exploitation and oppressions. I think of the peace it makes
possible.”
The book launch ended in high spirits with the song Papuri
sa Sosyalismo (In Praise of Socialism). (NDFP International
Information Office)

Ᵽ203 bilyong buwis, di binayaran ng pamilyang
Marcos
Marso 28, 2022
Walang natanggap ni isang sentimo ang gubyerno ng
Pilipinas sa Ᵽ203 bilyong buwis na dapat bayaran ng
pamilyang Marcos sa iniwang yaman ni Ferdinand Marcos
Sr. makaraan ang mahigit 30 taong pagkamatay ng diktador.
Kapag tinatanong, lagi’t lagi itong iniiwasang sagutin ni
Ferdinand Marcos Jr. Kamakailan lamang, tinakbuhan niya
ang mga peryodistang nagtatanong sa kanya tungkol sa
higanteng utang ng kanyang pamilya sa gubyerno nang
magsagawa ng rali ang Marcos-Duterte tandem sa Cavite.
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Kasabay nito, nagkalat ng kasinungalingan ang kanyang
tagapagsalita na si Atty. Vic Rodriquez sa pagsasabing hindi
pa umano nahusgahan sa hukuman ang obligasyong utang
sa gubyerno. Pinabulaanan ito ng Bureau of Internal
Revenue (BIR) at ng Presidential Commission on Good
Government. Ilang hukuman na, kabilang ang Korte
Suprema noong 1997, ang naglabas ng desisyong dapat
bayaran ng pamilyang Marcos ang kanilang mga utang, mula
man ito sa nakaw na yaman o hindi.
Ayon sa pinuno ng BIR na si Caesar Dulay, pinadalhan na
nila ng sulat ang pamilyang Marcos upang singilin ang
kanilang utang na mga buwis sa gubyerno. Iginigiit ng iba
pang mga kandidato sa pagka-pangulo na ang Ᵽ203 bilyon
na ito ay dapat mapasakamay ng gubyerno upang
mabigyang ayuda ang naghihirap na mamamayan.
Simula Enero, iniwasan ni Marcos Jr. ang mga debate at
palabas sa telebisyon kung saan kailangan niyang sumagot
at makipagdebate sa kapwa niya kandidato
pagkapresidente. Hindi niya pinaunlakan ang mga
imbitasyon ng GMA-7 at CNN-Philippines. Hindi rin siya
sumipot sa itinakdang debateng inisponsor ng Commission
on Elections. (Katulad niya, wala ring dinaluhang debate ang
kanynag katambal na si Sarah Duterte.) Nagpapainterbyu
lamang siya sa kanyang mapagkaibigang mamamahayag at
artista at sa television network ng malapit na kaibigan ni
Duterte at tagasuporta ni Marcos na si Pastor Apollo
Quibuloy.
Samantala, pinanawagan noong Marso 26 ng grupong
Kontra Daya na dapat magbitiw si Sen. Imee Marcos bilang
tagapangulo ng Senate committee on electoral reforms dahil
sa anomalya sa sistema ng election provider na Smartmatic.
Napabalitang nagkaroon umano nang pagsingaw ng
impormasyong ang Smartmatic kaugnay sa eleksyon.
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Ayon kay Danilo Arao, convenor ng Kontra Daya, hindi
maiiwasang magkaroon ng duda sa kalalabasan ng
imbestigasyon na pamumunuan ni Imee dahil tumatakbo
ang kanyang kapatid na si Marcos Jr. Dapat umanong
magbitiw siya bilang tagapangulo at ibigay ang pamumuno
ng imbestigasyon sa Smartmatic sa ibang senador na hindi
kumakandidato ngayong eleksyon.#

Mga kinutlong pulong gikan sa pamahayag sa Partido
sa ika-53 nga anibersaryo sa BHB
Marso 29, 2022
Download PDF: Pilipino | Bisaya | Hiligaynon
Ipataas ang kapasidad sa pagsukol sa BHB ug sa masa!
Manglimbasog ug moasdang sa dalan sa malungtarong gubat
sa katawhan!
Komite Sentral, Partido Komunista ng Pilipinas Marso 29,
2022
Ang Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP),
kauban ang katawhang Pilipino ug ilang mga
rebolusyonaryong pwersa, nagsaulog karong adlawa nga
may tumang rebolusyonaryong kadasig ug kalagsik sa ika-53
nga anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan. Atong saulugon
ang atong mga kadaugan sa miaging tuig ug ang mga
kalampusan nga natigum sa miaging lima ka dekada sa
armadong pagsukol.
I. Labaw nga palugwayon sa inter-imperyalistang armadong
panagbangi ang pangkalibutang krisis sa kapitalismo
1)

Padayong nagkagrabe ang walay kasulbaran nga
malungtarong krisis sa pangkalibutang sistemang
kapitalista samtang nag-atubang ang mga monopolyo
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kapitalista sa problema sa sobrang produksyon
dungan sa pagtaas sa lebel sa wala mabaligya nga
mga imbentaryo ug padayon nga pagsagayad sa
presyo sa mga palaliton ug tantos sa ganansya.
2)

Human mahimong nag-inusarang superpower sa
pagkahagba sa Soviet Union niadtong 1991,
nagkumpyansa ang US nga ibalhin sa China ang
pagmanupaktura, pagpataas sa pamuhunan ug
pamatigayon, ug pagbalhin sa teknolohiya labaw sa
lebel sa mga pabrika. Sa wala tuyoa, gipahuyang niini
ang kaugalingong paggama ug pag-empleyo sa mga
mamumuo.

3)

Miulbo ang proxy war sa US/NATO sa Ukraine batok
sa Russia human ang walo ka tuig nga agresyon sa
mga pasistang Ukrainian batok sa rehiyon sa Donbass
sukad sa maduguong kudeta niadtong 2014 ug sa
pipila ka bulan pagliyok tropang militar sa utlanan sa
mga republika sa katawhan ug sa paturagas nga
pagpanganyon sa imprastraktura sa mga sibilyan.

4)

Sa mas estratehikong paagi, tubag kini (sa Russia) sa
agresibong pagduso sa mga imperyalistang US ug sa
itoy nga rehimen niini ug mga pasistang kaalyado sa
Ukraine sukad sa kudeta nga gisuportahan sa US
niadtong 2014, nga paapilon ang Ukraine sa NATO
nga mas makapalapad sa trinsera ug makapalig-on sa
mga base militar ug surveillance posts nga gibutang
sa US, UK ug NATO duul sa mga utlanan sa Russia.

5)

Subling gipamatud-an sa proxy war sa Ukraine nga
ang imperyalismo nagpasabot sa gyera.

6)

Samtang naghatag og mga armas ug ayudang militar
sa Ukraine, nagpahamtang usab ang US ug ang mga
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kaalyado niini sa NATO sa malangkubong mga
sangsyon sa pinansya ug pamatigayon batok sa
Russia.
7)

Ang mga sangsyon nga gipahamtang sa US butang
nga gikasuko usab sa mga nasud sa Europe kansang
naga-import sa halos 50% sa mga suplay sa natural
gas niini gikan sa Russia.

8)

Ang mga sangsyon sa lana sa Russia nagresulta sa
pagkabalda sa suplay ug gipahimuslan sa mga
monopolyong kumpanya sa lana, mga nasud nga
nagaprodyus og lana, mga tigpamuhunan sa pinansya
ug mga hedge fund (pondong gunit sa dagkung
kapitalista sa pinansya) nga nalambigit sa
ispekulasyon sa lana aron ipataas ang presyo sa
krudo ug mga produkto sa petrolyo.

9)

Apan, paspas nga nakagukod ang kapitalistang krisis.
Ang pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo
mitukmod sa pagsaka sa gasto sa produksyon ug
naghulga nga labaw pang malanaton ang krisis sa
pangkalibutang sistemang kapitalista.

10) Naglunang pa gihapon sa krisis ang
pangkalibutanong mga sentro sa kapitalismo ug
gihampak sa mga problema sa huyang nga
produksyon ug nagkadakung utang.
11) Anaa sa lingtunganay sa pangkalibutang krisis sa
kapitalismo ang dili masulbad nga problema sa
sobrang produksyon, sobrang suplay sa mga
palaliton ug sobrang akumulasyon sa kapital sa
dominanteng monopolyong burgesya bunga sa
kapitalistang kumpetisyon ug anarkiya sa
produksyon.
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12) Padayon ang pagpaling sa US ug uban pang mga
sentro sa pangkalibutang kapitalismo sa
Keynesianismong militar aron magpadayon ang
produksyon.
13) Padayong nagkakusog ang pundamental nga
kontradiksyon sa kapitalista tali sa sosyalisadong
produksyon ug pribadong akumulasyon sa sobrang
bili, samtang labaw nga nakakonsentra ang bahandi
ug kapital sa kamot sa pipila ka monopolyo
kapitalista.
14) Sa pikas bahin, nag-antus ang masang mamumuo ug
naghagong katawhan sa nagkagrabeng mga porma sa
pagpahimulos ug pagpangdaugdaug ug nagkadaghan
ang naglunang sa kagutom, grabeng kalisud ug
kahimtang sa katilingban.
15) Nagmugna ang nagkagrabeng sosyoekonomikanhong kahimtang sa kaylap nga mga
protestang masa sa lain-laing bahin sa kalibutan aron
suklan ang neoliberal nga mga lakang sa ekonomiya,
pasistang pagpamig-ot ug mga imperyalistang gubat.
16) Labaw nga nahimong paborable ang mga kahimtang
alang sa pag-asdang og rebolusyonaryong armadong
pagsukol.
II.
1)

Gipagrabe sa imperyalistang mga palisiya ang krisis
sa nagharing sistema ubos sa rehimeng US-Duterte
Sa miaging unum ka tuig, misamot ang krisis sa
nagharing semikolonyal ug semipyudal nga sistema
ug migrabe ang pag-antus sa katawhang Pilipino
tungod sa neoliberal nga mga lakang sa ekonomiya,
kakumbina sa militarisasyon sa estado ug mga
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palisiya sa terorismo sa estado ubos sa rehimeng USDuterte.
2)

Ang mga lakang sa ekonomiya ni Duterte pinauyon sa
mga palisiyang dikta sa gubyerno sa US, mga
imperyalistang institusyong pinansyal ug langyawng
mga ahensya sa credit rating (paggrado sa mga nasud
subay sa kapasidad nga magbayad), ingonman sa
lokal nga American Chamber of Commerce ug sa ilang
mga lokal nga kasosyo. Kini nakapunting sa
pagpalapad sa interes sa mga langyawng dagkung
bangko ug korporasyon ug lokal nga mga alipures sa
dagkung burgesya kumprador, dagkung agalong
yutaan ug burukrata-kapitalista.

3)

Labaw pang gibira paubos sa rehimeng Duterte ang
nasud sa krisis. Sa milabayng unum ka tuig, midoble
ang utang sa nasud gikan sa ₱6 trilyon sa 2016
ngadto sa kapin sa ₱12 trilyon sa niadtong Marso, ug
gilaumang mosaka pa ngadto sa ₱13.42 trilyon sa
katapusan sa tuig.

4)

Gitugutan sa rehimeng Duterte ang mga imperyalista
nga hugtan pa ang kontrol ug dominasyon sa lokal
nga ekonomiya pinaagi sa pag-apruba sa
giamyendahan nga Foreign Investments Act, Retail
Trade Liberalization Act ug Public Service Act

5)

Agig pagsunod sa mga duso sa mga langyawng mga
kapitalista ug sa ilang mga lokal nga dagkung kasosyo
sa negosyo, giaprubahan ni Duterte ang CREATE law.
Gilibkas usab niya ang moratoryum sa open-pit
mining ug uban pang operasyon sa pagmina ug
giaprubahan ang Rice Import Liberalization Law.
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6)

Gipasamot sa kontra-katawhan ug kontra-kabus nga
mga palisiya sa rehimeng Duterte ang kahimtang sa
katawhang Pilipino. Ubos sa TRAIN law, gipas-an sa
katawhan ang bug-at nga buhis sa mga palaliton ug
serbisyo. Gigamit ni Duterte ug sa iyang mga alipures
ang ilang gahum para magpadatu. Padayon nga
migrabe ang korapsyon sa porma sa mga kikbak ug
suhol bugti sa mga pabor sa gubyerno sa mga
kontrata ug mga proyektong walay-kapuslanan sa
katawhan

7)

Nag-antus usab ang katawhang Pilipino sa sobrang
paggasto ni Duterte sa militar ug kapulisan alang sa
sobra-sobrang pagpalit sa mga sarplas nga
kagamitang militar gikan sa US, ug aron patas-an
labaw sa istandard ang sweldo sa mga upisyal sa AFP
ug PNP aron paliton ang ilang pagdapig. Tungod sa
sobrang paggasto sa militar, nakahiagum sa kakulang
sa pondo ug pagkibhang sa badyet ang
pangpublikong edukasyon ug panglawas. Resulta
niini, nag-antus ang mga estudyante, ang ilang mga
ginikanan ug magtutudlo sa kakulang sa klasrum ug
magtutudlo, sweldong pang-ulipon, ug kakulang sa
imprastraktura alang sa distance learning ug mga
pasilidad alang sa luwas nga pag-abli pag-usab sa
mga klase.

8)

Hilabihang nabug-atan ang lapad nga masang
mamumuo ug mag-uuma sa pagsaka sa presyo sa
gasolina, pagkaon ug uban pang batakang palaliton
ug mga utilidad samtang naghakop sa higanteng kita
ang mga kumpanya sa dagkung kumprador.

9)

padayon nga gipalig-on sa imperyalismong US ang
mga pwersa sa depensa ug seguridad sa itoy nga
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estado niini. Gipatuman sa US ang virtual operational
control sa AFP nga nagsunodsunod sa doktrina sa
kontra-insurhensya sa US, luyo sa pagkapildi sa mga
kontra-insurhensya niini sa lain-laing nasud sa
miaging pito ka dekada.
10) Aron pahugton ang koordinasyon ug kontrol sa
operasyon niini sa AFP, nagpahigayon ang US og
1,300 ka bilateral nga aktibidad militar sa Pilipinas
ug 850 beses nga pagdunggo sa ilang mga barkong
iggugubat sa miaging unum ka tuig.
11) Giusab ang burukrasya sa gubyerno aron ibutang ang
mga sibilyang ahensya sa estado ubos sa kontrol sa
National Task Force-Elcac, nga sa pagkatinuod usa ka
civil-military junta (huntang sibil-militar) nga maoy
aktwal nga nagamando sa tibuok gubyerno.
Giaprubahan ang balaod bahin sa terorismo sa estado
(gitawag og Anti-Terrorism Law) .
12) Kaylap ang mga pag-abuso sa militar ug pulis sa
tibuuk nasud, pareho sa kasyudaran ug
kabanikanhan.
13) Gipapha sa kaaway ang kalainan tali sa mga
manggugubat ug mga sibilyan.
14) Sa tanang bahin nasud, gipailalum sa balaod militar
ang tibuok o klaster sa mga baryo nga
nagpalisudlisud sa mga komunidad sa mga maguuma.
15) Luyo sa balikbalik nga deklarasyong huyang na ang
BHB ug madugmok sa dili pa mahuman ang termino
ni Duterte, padayon nga gipadaghan sa AFP ug PNP
ang mga kontra-gerilya nga pwersang pangkombat
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niini. Sa kasamtangan, adunay 166 ka batalyong
pangkombat sa Army, Air Force, Marines, Scout
Rangers, Special Action Forces ug uban pang yunit sa
militar ug pulis nga gideploy batok sa BHB, nagungan
og 21 kaysa miaging tuig. Sa maong gidaghanon,
nagdeploy ang AFP og 5 ngadto sa 6 ka batalyon
batok sa prayoridad o gipokusan niining
subrehiyonal o natarang gerilya sa BHB.
16) Halos 60% niini nga mga tropang pangkombat
nakakonsentra sa lima sa 13 ka rehiyon, nga mao ang
Southern Tagalog, Eastern Visayas, Southern
Mindanao, Bicol ug North Central Mindanao.
17) Dugang pang midaku ang badget ni Duterte para sa
militar ngadto sa ₱221 bilyon karong tuiga gikan sa
₱217 bilyon sa miaging tuig.
18) Kadungan niini, padayong ginaabagan sa US ang AFP
sa pagtukod niini sa kapasidad sa cyberwarfare aron
pakusgon ang internal nga sistemang
pangkomunikasyon sa AFP para sa tukma sa
panahong pagmonitor sa mga banatan aron ipataas
ang kapasidad sa pagkumand ug pagpalihok sa mga
pwersa.
19) Samtang gipakusog ang kapasidad sa AFP nga
mopatay gamit ang nagkadaghang armas sa tabang sa
US, sa pagkatinuod, nagpakita sa nagkadakung
estratehikong kahuyangan sa nagharing sistema.
20) (A)ng duso sa pagkab-ot sa nagkakusog nga
superyoridad militar, adunay dautang epekto sa
pulitika. Ang nagkadakung pulitikanhon ug
ekonomikanhong gahum sa militar naghimo kanilang
luwas sa kriminal nga tulubagon, hubog sa korapsyon
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ug patronage politics, ug nagpalalum sa
demoralisasyon sa mga yanong sundalo nga gigamit
isip pangbala sa kanyon.
21) Sa milabayng unum ka tuig, naghari ang
reaksyunaryong estado ubos ni Duterte pinaagi sa
terorismo ug kabangis sa estado batok sa katawhan,
gikan sa peke nga “gubat kontra-droga” ngadto sa
kontra-rebolusyonaryong gubat sa pagpanumpo.
22) Gikasilagan sa katawhang Pilipino ang rehimeng
Duterte tungod sa korapsyon niini, pagpasakop sa
langyawng gahum ug tiranikong paghari. Hilabihan
kining nahimulag sa katawhan.
23)Ang mga planong nakawin ang eleksyon para sa
kampong Marcos-Duterte ay nananatiling unang plano
ngunit lubhang magiging mahirap na isagawa nang hindi
magtutulak ng malawakang mga protestang masa at
magsasapanganib sa katatagan ng naghaharing sistema.
24) Nagkapuliki ang mga imperyalistang US nga
dumalahan ang mga nanagbanging pundok ug
pandayon ang mga pulitikanhong kasabutan alang sa
malinawong transisyon human ang eleksyon. Karon
pa lang, aduna nay nahulmang kompromiso sa han-ay
sa mga nag-unang mga paksyon sa nagharing hut-ong
aron suportahan ang Robredo-Duterte tandem alang
sa umaabot nga eleksyon sa pagka-presidente ug
bise-presidente.
25) Adunay kasigurohan o kaha daku ang posibilidad nga
pagalimbungan ni Duterte ang pag-ihap sa mga boto
ug gamiton ang nahabilin sa iyang termino sa Mayo
ug Hunyo aron ideklara ang balaod militar ubos sa
pasangil sa pagbatok sa pagsamoksamok sa
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oposisyon sa eleksyon ug sa mga “teroristang
komunista” ug hawanan ang dalan alang sa “swabeng
transisyon” ngadto sa iyang gipili nga mga
manununod.
26) Kinahanglang magpabiling matngon ang katawhang
Pilipino sa pagpadayon sa ilang mga pakigbisog aron
bawion ang ilang mga batakang kagawasan ug
katungod, ug iduso ang ilang demokratikong mga
pangandoy.
27) kinahanglang padayong palig-onon sa katawhang
Pilipino ang ilang mga organisasyon
III. Pagpataas sa katakus sa BHB nga depensahan ang
katawhan ug pakigbatok sa pasistang kaaway
1) Sa milabayng unum ka tuig, malampusong gipakyas
sa BHB ang bangis ug dinagkung estratehikong
opensiba sa kaaway ug ang mga deklarasyon niini sa
pagtapos sa armadong rebolusyon sa dili pa matapos
ang termino sa rehimeng US-Duterte. Napreserba
niini ang mga pwersa pinaagi sa paglahutay sa dalan
sa malungtarong gubat sa katawhan ug sa
determinadong pag-asdang sa pakigbisog sa
katawhang Pilipino alang sa tinuod nga kagawasan
ug demokrasya.
2)

Nakahiagum ang pipila ka yunit sa BHB og grabeng
kapakyasan atubangan sa nagkakusog nga pasistang
atake sa kaaway. Kinahanglang ilhon, sawayon ug tuliron ang mga kasaypanan, internal nga mga
kahuyangan, ug mga kakulian nga nagpaluya sa mga
yunit gikan sa epektibong paggamit sa mga taktikang
gerilya sa konsentrasyon, pagdispers ug
pagbalhinbalhin.
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3)

Ang mga kapakyasan nga nahiaguman sa pipila ka
yunit sa BHB subling nagpamatuod sa
panginahanglan nga iasdang ang kaylap ug subsub
nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug
nagkalalum nga baseng masa. Gipamatud-an usab
kini sa positibong kasinatian sa mas dakung mayorya
sa mga yunit sa BHB nga padayong nagkakusog
samtang ginakumbina ug ginadirehe ang hustong
balanse sa gimbuhatong militar ug gimbuhatong
masa (o mga gimbuhaton sa militar ug pulitika),
pagpalapad ug konsolidasyon, pagtukod og bertikal
nga mga yunit subay sa tukmang balanse sa
horisontal nga latag sa mga yunit sa hukbo ug baseng
masa, ug uban pa.

4)

Kinahanglang palig-onon sa BHB ang kaugalingon ug
mangandam alang sa mas lisud nga pakigbisog
samtang atong ipadayon ang malungtarong gubat sa
katawhan ngadto sa sunod nga ang-ang.

5)

Kinahanglang magkat-on kita gikan sa mga abanteng
kasinatian sa pipila ka kumand sa BHB nga
malampusong nakontra ang todong atake sa kaaway.

6)

Sa mga lugar nga naa sa pokus sa kaaway ug mga
baryo nga giokupar sa militar, malampusong
nakabarog ang BHB ug ang masa, gibatukan ang mga
atake sa kaaway, naglunsad og mga kontra-atake ug
gidepensahan ang ilang kaugalingon.

7)

Isip pagsuporta sa pagsukol sa masa batok sa
pasistang atake sa kaaway, naglunsad ang mga yunit
sa BHB sa kaylap ug subsub nga mga aksyong atritibo
atubangan sa baga nga deployment sa kaaway
pinaagi sa isnayp, paglabay og granada o molotov, ug
uban pang mga operasyong haras.
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8)

Adunay lapad nga panawagan nga banhawon ang
mga yunit nga nakabase sa kasyudaran o
kabanikanhan

9)

Aron mabuntog ang kaaway gamit ang kasamtangang
mga armas sa dagan sa gubat sa katawhan,
kinahanglang padayon nga palig-onon ug palapdon sa
BHB ang baseng masa niini pinaagi sa paglunsad og
agraryong rebolusyon aron ipatuman ang minimum
ug maksimum nga programa sa Partido alang sa
reporma sa yuta.

Gisuportahan usab sa BHB ang masang mag-uuma sa ilang
pakigbisog batok sa palisiya sa liberalisasyon sa
importasyon sa bugas ug uban pang produkto sa agrikultura.
10) Subay sa palisiya sa Partido sa anti-pyudal nga
nagkahiusang prente, nakasandig ang BHB sa mga
kabus nga mag-uuma ug mga mamumuong panguma,
ginakabig ang hatungang mag-uuma, ug
ginanyutralisa sa mga adunahang mag-uuma ug
nalamdagang agalong yutaan ug ginapunting sa nagunang hampak batok sa dagku ug despotikong
agalong yutaan.
11) Sa milabayng 53 ka tuig nga paglunsad sa gubat sa
katawhan, nakatigum ang BHB sa dili maihap nga
mga kalampusan ug kadaugan sa paglunsad sa
malungtarong gubat sa katawhan sa usa ka kapupudang nasud. Nagaopereyt ang BHB sa mga natarang
gerilya nga nakakatag sa tibuok nasud sa 13 ka lainlaing rehiyon ug nakatagamtam og suporta sa
minilyong katawhan.
12) Ang gubat sa katawhan sa Pilipinas anaa karon sa
tunga-tungang subyugto sa estratehikong depensiba
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nga adunay tin-aw nga panglantaw sa pag-abante
ngadto sa abanteng subyugto ug pagkumpleto niini
pinaagi sa pagpadaghan sa mga platun ug kumpanya.
13) Ang nagkagrabeng krisis sa nagharing sistema,
kakumbina ang nagkagrabeng terorismo sa estado,
mitukmod sa nagkadaghang katawhan ngadto sa
dalan sa armadong pakigbisog.
IV. Mga tahas sa pagpataas sa kapasidad sa pakig-away
sa BHB ug sa masa
Daku ang gipakitang kalig-on sa BHB sa pakigbatok sa
kaaway. Ubos sa pagpangulo sa Partido, malampusong
gipakyas niini ang unum ka tuig nga estratehikong opensiba
ug plano sa kaaway nga dugmukon ang armadong
rebolusyon.
Sa umalabot nga usa o duha ka tuig, kinahanglan natong
ipatuman ang pipila ka mga partikular nga tahas aron
mapataas ang katakus sa pakig-away sa BHB ug sa masa
aron padayong iasdang ang rebolusyon.
1)

Palig-onon ang pagpangulo sa Partido sa BHB.

2)

MKusganong ilunsad ang armadong pakigbisog ug
batukan ang bangis nga gubat pagpanumpo sa
kaaway.

3)

Pakusgon ang Bagong Hukbong Bayan.

4)

Palapdon ug palalumon ang baseng masa sa BHB sa
mga natarang gerilya.

5)

Ihimugso ang kaylap nga suporta gikan sa
kasyudaran alang sa rebolusyonaryong armadong
pakigbisog sa kabanikanhan.
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6)

Kinahanglang sistematiko kitang magpropaganda sa
han-ay sa kaaway.

7)

Agresibong magpatumaw og internasyunal nga
suporta alang sa Bagong Hukbong Bayan ug sa
rebolusyong Pilipino.

Mga manggugulay, lugi dahil sa pagbaha ng imported
na karots
Marso 29, 2022
Umaabot sa ₱2.5 milyon ang araw-araw na pagkalugi ng mga
manggugulay ng karots dulot ng pagbaha ng iniismagel na
karots sa bansa sa nakaraang mga buwan. Anila, mula noong
nakaraang taon, bumagsak na ang kanilang benta nang 20%.
Ngayong taon, umaabot na ito nang 40% dahil dumoble ang
bolyum ng bumahang imported na karots sa bansa.
Sa pagdoble ng imported na karots, dumoble rin ang bagsak
ng bolyum na inoorder na lokal na karots sa mga pamilihan,
ayon kay Agot Balanoy ng League of Associations sa La
Trinidad Vegetable Areas sa pagdinig sa Senado noong
Marso 28. “Katumbas ito sa P2.5 milyong nawawala na kita
sa amin,” aniya.
Noong pang Disyembre ibinunyag ng mga manggugulay ang
pagbaha ng mga imported na karots sa pamilihan. Maraming
konsyumer umano ang bumibili dito dahil maaari itong
iimbak nang hanggang tatlong buwan. Ang mga karots mula
sa Benguet ay maaari lamang iimbak nang hanggang tatlong
araw.
Nagbabala ang mga senador sa klase ng mga imported na
mga karot na maaaring punong-puno ng mga kemikal.
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Sa parehong pagdinig, kinumpirma ng isang upisyal sa
Department of Agriculture ang pagkakasangkot ng ilang
lokal at pambansang upisyal ng gubyerno sa laganap na
ismagling ng mga produktong agrikultural. Ayon sa isang
upisyal nito sa Benguet, tinatawagan siya ng ilang “big-time
personalities” para palusutin ang mga nasasabat na mga
container na naglalaman ng mga inismagel na gulay.

Mga talalupangdon nga sipi halin sa pahayag sang
Partido sa ika-53 anibersaryo sang BHB
Marso 29, 2022
Download PDF: Pilipino | Bisaya | Hiligaynon
Pataason ang ikasarang sa pagbato sang BHB kag sang masa!
Magpursiger kag magsulong sa dalan sang malawigan nga
inaway banwa!
Komite Sentral, Partido Komunista ng Pilipinas Marso 29,
2022
Puno sang kainit kag kapagsik, ginasaulog subong nga adlaw
sang Komite Sentral sang Partido Komunista ng Pilipinas
(PKP), upod ang pumuluyong Pilipino kag ila mga
rebolusyonaryong pwersa, ang ika-53 nga anibersaryo sang
Bagong Hukbong Bayan (BHB). Saulugon naton ang aton
mga kadalag-an sa nagligad nga tuig kag ang madamo nga
natipon nga nahimuan sini sa nagtaliwan nga lima ka dekada
sang armadong pagpakigbato.
I. Labi nga palawigon sang inter-imperyalistang mga
armadong banggianay ang pangkalibutanon nga krisis sang
kapitalismo
1)

Padayon nga nagalala nga nagalala ang indi malubad
nga malawigan nga krisis sang pangkalibutanon nga
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sistemang kapitalista samtang ginaatubang sang mga
monopolyong kapitalista ang problema sang sobra
nga produksyon kag kaangut nga pagtaas nga lebel
sang indi mabaligya nga imbentaryo kag pagsadsad
sang presyo sang mga produkto kag tantos sa
ganansya.
2)

Halin nga nangin solo nga superpower sang
pagbagsak sang Soviet Union sang 1991,
nagkumpyansa ang US nga dalhon ang manupaktura
sa China, pataason ang pamuhunan kag indi lang sa
mga gamay nga pabrika. Wala ginhungod, ginpahina
sini ang kaugalingon nga pagmanupaktura kag pagempleyo sa mga mamumugon.

3)

Naglupok ang gera sang US/NATO sa Ukraine batuk
sa Russia pagkatapos ang walo ka tuig nga agresyon
sang mga pasista nga Ukraine batuk sa rehiyong
Donbass halin sang kudeta sang 2014, pila ka bulan
nga pagtilipon sang mga tropa militar sa dulunan
sang mga republika nga banwa didto kag wala untat
nga pagpangkanyon sa mga imprastruktura nga
sibilyan.

4)

Sa estratehikong pagtan-aw, ini tikang (sang Russia)
sa agresibo nga pagduso pareho sang imperyalistang
US, sang papet nga rehimen kag mga alyado nga
pasista sa Ukraine halin sang kudeta nga
ginsuportahan sang US sang 2014, nga ipasulod ang
Ukraine sa Russia nga labi nga magpabaskog sa
pagka-entrensera sang mga baseng militar kag
pasilidad paniktik nga gintukod sang US, UK kag
NATO malapit sa Russia.

5)

Liwat ginapamatud-an sang proxy war sa Ukraine
nga ang imperyalismo katumbas sang gera.
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6)

Samtang nagahatag sang armas kag ayuda militar sa
Ukraine nagpapanaog man ang US kag mga alyado
sini sa NATO sang malapad nga mga tikang pang-ipit
sa pinansya kag negosyo batuk sa Russia.

7)

Ang pagpang-ipit sang US ginalainan sang buot man
sang mga pungsod sa Europe nga nagabakal sang
50% sang suplay sini sang natural gas halin sa Russia.

8)

Ang pagpang-ipit sa langis sang Russia nagresulta sa
pagkautod sang suplay kag ginahingalitan sang mga
monopolyo nga kumpanya sa langis, mga pungsod
nga prodyuser sang langis, mga nagapamuhunan
pangpinansya kag hedge funds nga imbolbado sa
ispekulasyon sa langis para pataason ang presyo sang
krudo kag mga produktong petrolyo.

9)

(L)iwat naman subong nga nagsinampaw ang
kapitalistang krisis. Ang nagapatimbuok nga presyo
sang mga produktong petrolyo nagatulod sa gasto sa
produksyon kag nagahana nga labing palawigon ang
krisis sang pangkalibutanon nga sistemang
kapitalista.

10) Ang mga pangkalibutanon nga sentro sang
kapitalismo nahagmak gihapon sa krisis kag napuno
sang problema sang maluya nga produksyon kag
nagasinaka nga utang.
11) Ara sa pinakaubod sang pangkalibutanon nga krisis
sang kapitalismo kag indi malubad nga problema
sang sobrang produksyon, sobrang suplay sang
produkto kag sobrang akumulasyon sang kapital sang
mga dominante nga monopolyong burgesya bunga
sang kapitalistang kumpetisyon kag anarkiya sa
produksyon.
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12) Padayon ang pagsaylo sang US kag sang iban pang
pangkalibutanon nga sentro sang kapitalismo sa
Keynesianismo nga militar para magpadayon ang
produksyon.
13) Ang pundamental nga kapitalistang kontradiksyon sa
tunga sang produksyong sosyal kag pribadong
akumulasyon sang sobra nga balor padayon nga
nagasingki, samtang ang manggad kag kapital labing
nakakonsentrar sa kamot sang pila ka monopolyong
kapitalista.
14) Sa pihak nga bahin, nagaantus ang masang
mamumugon kag anakbalhas sang mas malala nga
porma sang pagpanghimulos kag pagpamigos kag
padamo nga padamo ang nahagmak sa gutom, tuman
nga kaimulon kag makaluluoy nga kahimtangan
pangkatilingban.
15) Ang nagapalala nga kahimtangan sosyo-ekonomiko
nagabun-ag sang malaparan nga protestang masa sa
nagkalainlain nga bahin sang kalibutan para batuan
ang mga pang-ekonomya nga tikang nga neoliberal,
pasista nga pagpang-ipit kag gerang imperyalista.
16) Labing nangin paborable ang kahimtangan para sa
pagsulong sang rebolusyonaryo nga armadong
paghimakas.
II.
1)

Ginpalubha sang imperyalistang mga polisiya ang
krisis sang nagaharing sistema sa idalom sang
rehimeng US-Duterte
Sa nagligad nga anum ka tuig, naglubha ang krisis
sang nagaharing sistemang malakolonyal kag
malapyudal kag naggrabe ang pag-antus sang
pumuluyong Pilipino bangud sa mga tikang nga
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neoliberal, kakumbinar ang militarisasyon sang
estado kag mga polisiya sang terorismo sang estado
sa idalom sang rehimeng US-Duterte.
2)

Nagasunod ang mga tikang pang-ekonomya ni
Duterte sa mga polisiya nga dikta sang gubyernong
US, mga imperyalistang institusyon pangpinansya
kag dumuluong nga credit rating agency (nagagrado
sa mga pungsod base sa ikasarang magbayad),
subong man sang lokal nga American Chamber of
Commerce kag ila mga kasosyo. Ang mga ini
nakatum-ok sa pagpalapad sang interes sang mga
daku nga dumuluong nga bangko kag korporasyon
kag ang sunud-sunuran nga lokal nga sahi sang mga
daku burgesya kumprador, mga daku nga agalon nga
mayduta, lakip ang mga burukrata kapitalista.

3)

Ginbutong pa paidalom ni Duterte sa krisis ang
banwa. Sa nagligad nga anum ka tuig, nagdoble ang
utang sang pungsod halin sa wala pa sang ₱6 trilyon
sang 2016 padulong sa masobra ₱12 trilyon sang
Marso, kag ginalauman nga labing magahabok
padulong sa ₱13.42 trilyon sa katapusan sang tuig.

4)

Ginpabay-an sang rehimeng Duterte ang mga
imperyalista nga labi pang hugton ang kontrol kag
dominasyon sa lokal nga ekonomya sa gahum sang
gin-amyendahan nga Foreign Investments Act, ang
Retail Trade Liberalization Act kag ang Public Service
Act.

5)

Bilang pagsunod sa mga ginaduso sang dumuluong
nga mga kapitalista kag ila lokal nga mga kasosyo sa
negosyo, gin-aprubahan ni Duterte ang layi nga
CREATE. Ginbasura niya ang pagdumili sa pagmina
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nga open-pit kag iban pang operasyong mina kag ginaprubahan ang Rice Import Liberalization Law.
6)

Ginpalala sang kontra-pumuluyo kag kontra-imol nga
mga polisiya sang rehimeng Duterte ang sitwasyon
sang pumuluyong Pilipino. Sa idalom sang layi nga
TRAIN, ginbutang sa abaga sang pumuluyo ang
pabug-at nga pagbuhis sa mga produkto kag serbisyo.
Gingamit ni Duterte kag mga suluguon niya ang ila
gahum para magpamanggad. Padayon nga naglubha
ang korapsyon sa porma sang mga kikbak kag suhol
kabaylo sang mga pabor sang gubyerno sa mga
kontrata kag mga proyekto nga wala sang benepisyo
ang banwa.

7)

Pas-an man sang pumuluyong Pilipino ang bug-at
sang sobra-sobra nga galastuhan militar kag pulis ni
Duterte para sa sobra-sobra nga pagbakal sang mga
sarplas nga kagamitan militar halin sa US, kag para
pataason pa sa talaksan ang sweldo sang mga upisyal
sang AFP kag PNP agud bayaran ang ila katampad.
Bangud sa sobra nga paggasto sa militar, nagaagi
sang kakulangan sang pondo kag pagbuhin sa badyet
ang pangpublikong edukasyon kag pangpublikong
ikaayong lawas. Resulta sini, ginaantus sang mga
estudyante, sang ila mga ginikanan kag titser ang
kakulangan sa mga klasrum kag titser, sweldo nga
ulipon, kag kakulangan sang imprastruktura para sa
distance learning kag mga pasilidad para sa luwas
nga pagbalik sa atubangay nga mga klase.

8)

Tuman nga nabudlayan ang malapad nga masa sang
mga mamumugon kag mangunguma sa nagataas nga
presyo sang langis, pagkaon kag iban pang basehan
nga kinahanglanon kag yutiliti samtang nagakuripon
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sang higante nga kita ang mga kumpanya sang mga
daku nga burgesya kumprador.
9)

Padayon nga ginapabaskog sang imperyalistang US
ang mga pwersa pangmilitar kag pangseguridad sang
papet nga estado sini. Ang US ang matuod nga
nagakontrol sa operasyon sang AFP nga bulag nga
nagasunod sa doktrina sang kontra-insurhensya sang
US, sa pihak sang pagkalutos sang US sa ginpasilabtan
sini nga mga kontra-insurhensya sa nagkalainlain nga
pungsod sa nagtaliwan nga pito ka dekada.

10) Agud pahugton ang koordinasyon kag kontrol sa
operasyon sang AFP, naglunsar ang US sa nagligad
nga anum ka tuig sang 1,300 aktibidad militar
kabuylog ang Pilipinas, kag 850 beses nga nagdungka
sa pungsod sang iya mga barko de-gera.
11) Ginreorganisa ang burukrasya sang gubyerno agud
ipaidalom ang mga sibilyan nga ahensya sang estado
sa kontrol sang National Task Force-Elcac, nga sa
kamatuoran isa ka hunta sibil-militar nga amo ang
aktwal nga nagamandu sa bilog nga gubyerno. Ginaprubahan ang layi sa terorismo sang estado
(ginbansagan nga Anti-Terrorism Law).
12) Lapnagon ang mga abuso nga militar kag pulis sa
bilog nga pungsod, lunsay sa mga syudad kag
kaumhan.
13) Ginapanas sang kaaway ang tanan nga pagtuhay sa
mga kombatant kag sibilyan.
14) Sa tanan nga bahin sang pungsod, bug-os nga mga
barangay o punsok nga mga barangay ang
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ginapaidalom sa layi militar nga nagapabudlay sa
mga komunidad sang mangunguma.
15) Sa pihak sang paliwat-liwat nga deklarasyon nga
maluya na ang BHB kag madugmok antes magtapos
ang termino ni Duterte, padayon nga ginapadamo
sang AFP kag PNP ang mga kontra-gerilya nga
pwersa pangkombat sini. May ara subong nga 166
batalyong pangkombat ang Army, Air Force, Marines,
Scout Rangers, Special Action Force kag iban pang
yunit sang militar kag pulis nga nakadeploy batuk sa
BHB, mas madamo sang 21 sangsa nagligad nga tuig.
Sa kadamuon sini, nakadeploy ang AFP sang 5-6
batalyon batuk sa prayoridad o ginapokusan sini nga
subrehiyon o prenteng gerilya sang BHB.
16) Halos 60% sang mga tropa pangkombat nga ini
konsentrado sa lima sa 13 rehiyon nga ginalakipan
sang Southern Tagalog, Eastern Visayas, Southern
Mindanao, Bicol kag North Central Mindanao.
17) Labi pa nga nagdaku ang badyet ni Duterte sa militar
pakadto sa ₱221 bilyon subong nga tuig halin sa
₱217 bilyon sang nagligad nga tuig.
18) Kadungan sini, padayon nga ginabuligan sang US ang
AFP sa pagtukod sang ikasarang sa cyber warfare
para pabaskugon ang internal nga sistema
pangkomunikasyon sang AFP para sa eksakto nga
pagbantay sa patag sang mga inaway para
mapabaskog ang ikasarang sa pagmandu kag
pagpahulag sang mga pwersa.
19) Samtang ang pagpadamo sang kusog-palupok sang
AFP sa bulig sang US nagapabaskog sa ikasarang nga
magpatay sang AFP, sa kamatuoran patimaan ini sang
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nagadaku nga estratehiko nga kahinaan sang
nagaharing sistema.
20) (A)ng tulod para sa tuman kadaku nga superyoridad
sa militar nagaresulta sa kabaliskaran sini sa
kahinaan sa pulitika. Bangud sa nagadaku nga
pangpulitika kag pang-ekonomya nga gahum sang
militar, labi sila nga nangin pasaway sa salabton,
nahubog sa korapsyon kag paghampang sa pulitika,
kag nagadalom ang demoralisasyon sa kubay sang
mga ordinaryong suldado nga ginahimo nga pangbala
sa kanyon.
21) Sa nagligad nga anum ka tuig, naghari ang
reaksyunaryong estado sa idalom ni Duterte gamit
ang terorismo kag kalakasan sang estado batuk sa
pumuluyo, halin sa peke nga “gera sa droga” tubtob
sa kontra-rebolusyonaryong gera sang pagpamigos.
22) Ginakangil-aran sang pumuluyong Pilipino ang
rehimeng Duterte bangud sa korapsyon sini, sa
pagka-sunud-sunuran sa mga dumuluong nga gahum
kag sa tiranikong pagginahum. Tuman ini nga
nahamulag sa pumuluyo.
23) Ang mga plano nga kawaton ang eleksyon para sa
kampo nga Marcos-Duterte nagapabilin nga una nga
plano pero labing mangin mabudlay nga ipatuman
nga indi magduso sang malapnagon nga mga
protestang masa kag nagapeligro sa estabilidad sang
nagaharing sistema.
24) Masako ang mga imperyalistang US nga dumalahan
ang nagaribalan nga paksyon kag himuon ang mga
pangpulitika nga aregluhanay agud matawhay nga
magtransisyon pagkatapos ang eleksyon. Subong pa
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lang, may nagahimo sang kompromiso sa kubay sang
pangunahon nga mga paksyon sang nagaharing sahi
nga suportahan ang tandem Robredo-Duterte para sa
akomodasyon sa maabot nga eleksyon sa presidente
kag bise-presidente.
25) May kapat-uran o indi gani may daku nga posibilidad
nga pagadayaon ni Duterte ang isipay sang boto kag
gamiton ang nabilin nga panahon sa iya termino sa
Mayo o Hunyo para magdeklarar sang layi militar sa
tabon sang pagbato sa pagpanggamo sang oposisyon
sa eleksyon kag sa mga “teroristang komunista” kag
hawanon ang dalan para sa “swabe nga transisyon”
padulong sa mapili niya nga kabaylo.
26) (D)apat matalom nga mahibal-an sang pumuluyong
Pilipino nga kinahanglanon nila nga padayunon ang
pagpasulong sang mga paghimakas agud bawion ang
ila mga kahilwayan kag kinamatarung, kag ipakigbato
ang ila mga demokratikong handum.
27) (K)inahanglanon sang pumuluyong Pilipino nga
padayon nga pabaskugon ang ila mga organisasyon.
III. Pagpataas sa ikasarang sang BHB nga pangapinan
ang banwa kag batuan ang pasistang kaaway
1) Sa nagligad nga anum ka tuig, madinalag-on nga
ginpaslaw sang BHB ang brutal kag malaparan nga
estratehikong mga opensiba sang kaaway kag mga
deklarasyon nga pagawaskon ang armadong rebolu
syon antes matapos ang termino sang rehimeng USDuterte. Napreserba sini ang pwersa paagi sang
pagpursiger sa dalan sang malawigan nga inaway
banwa kag malig-on nga pagsulong sa paghimakas
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sang pumuluyong Pilipino para sa tunay nga
kahilwayan kag demokrasya.
2)

(N)ag-agum ang pila ka yunit sang BHB sang seryoso
nga mga pag-atras sa atubang sang ginapasingki nga
pasistang mga atake sang kaaway. Kinahanglan nga
tumuron, sawayon kag tadlungon ang mga pagsayup,
pangsulod nga mga kahinaan, kag mga kakulangan
nga nagapaluya sa ikasarang sang mga yunit nga ini
nga epektibong gamiton ang mga gerilyang taktika
sang konsentrasyon, pagdispers kag pagsaylu-saylo.

3)

Ang mga kapaslawan nga gin-agyan sang pila ka yunit
sang BHB nagapamatuod sa kakinahanglanon nga
isulong ang malapnagon kag maikit nga pagpakigaway gerilya sa basehan sang nagapalapad kag
nagapadalom nga baseng masa. Ginapalig-on man ini
sang positibo nga inagihan sang daku nga mayorya
sang mga yunit sang BHB nga padayon nga
nagabaskog samtang ginakumbinar kag ginakumpas
ang husto nga balanse sang hilikuton militar kag
hilikuton masa (o pangmilitar kag pangpulitika nga
mga hilikuton), pagpalapad kag ekspansyon,
pagtukod sang mga bertikal nga yunit base sa husto
nga horisontal nga latag sang mga yunit sang
hangaway kag baseng masa kag iban pa.

4)

Dapat pandayon sang BHB ang kaugalingon kag
maghanda sa mas mabudlay nga paghimakas
samtang ginasulong naton ang malawigan nga
inaway banwa padulong sa masunod nga halintang.

5)

Dapat kita magtuon halin sa abante nga mga inagihan
sang pila ka kumand sang BHB nga madinalag-on nga
nasamad ang todo nga mga atake sang kaaway.
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6)

Sa mga erya nga ara sa pokus sang kaaway kag mga
baryo nga ara sa idalom sang okupasyon militar,
maisog nga nagatindog ang BHB kag masa,
ginasagang ang mga atake sang kaaway, nagalunsar
sang mga kontra-atake kag ginapangapinan ang ila
mga kaugalingon.

7)

Bilang suporta sa pagbato sang masa sa pasistang
pagpang-atake sang kaaway, ang mga yunit sang BHB
nagalunsar sang malaparan kag magkasunod nga
aksyong atritibo sa atubang sang madamol nga
deployment sang kaaway paagi sa mga isnayp,
paghaboy sang mga granada o molotov, kag iban
pang operasyong haras.

8)

May lapnagon nga panawagan nga buhion liwat ang
mga yunit nga nakabase sa syudad kag kaumhan.

9)

Para matigayon nga lutuson ang kaaway gamit ang
uyat nga armas sa dalagan sang inaway banwa, dapat
padayon nga pabaskugon kag palaparon sang BHB
ang baseng masa sa paglunsar sang rebolusyong
agraryo para ipatuman ang minimum kag maksimum
nga programa sa duta. Dapat man suportahan sang
BHB ang masang mangunguma sa ila paghimakas
batuk sa polisiya nga liberalisasyon sa importasyon
sa bugas kag iban pang produktong agrikultural.

10) Sandig sa polisiya sang Partido sa nagahiliugyong
prente nga antipyudal, nagasandig ang BHB sa mga
imol nga mangunguma kag mamumugon sa uma,
ginahabig ang nahanunga nga mangunguma, kag
ginanyutralisa ang manggaranon nga mangunguma
kag ang nasanagan nga agalon nga mayduta kag
itumod ang pangunahon nga bunal batuk sa mga
daku kag despotiko nga agalon nga mayduta.
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11) Sa nagtaliwan nga 53 tuig sang paglunsar sang
inaway banwa, nakatipon na ang BHB sang indi
maisip nga nalab-ot kag kadalag-an sa paglunsar sang
malawigan nga inaway banwa sa isa ka pungsod nga
pulu-pulo. Nagahulag ang BHB sa mga prenteng
gerilya nga nakalapta sa bilog nga pungsod sa 13
nagkalainlain nga rehiyon kag nagaangkon sang
suporta sang minilyon nga pumuluyo.
12) Ang inaway banwa sa Pilipinas sa subong ara sa
nahanunga nga subhalintang sang estratehikong
depensiba nga may maathag nga paglantaw sa
pagsulong pakadto sa abante nga subhalintang kag
pagkumpleto sini paagi sang pagpadamo sang mga
platun kag kumpanya.
13) Ang nagalubha nga krisis sang nagaharing sistema,
kakumbinar ang nagasingki nga terorismo sang
estado, nagatulod sa nagapadamo nga pumuluyo sa
dalan sang armadong paghimakas.
IV. Mga hilikuton para pataason ang ikasarang sa
pagbato sang BHB kag sang masa
Ginpakita sang BHB ang tuman nga kalig-on sa pagbato sa
kaaway. Sa idalom sang pagpamuno sang Partido,
madinalag-on sini nga ginpaslaw ang anum ka tuig nga
estratehikong mga opensiba sang kaaway kag mga plano nga
waskon ang armadong rebolusyon.
Sa maabot nga isa o duha ka tuig, dapat naton nga ipatuman
ang pila ka mga partikular nga hilikuton para pataason ang
ikasarang sa pagbato sang BHB kag sang masa para sa maligon nga pagsulong sang rebolusyon.
1)

Palig-unon ang pagpamuno sang Partido sa BHB.
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2)

Mapagsik nga ilunsar ang armadong paghimakas kag
batuan ang brutal nga gera sang pagpamigos sang
kaaway.

3)

Pabaskugon ang Bagong Hukbong Bayan.

4)

Palaparon kag padalumon ang baseng masa sang BHB
sa mga prenteng gerilya.

5)

Tugahon ang malaparan nga suporta halin sa
kasyudaran para sa rebolusyonaryong paghimakas sa
kaumhan.

6)

Dapat sistematiko kita nga magpropaganda sa kubay
sang kaaway.

7)

Agresibo nga magtuga sang internasyunal nga
suporta para sa Bagong Hukbong Bayan kag
rebolusyong Pilipino. #

Mga tampok na sipi mula sa pahayag ng Partido sa
ika-53 taong anibersaryo ng BHB
Marso 29, 2022
Download PDF: Pilipino | Bisaya | Hiligaynon
Itaas ang kakayahan sa paglaban ng BHB at ng masa!
Magpunyagi at sumulong sa landas ng matagalang digmang
bayan!
Komite Sentral, Partido Komunista ng Pilipinas Marso 29,
2022
Puspos ng rebolusyonaryong alab at sigla, ipinagdiriwang
ngayong araw ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng
Pilipinas (PKP), kasama ang sambayanang Pilipino at
kanilang mga rebolusyonaryong pwersa, ang ika-53
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anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan. Ipagdiwang natin
ang mga tagumpay sa nagdaang taon at ang naipong nagawa
nito sa nagdaang limang dekada ng armadong paglaban.
I. Lalong patatagalin ng inter-imperyalistang armadong
tunggalian ang pandaigdigang krisis ng kapitalismo
1)

Patuloy na lumalala ang di malulutas na matagalang
krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista habang
kinakaharap ng mga monopolyo kapitalista ang
problema ng sobrang produksyon at kaakibat na
pagtaas ng antas ng di mabentang imbentaryo at
pagsadsad ng presyo ng mga kalakal at tantos sa
tubo.

2)

Mula nang maging solong superpower nang
bumagsak ang Soviet Union noong 1991,
nagkumpyansa ang US na dalhin ang manupaktura sa
China, itaas ang pamumuhunan at maglipat ng
teknolohiya at hindi lang maliliit na pagawaan. Hindi
sinasadya, pinahina nito ang sariling
pagmamanupaktura at pag-empleyo sa mga
manggagawa.

3)

Sumiklab ang gera ng US/NATO sa Ukraine laban sa
Russia matapos ang walong taon ng agresyon ng mga
pasistang Ukraine laban sa rehiyong Donbass mula
noong kudeta ng 2014, ilang buwan pagtitipon ng
mga tropang militar sa hangganan ng mga
republikang bayan doon at walang habas na
panganganyon sa mga imprastrukturang sibilyan.

4)

Sa estratehikong pananaw, ito ay tugon (ng Russia)
sa agresibong pagtulak kapwa ng imperyalistang US,
ng papet na rehimen at mga alyadong pasista sa
Ukraine mula noong kudetang sinuportahan ng US
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noong 2014, na ipaloob ang Ukraine sa Russia na
lalong magpapalakas sa pagkaka-entrensera ng mga
baseng militar at pasilidad paniktik na itinayo ng US,
UK at NATO malapit sa Russia.
5)

Muling pinatutunayan ng proxy war sa Ukraine na
ang imperyalismo ay katumbas ng gera.

6)

Habang nagbibigay ng armas at ayudang militar sa
Ukraine, nagpataw din ang US at mga alyado nito sa
NATO ng masaklaw na mga hakbanging panggigipit
sa pinansya at kalakal laban sa Russia.

7)

Ang panggigipit ng US ay ikinasasama rin ng loob ng
mga bansa sa Europe na nag-aangkat ng 50% ng
suplay nito ng natural gas mula sa Russia.

8)

Ang panggigipit sa langis ng Russia ay nagresulta sa
pagkapatid ng suplay at sinasamantala ng mga
monopolyong kumpanya sa langis, mga bansang
prodyuser ng langis, mga mamumuhunang
pampinansya at hedge funds na sangkot sa
ispekulasyon sa langis para itaas ang presyo ng krudo
at mga produktong petrolyo.

9)

(M)uli na naman ngayong kumukubabaw ang
kapitalistang krisis. Ang pumapaimbulog na presyo
ng mga produktong petrolyo ay nagtutulak sa gastos
sa produksyon at nagbabantang patagalin lalo ang
krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista.

10) Ang mga pandaigdigang sentro ng kapitalismo ay
sadlak pa rin sa krisis at batbat ng problema ng
mahinang produksyon at sumisirit na utang.
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11) Nasa kaibuturan ng pandaigdigang krisis ng
kapitalismo ang di malulutas na problema ng sobrang
produksyon, sobrang suplay ng kalakal at sobrang
akumulasyon ng kapital ng mga dominanteng
monoopolyong burgesya bunsod ng kapitalistang
kompetisyon at anarkiya sa produksyon.
12) Patuloy ang pagbaling ng US at iba pang
pandaigdigang sentro ng kapitalismo sa
Keynesianismong militar para magpatuloy ang
produksyon.
13) Ang pundamental na kapitalistang kontradiksyon sa
pagitan ng produksyong panlipunan at pribadong
akumulasyon ng labis na halaga ay patuloy na
umiigting, habang ang yaman at kapital ay lalong
nakokonsentra sa kamay ng iilang monoopolyong
kapitalista.
14) Sa kabilang panig, dumaranas ang masang
manggagawa at anakpawis ng mas malalang anyo ng
pagsasamantala at pang-aapi at parami nang parami
ang nasasadlak sa kagutuman, sagadsaring kahirapan
at kalunus-lunos na kalagayang panlipunan.
15) Ang papalalang kalagayang sosyo-ekonomiko ay
nagluluwal ng malawak na protestang masa sa iba’t
ibang dako ng mundo para labanan ang mga pangekonomyang hakbanging neoliberal, pasistang
panggigipit at digmaang imperyalista.
16) Lalong nagiging paborable ang kalagayan para sa
pagsulong ng rebolusyonaryong armadong
pakikibaka.
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II.
1)

Pinalubha ng impeyalistang mga patakaran ang krisis
ng naghaharing sistema sa ilalim ng rehimeng USDuterte
Sa nakalipas na anim na taon, lumubha ang krisis ng
naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal
at tumindi ang pagdurusa ng sambayanang Pilipino
dahil sa mga hakbanging neoliberal, kakumbina ang
militarisasyon ng estado at mga patakaran ng
terorismo ng estado sa ilalim ng rehimeng USDuterte.

2)

Tumatalima ang mga hakbanging pang-ekonomya ni
Duterte sa mga patakarang dikta ng gubyernong US,
mga imperyalistang institusyong pampinansya at
dayuhang credit rating agency (naggagrado sa mga
bansa batay sa kakayahang magbayad), gayundin ng
lokal na American Chamber of Commerce at kanilang
mga kasosyo. Ang mga ito ay nakatuon sa
pagpapalawak ng interes ng malalaking dayuhang
banko at korporasyon at ang sunud-sunurang lokal
na uring malalaking burgesya kumprador, malalaking
panginoong maylupa, pati ang mga burukratang
kapitalista.

3)

Hinatak pa ni Duterte nang palalim sa krisis ang
bayan. Sa nagdaang anim na taon, dumoble ang utang
ng bansa mula sa wala pang ₱6 trilyon noong 2016
tungong mahigit ₱12 trilyon noong Marso, at
inaasahag lalupang lolobo tungong ₱13.42 trilyon sa
katapusan ng taon.

4)

Hinayaan ng rehimeng Duterte ang mga imperyalista
na lalupang higpitan ang kontrol at dominasyon sa
lokal na ekonomya sa bisa ng inamyendahang
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Foreign Investments Act, ang Retail Trade
Liberalization Act at ang Public Service Act
5)

Bilang pagtalima sa mga iginiit ng dayuhang mga
kapitalista at kanilang lokal na mga kasosyo sa
negosyo, pinagtibay ni Duterte ang batas na CREATE.
Ibinasura niya rin ang pagbabawal sa pagmiminang
open-pit at iba pang operasyong mina at pinagtibay
ang Rice Import Liberalization Law

6)

Pinasidhi ng kontra-mamamayan at konta-mahirap
na mga patakaran ng rehimeng Duterte ang
kalagayan ng mamamayang Pilipino. Sa ilalim ng
batas na TRAIN, ipinataw sa balikat ng mamamayan
ang pabigat na pagbubuwis sa mga kalakal at
serbisyo. Ginamit ni Duterte at mga alipures niya ang
kanilang kapangyarihan para magpayaman. Patuloy
na lumubha ang korapsyon sa anyo ng mga kikbak at
suhol kapalit ng mga pabor ng gubyerno sa mga
kontrata at mga proyektong walang-pakinabang sa
bayan

7)

Pasan rin ng mamamayang Pilipino ang bigat ng
sobra-sobrang gastusing militar at pulis ni Duterte
para sa labis-labis na pagbili ng mga sarplas na
kagamitang militar mula sa US, at para itaas higit sa
pamantayan ang sweldo ng mga upisyal ng AFP at
PNP upang bayaran ang kanilang katapatan. Dahil sa
sobrang paggasta sa militar, dumanas ng kakulangan
ng pondo at pagkaltas sa badyet ang pampublikong
edukasyon at pampublikong kalusugan. Resulta nito,
pinagdurusahan ng mga estudyante, ng kanilang mga
magulang at guro ang kakulangan sa mga klasrum at
guro, sweldong alipin, at kakulangan ng
imprastruktura para sa distance learning at mga
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pasilidad para sa ligtas na pagbabalik sa harapang
mga klase.
8)

Hirap na hirap ang malawak na masa ng mga
manggagawa at magsasaka sa tumataas na presyo ng
langis, pagkain at iba pang batayang pangangailangan
at yutiliti habang nagkakamal ng dambuhalang kita
ang mga kumpanya ng malalaking burgesya
kumprador.

9)

patuloy na pinalalakas ng imperyalismong US ang
mga pwersang pangmilitar at panseguridad ng papet
na estado nito. Ang US ang tunay na kumokontrol sa
operasyon ng AFP na bulag na tumatalima sa
doktrina sa kontrainsurhensya ng US, sa kabila ng
pagkatalo ng US sa pinanghimasukan nitong mga
kontrainsurhensya sa iba’t ibang bansa sa nagdaang
pitong dekada.

10) Upang pahigpitin ang koordinasyon at kontrol sa
operasyon ng AFP, naglunsad ang US sa nagdaang
anim na taon ng 1,300 aktibidad militar kasanib ang
Pilipinas, at 850 beses na nagdaong sa bansa ng
kanyang mga barkong pandigma.
11) Nireorganisa ang burukrasya ng gubyerno upang
ipailalim ang mga sibilyang ahensya ng estado sa
kontrol ng National Task Force-Elcac, na katunaya’y
isang huntang sibil-militar na siyang aktwal na
nagmamando sa buong gubyerno. Pinagtibay ang
batas sa terorismo ng estado (tinaguriang AntiTerrorism Law).
12) Talamak ang mga abusong militar at pulis sa buong
bansa, kapwa sa mga syudad at kanayunan.
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13) Binubura ng kaaway ang lahat ng pag-iiba sa mga
kombatant at sibilyan.
14) Sa lahat ng dako ng bansa, buu-buong mga barangay
o kulumpon ng mga barangay ang ipinaiilalim sa
batas militar na nagpapahirap sa mga komunidad ng
magsasaka.
15) Sa kabila ng paulit-ulit na deklarasyong mahina na
ang BHB at madudurog bago magtapos ang termino
ni Duterte, patuloy na pinararami ng AFP at PNP ang
mga kontra-gerilyang pwersang pangkombat nito.
Mayroon ngayong 166 batalyong pangkombat ang
Army, Air Force, Marines, Scout Rangers, Special
Action Force at iba pang yunit ng militar at pulis na
nakapakat laban sa BHB, mas marami nang 21 kesa
sa nagdaang taon. Sa daming ito, nakapagtatalaga ang
AFP ng 5-6 batalyon laban sa prayoridad o
pinopokusan nitong subrehiyon o larangang gerilya
ng BHB.
16) Halos 60% ng mga tropang pangkombat na ito ay
konsentrado sa lima sa 13 rehiyon na kinabibilangan
ng Southern Tagalog, Eastern Visayas, Southern
Mindanao, Bicol at North Central Mindanao.
17) Lalupang lumaki ang badyet ni Duterte sa militar
tungong ₱221 bilyon ngayong taon mula sa ₱217
bilyon noong nagdaang taon.
18) Kasabay nito, patuloy na tinutulungan ng US ang AFP
sa pagbubuo nito ng kakayahan sa cyberwarfare
upang palakasin ang internal na sistemang
pangkomunikasyon ng AFP para sa eksaktong
pagsubaybay sa larangan ng mga labanan upang
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mapalakas ang kakayahan sa pagmando at pagpakilos
ng mga pwersa.
19) Habang ang pagpaparami ng lakas-pamutok ng AFP
sa tulong ng US ay nagpapalakas sa kakayahang
pumatay ng AFP, sa katunaya’y palatandaan ito ng
lumalaking estratehikong kahinaan ng naghaharing
sistema.
20) (A)ng tulak para sa napakalaking superyoridad sa
militar ay nagreresulta sa kabaligtaran nitong
kahinaan sa pulitika. Dahil sa lumalaking pampulitika
at pang-ekonomyang kapangyarihan ng militar,
lalong silang nagiging pasaway sa pananagutan,
nalalango sa korapsyon at paglaro sa pulitika, at
lumalalim ang demoralisasyon sa hanay ng mga
karaniwang sundalo na ginagawang pambala sa
kanyon.
21) Sa nagdaang anim na taon, naghari ang
reaksyunaryong estado sa ilalim ni Duterte gamit ang
terorismo at karahasan ng estado laban sa
mamamayan, mula sa pekeng “gera sa droga”
hanggang sa kontra-rebolusyonaryong gera ng
panunupil.
22) Kinasusuklaman ng mamamayang Pilipino ang
rehimeng Duterte dahil sa korapsyon nito, sa
pagiging sunud-sunuran sa mga dayuhang
kapangyarihan at sa tiranikong paghahari. Sukdulan
itong nahiwalay sa mamamayan.
23)Ang mga planong nakawin ang eleksyon para sa
kampong Marcos-Duterte ay nananatiling unang plano
ngunit lubhang magiging mahirap na isagawa nang hindi
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magtutulak ng malawakang mga protestang masa at
magsasapanganib sa katatagan ng naghaharing sistema.
24) Abala ang mga imperyalistang US na pangasiwaan
ang nagriribalang paksyon at buuin ang mga
pampulitikang aregluhan upang mapayapang
magtransisyon matapos ang eleksyon. Ngayon pa
lamang, may namumuong kompromiso sa hanay ng
pangunahing mga paksyon ng naghaharing uri na
suportahan ang tambalang Robredo-Duterte para
pag-aakomodasyo sa darating na eleksyon sa
presidente at bise-presidente.
25) Mayroong katiyakan o kaya’y malaking posibilidad na
dadayain ni Duterte ang bilangan ng boto at gamitin
ang natitirang panahon sa kanyang termino sa Mayo
o Hunyo para magdeklara ng batas militar sa tabing
ng paglaban sa panggugulo ng oposisyon sa eleksyon
at sa mga “teroristang komunista” at hawanin ang
daan para sa “swabeng transisyon” tungo sa mapipili
niyang mga kapalit.
26) (D)apat matalas na mabatid ng mamamayang Pilipino
na kakailanganin nilang ipagpatuloy ang pagsusulong
ng mga pakikibaka upang bawiin ang kanilang mga
kalayaan at karapatan, at ipaglaban ang kanilang mga
demokratikong hangarin.
27) (K)akailanganin ng sambayanang Pilipino na patuloy
na palakasin ang kanilang mga organisasyon
III. Pagtataas sa kakayahan ng BHB na ipagtanggol ang
bayan at labanan ang pasistang kaaway
1) Sa nagdaang anim na taon, matagumpay na binigo ng
BHB ang brutal at malawakang estratehikong mga
opensiba ng kaaway at mga deklarasyong
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wawakasan ang armadong rebolusyon bago matapos
ang termino ng rehimeng US-Duterte. Napreserba
nito ang pwersa sa pamamagitan ng pagpupunyagi sa
landas ng matagalang digmang bayan at matatag na
pagsulong sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino
para sa tunay na kalayaan at demokrasya.
2)

(D)umanas ang ilang yunit ng BHB ng seryosong mga
pag-atras sa harap ng pinatinding pasistang mga
atake ng kaaway. Kailangang tukuyin, punahin at
iwasto ang mga pagkakamali, panloob na mga
kahinaan, at mga kakulangan na nagpahina sa
kakayahan ng mga yunit na ito na epektibong gamitin
ang mga gerilyang taktika ng konsentrasyon,
pagdispers at paglilipat.

3)

Ang mga kabiguang dinanas ng ilang yunit ng BHB ay
nagpapatunay sa pangangailangang isulong ang
malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya sa
batayan ng papalawak at papalalim na baseng masa.
Pinagtitibay din ito ng positibong karanasan ng
malaking mayorya ng mga yunit ng BHB na patuloy
na lumalakas habang kinukumbina at kinukumpas
ang tamang balanse ng gawaing militar at gawaing
masa (o pangmilitar at pampulitikang mga gawain),
pagpapalawak at ekspansyon, pagbubuo ng mga
bertikal na yunit batay sa akmang pahalang na latag
ng mga yunit ng hukbo at baseng masa, at iba pa.

4)

Dapat pandayin ng BHB ang sarili at maghanda sa
mas mahirap na pakikibaka habang isinusulong natin
ang matagalang digmang bayan tungo sa susunod na
antas.
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5)

Dapat tayong matuto mula sa abanteng mga
karanasan ng ilang kumand ng BHB na matagumpay
na nasawata ang todong mga atake ng kaaway.

6)

Sa mga eryang nasa pokus ng kaaway at mga baryong
nasa ilalim ng okupasyong militar, matapang na
nakatitindig ang BHB at masa, sinasalag ang mga
atake ng kaaway, naglulunsad ng mga kontra-atake at
ipinagtatanggol ang kanilang mga sarili.

7)

Bilang suporta sa paglaban ng masa sa pasistang
paninibasib ng kaaway, ang mga yunit ng BHB ay
naglulunsad ng malawakan at magkakasunod na
aksyong atritibo sa harap ng makapal na pakat ng
kaaway sa pamamagitan ng mga isnayp, paghahagis
ng mga granada o molotov, at iba pang operasyong
haras.

8)

Mayroong malawak na panawagang buhaying muli
ang mga yunit na nakabase sa syudad at kanayunan

9)

Para magawang talunin ang kaaway gamit ang hawak
na armas sa takbo ng digmang bayan, dapat patuloy
na palakasin at palawakin ng BHB ang baseng masa
sa paglulunsad ng argraryong rebolusyon para
ipatupad ang minimum at maksimum na programa
ng Partido sa reporma sa lupa.

Dapat ding suportahan ng BHB ang masang magsasaka sa
kanilang pakikibaka laban sa patakaran ng liberalisasyon sa
importasyon ng bigas at iba pang produktong agrikultural.
10) Alinsunod sa patakaran ng Partido sa nagkakaisang
prenteng antipyudal, sumasandig ang BHB sa
mahihirap na magsasaka at manggagawang bukid,
kinakabig ang panggitnang magsasaka, at
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ninunyutralisa ang mayamang magsasaka at ang
naliliwanagang panginoong maylupa at itinutuon ang
pangunahing bigwas laban sa malalaki at
despotikong panginoong maylupa.
11) Sa nagdaang 53 taon ng paglulunsad ng digmang
bayan, nakapag-ipon na ang BHB ng hindi mabilang
ng naabot at tagumpay sa paglulunsad ng matagalang
digmang bayan sa isang bansang pulu-pulo.
Kumikilos ang BHB sa mga larangang gerilyang
nakakalat sa buong bansa sa 13 iba’t ibang rehiyon at
tumatamasa ng suporta ng milyun-milyong
mamamayan.
12) Ang digmang bayan sa Pilipinas ay kasalukuyang
nasa panggitnang subyugto ng estratehikong
depensiba na may malinaw na pagtanaw sa
pagsulong tungo sa abanteng subyugto at
pagkumpleto nito sa pamamagitan ng pagpaparami
ng mga platun at kumpanya.
13) Ang lumulubhang krisis ng naghaharing sistema,
kakumbina ang umiigting na terorismo ng estado, ay
nagtutulak sa paparaming mamamayan sa landas ng
armadong pakikibaka.
IV. Mga tungkulin para itaas ang kakayahang lumaban ng
BHB at ng masa
Ipinamalas ng BHB ang lubos na katatagan sa paglaban sa
kaaway. Sa ilalim ng pamumuno ng Partido, matagumpay
nitong binigo ang anim na taong estratehikong mga
opensiba ng kaaway at mga planong durugin ang armadong
rebolusyon.
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Sa darating na isa o dalawang taon, dapat nating ipatupad
ang ilang partikular na tungkulin para itaas ang kakayahan
sa paglaban ng BHB at ng masa para sa matatag na
pagsulong ng rebolusyon.
1)

Palakasin ang pamumuno ng Partido sa BHB.

2)

Masiglang ilunsad ang armadong pakikibaka at
labanan ang brutal na gerang panunupil ng kaaway.

3)

Palakasin ang Bagong Hukbong Bayan.

4)

Palaparin at palalimin ang baseng masa ng BHB sa
mga larangang gerilya.

5)

Iluwal ang malawakang suporta mula sa kalunsuran
para sa rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa
kanayunan.

6)

Dapat sistematiko tayong magpropaganda sa hanay
ng kaaway.

7)

Agresibong lumikha ng internasyunal na suporta
para sa Bagong Hukbong Bayan at rebolusyong
Pilipino.

BHB sa Central Negros, nag-ulat ng mga tagumpay
Marso 30, 2022
Laking seksyon ang kayang armasan ng mga nakumpiskang
armas ng BHB-Central Negros, ito ang inihayag ni JB
Regalado, tagapagsalita ng Leonardo Panaligan Command
(BHB-LPC) noong Marso 29 kasabay ng paggunita sa ika-53
taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan.
Mula Marso 2021 hanggang Marso 2022, nakapaglunsad
nang hindi bababa sa 35 aksyong militar o tatlo kada buwan
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ang mga Pulang mandirigma sa larangan. Hindi bababa sa 60
ang kaswalti ng mga pasistang tropa.
Patuloy din ang paglaki ng kasapian ng hukbong bayan, at
karamihan ng mga bagong Pulang mandirigma ay mga
kabataan na determinadong maglunsad ng armadong
pakikibaka para sa paglaya ng sambayanan. Napanatili rin
ang laking batalyong milisyang bayan at yunit pandepensa
sa mga komunidad na kaagapay ng BHB sa pagpapatupad ng
mga batas demokratikong gubyernong bayan sa kanayunan
at gumagampan ng iba pang mga tungkulin sa loob ng
larangang gerilya.
Sa kabila ng nakapokus na operasyon ng kaaway, naisulong
ng BHB-LPC ang malawak at masinsing pakikidigmang
gerilya sa kanilang erya. Sa tungki mismo ng ilong kaaway,
nakapagtatayo ng mga organo ng kapangyarihang
pampulitika, mga pulong ng iba’t ibang lihim na
organisasyon masa, mga talakayan at gawaing propaganda,
at umaalalay sa mga mag-aaral sa pagsagot ng kanilang mga
modyul sa lihim na kaparaanan.
Patuloy ang gawaing konsolidasyon, rekoberi at
pagpapalawak sa Negros Oriental at Occidental, aabot sa
mahigit 155,000 ang baseng masa.
Nakapagbigay din ng serbisyong medikal ang BHB sa
mamamayan. Sa tulong ng mga kasapi ng Pambansang
Katipunan ng Magsasaka, Kabataang Makabayan at
Malayang Kilusang Kababaihan nakapagpatupad ng mga
proyektong kabuhayan para makatuwang sa kanilang
pangangailangan.
Sa tulong ng kanilang hukbo, nakapaglunsad sila ng mga
pakikibakang antipyudal para sa ikabubuti ng kanilang
kabuhayan. Nagresulta ito sa kumpiskasyon at
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pagbubungkal ng aabot sa 70 ektaryang lupa mula sa lokal
na panginoong maylupa. Naitaas din ang sahod ng mga
manggagawang bukid ng hindi bababa sa ₱50 sa dalawang
asyenda.
Tulong-tulong rin ang mga residente at hukbo sa pag-aayos
ng kanilang kabahayan at taniman matapos masalanta ng
Bagyong Odette. Nagsilbi ding tagapamagitan ang mga
kasama sa mga problema at tunggalian ng mga masa.
Sa harap ng mga tagumpay na ito, hamon sa mga Pulang
mandirigma ng Central Negros na patuloy na maglunsad ng
matatagumpay na taktikal na opensiba laban sa mga
pasistang elemento, pwersa ng estado at mga yunit na may
utang na dugo at may mga notoryus na krimen laban sa
mamamayan. Determinado rin ang BHB-LPC na magmulat,
mag-organisa at magpakilos ng masa sa Central Negros
upang tugunan ang kanilang panawagan para sa tunay
repormang agraryo, pambansang industriyalisasyon,
serbisyong sosyal at pangmatagalang kapayapaan.
Panawagan rin ng BHB sa mamamayan na patuloy na ilantad
ang mga krimen ng reaksyunaryong tropa ng estado sa
midya, patuloy na magpahayag ng kanilang paggigiit ng
kanilang karapatan sa eleksyon laluna sa banta ng
pandaraya ng rehimeng Duterte upang mangunyapit sa
kapangyarihan.
Pagwawakas ni Regalado, malinaw na hindi nauunawaan ng
mamamatay-tao na rehimen na ang tunay na lakas ng
hukbong bayan ay ang kanyang masa. Walang anumang
halaga ang pagwawaldas ng militar sa modernong
kagamitan o pagbaling sa pasismo para gapiin ang BHB dahil
nananatiling determinado ang masa na ipagtagumpay ang
pambansang demokratikong rebolusyon.
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CPP slams Duterte’s drug-crazed hysterical redtagging
Marso 30, 2022
The Communist Party of the Philippines (CPP) today
slammed Rodrigo Duterte’s “hysterical red-tagging” in an
address recorded yesterday and aired earlier today.
Duterte echoed the recent statements of NTF-Elcac Lorraine
Badoy, when he named party-list groups under the
Makabayan bloc as “communist fronts” in what the CPP said
was “heightened red-tagging against the patriotic and
democratic forces and the leading political opposition
parties.”
CPP Chief Information Officer Marco L. Valbuena denounced
Duterte for “practically putting a red target on the backs of
thousands of ordinary people who are affiliated with these
progressive groups, for the military and police to aim at.”
Valbuena said Duterte’s statements last night are a brazen
threat. “We all know how thousands of people have fallen
victim to this tyrannical regime’s red-tagging in its
desperate drive to pacify the masses and prevent them from
asserting their democratic and patriotic demands,” said
Valbuena. “He has practically ordered the police to clamp
down on these organizations under the Anti-Terrorist Law.”
“Duterte is making a fool of Filipinos by insisting on his
baseless claims that these party-list groups are ‘communist
fronts,’” added Valbuena. “Duterte and Badoy are barefaced
liars. Binobo nila ang mga tao.”
“Duterte and his ilk in the NTF-Elcac pretend not being able
to distinguish between the legal political exercises, including
the elections, which these democratic parties and
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organizations take part in within the framework of the
reactionary government’s constitution and laws, and the
revolutionary armed struggle being waged by the New
People’s Army led by the CPP in the countryside,” explained
Valbuena.
“Is it not ironic that while the NTF-Elcac wants the NPA to
surrender its arms and instead ‘work within the system’,
they are pushing the legal democratic forces out of the
election arena and the increasingly narrow democratic
space?” said Valbuena.
Valbuena added that Duterte’s tirades against the
progressive party-list groups are part of his scenariobuilding for possibly resorting to martial law or some form
of emergency rule, in the face of mounting “people’s rallies”
in support of the leading political opposition.
“As the anger of the people mounts against Duterte and his
‘chosen one’ in the May 2022 elections, the opposition
represented by these groups meanwhile continue to break
ground,” he observed. “This is causing Duterte and his
generals to panic.”
“Badoy, who clearly has pleased her boss Duterte, is on a
full-scale red-tagging offensive,” said Valbuena. This has
prompted organizations to file a slew of criminal charges
and complaints of electioneering over her use of
government resources to engage in negative campaigning.”
“The Filipino people knows all too well these tactics. They
will surely push back against the regime’s attacks against
them,” he ended. (CPP Information Bureau)
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Daw adik nga hinungog nga pagpang-red-tag ni
Duterte, gimakmak sa PKP
Marso 30, 2022
Gimakmak karon sa Partido Komunista ng Pilipinas (CPP)
ang “hinungog nga pagpang-red-tag” ni Rodrigo Duterte sa
usa ka recorded nga pamahayag kagahapon ug gisibya sayo
karong adlawa.
Gisundog ni Duterte ang bag-ong mga pamahayag ni
Lorraine Badoy sa NTF-Elcac, sa dihang iyang gihinganlan
ang mga party-list ubos sa Makabayan bloc nga “mga prente
sa komunista” nga gisulti sa PKP nga “nagkagrabeng
pagpang-red-tag batok sa patriyotiko ug demokratikong
pwersa ug sa nag-unang mga partido pulitikanhong
oposisyon.”
Gimakmak ni CPP Chief Information Officer Marco L.
Valbuena si Duterte sa “praktikal nga pagmarka og pula sa
likod sa liboan ka ordinaryong katawhan nga kaabin niining
mga progresibong grupo, aron targeton sa militar ug
kapulisan.”
Si Valbuena miingon nga ang mga pamahayag ni Duterte
kagabii usa ka walay ulaw nga hulga. “Nahibalo kitang tanan
kung paunsa gibiktima sa pagpang-red-tag sa tiranikong
rehimen ang liboang katawhan sa desperasyong pahilumon
ang masa ug pugngan sila sa pagduso sa ilang demokratiko
ug patriyotikong mga pangayo,” matud ni Valbuena. “Iya
mismong gimandoan ang mga pulis nga bungkagon kini nga
mga organisasyon sa ilalum sa Anti-Terrorist Law.”
“Gihimo ni Duterte nga bugok ang mga Pilipino pinaagi sa
pagpamugos sa iyang walay basihanan nga yawyaw nga ang
maong mga party-list mga ‘komunistang prente,” dugang ni
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Valbuena. “Si Duterte ug Badoy ang dagkung mga bakakon.
Gihimo nilang burong ang katawhan.”
“Si Duterte ug ang iyang mga alipures sa NTF-Elcac
nagpakaaron-ingnon nga dili makaila tali sa ligal nga
pulitikanhong mga kalihukan, lakip ang eleksyon, kung asa
nagsalmot dinhi ang mga demokratikong partido ug
organisasyon sulod sa gambalay sa konstitusyon ug mga
balaod sa reaksyunaryong gubyerno, ug sa
rebolusyonaryong armadong pakigbisog nga gilunsad sa
Bagong Hukbong Bayan nga gipangulohan sa PKP sa
kabanikanhan,” pagpatin-aw ni Valbuena.
“Dili ba kataw-anan nga samtang gusto sa NTF-Elcac nga
isurender sa NPA ang ilang mga armas ug ‘makig-alayon sa
sistema’, gitukmod na hinuon nila ang mga ligal nga
demokratikong pwersa pagawas sa natad sa eleksyon ug sa
labaw pang gipasigpit ang demokratikong espasyo?” matud
ni Valbuena.
Si Valbuena nagkanayon nga ang mga tirada ni Duterte
batok sa mga progresibong party-list kabahin sa iyang
scenario-building (plano) nga posibleng modangop sa
martial law o usa ka matang sa emerhensiyang paghari,
atubangan sa nagkadaghang “rali sa katawhan” agig suporta
sa nag-unang oposisyon sa pulitika.
“Samtang nagkadaku ang kasilag sa katawhan kang Duterte
ug sa iyang ‘pinili’ sa eleksyon sa Mayo 2022, ang oposisyon
nga girepresentahan niini nga mga grupo padayong
midaghan,” matud niya. “Kini ang hinungdan nganong
nataranta si Duterte ug ang iyang mga heneral.”
“Si Badoy, nga klarong nagpalipay sa iyang amo nga si
Duterte, anaa sa todong pagpang-red-tag,” matud ni
Valbuena. Nag-aghat kini sa mga organisasyon sa pagsang-at
- 192 -

og daghang mga kriminal nga kaso ug mga reklamo tungod
sa iyang paggamit sa mga rekurso sa gubyerno sa paghimo
og negatibong kampanya.”
“Nasayod kaayo ang katawhang Pilipino niini nga mga
taktika. Siguradong suklan nila ang mga pag-atake sa
rehimen batok kanila,” panapos niya. (CPP Information
Bureau)

Mga sibilyan, binweltahan ng mga
naghuramentadong sundalo sa Himamaylan
Marso 30, 2022
Binweltahan ng naghumarentadong mga sundalo ang mga
sibilyan sa isang barangay sa Himamaylan City sa Negros
Occidental noong Marso 25 matapos makasagupa ng mga ito
ang isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).
Sumiklab ang sagupaan sa pagitan ng 94th IB at mga Pulang
mandirigma ng Mount Cansermon Command (MCC-NPA)
noong Marso 23, ayon kay Juanito Magbanua, tagapagsalita
ng BHB-Negros. Umabot ang sagupaan ng tatlong oras.
Nasundan ito ng engkwentro sa Barangay Mahalang,
Himamaylan City.
Matapos ang engkwentro, nilusob ng mga sundalo ang
kalapit na bahay ng mga sibilyan. Dinukot ng mga sundalo
ang magkapatid na sina Arnold Sabanal at Jason Sabanal,
sinunog ang bahay ni Jose Gonzales at tinortyur ang
residenteng si Danny Gabellon.
Pilit nilang pinatuturo sa mga naturang sibilyan kung nasaan
ang BHB. Hindi pa nakoutento, winasak ng kanilang mortar
ang bahay ni Kiko Paculangan noong Marso 25. Sa sumunod
na araw, nakita na lamang ng mga residente ang patay na
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katawan ng magkapatid na Sabanal at pinalalabas ng mga
berdugo na namatay sila sa engkwentro.
Mariing kinundena ni Magbanua ang mga sundalo ng AFP sa
pagpatay sa mga sibilyan. Ang magkapatid na Sabanal ay
hindi BHB, pagdidiin ni Magbanua, kundi mga magsasaka sa
lugar. Mapapatunayan ito ng mga residente ng lugar.
Kinundena ni Magbanua ang pagsisinungaling ng AFP na
pinalalabas na mga kasapi ng BHB ang naturang sibilyan.
Samantala, sa Albay, Bicol, mga sibilyan rin ang binalingan
ng galit ng AFP. Ayon sa ulat ng BHB-Albay, pinatay ng 49th
IB si Armancio M. Malto, sibilyan at residente ng Purok 5,
Barangay Badbad, Oas. Dinakip rin ng mga ito sa Maricris
Reblando. Isang sugatang mandirigma din ang hinuli.

80th IB, tinambangan ng BHB-Rizal
Marso 31, 2022
Tinambangan ng BHB-Rizal (Narciso Antazo Aramil
Command) ang tropa ng 80th IB malapit sa kampo ng mga
ito sa Maugraw, Sityo Quinao, Barangay Puray, Rodriguez,
Rizal noong Marso 26. Dalawang sundalo ang napatay
habang dalawa ang sugatan.
Ayon kay Armando Cienfuego, tagapagsalita ng BHBSouthern Tagalog, ang ambus ay tugon sa kahingian ng masa
na parusahan ang mga elemento ng estado na naghahasik ng
terorismo sa prubinsya.
Ani Cienfuego, may mahabang rekord na ng paglabag sa
karapatang-tao ang 80th IB at iba pang pwersa ng AFP at
PNP laban sa mamamayan ng Rizal.
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Kamakailan lamang, dinukot ng mga ahente nito si Rene
Villarama, isang Duamagat at residente ng Barangay Puray.
Sangkot din ng mga elemento nito sa pagpaslang sa siyam na
aktibistang pinaslang sa tinaguriang Bloody Sunday,
partikular sa pagpaslang kina Abner at Edward Mendoza,
mga residente Barangay Puray.
Sangkot din ang mga ito sa pagpaslang kina Mark Lee
Bacasno at Michael Dasigao, mga kasapi ng San Isidro
Kasiglahan, Kapatiran at Damayan para sa Kabuhayan,
Katarungan at Kapayapaan at dalawa pang Dumagat na sina
Puroy at Randy dela Cruz.

Araw ng mga Walang Lupa, ginunita sa Bicol
Marso 31, 2022
Mahigit 30 sasakyan at daan-daang magsasaka at kanilang
mga tagasuporta ang naglunsad ng Caravan of the Landless
for Land, Food and Justice noong Marso 25-30 sa Bicol.
Pinangunahan ito ng Kilusang Magbubukid ng Bicol (KMB)
at nilahukan ng mga partylist na Anakpawis, Bayan Muna,
Gabriela, ACT Teachers at Kabataan.
Nilibot ng karaban ang 41 bayan at limang syudad sa
rehiyon at nagkaroon ng mga programa sa bawat tinitigilang
syudad. Bitbit nila ang mga panawagan para sa libreng
pamamahagi ng lupa; pagkain, kabuhayan at karapatan para
sa lahat; ayudang sapat, pagbasura sa NTF-Elcac, at iba pa.
Lumundo ang karaban sa paggunita sa Global Day of the
Landless (Pandaigdigang Araw ng mga Walang Lupa) noong
Marso 29. Ayon kay Bert Autor ng KMB, pangunahing
hinaing ng mga magsasaka sa rehiyon ang kawalan ng lupa,
gayundin ang kawalan ng subsidyo sa produksyon. Dagdag
niya, sa datos ng Department of Agriculture na 13.5 milyong
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magsasaka, 12.5% lamang ng bilang na ito ang nakatanggap
ng ayuda.
Inilunsad rin noong araw na iyon ang iba’t ibang anyo ng
protesta ng mga progresibong organisasyong magsasaka sa
Lupang Ramos sa Cavite, sa Albay, Pangasinan at sa
pambansang upisina ng Department of Agrarian Reform sa
Quezon City.
Sinimulang gunitain ang Global Day of the Landless noong
1995 sa pangunguna ng Asian Peasant Coalition upang
pagkaisahin ang iba’t ibang kilusan ng mga mamamayan ng
kanayunan na walang lupa. Kaisa rin nila ang mga
tagapagtaguyod ng karapatan sa lupa upang itambol ang
pakikibaka para sa lupa sa mahihirap na bansa.
Ngayong taon, nakiisa sa Global Day of the Landless ang 110
alyansa, institusyon at organisasyong pang-magsasaka mula
sa iba’t ibang kontinente, karamiha’y sa Asia at Africa.
Ayon sa Pesticide Action Network (PAN) Asia Pacific, ang
nagdaang dekada ay kinakitaan ng tuluy-tuloy na pagtindi
ng malawakang pangangamkam ng lupa sa pangunguna ng
pinakamalalaking korporasyon at mga kapitalistang
gubyerno.
Sa ng Pilipinas, makikita ito sa walang tigil na ekspansyon ng
mga kapitalistang plantasyon ng saging, pinya, mais at oil
palm. Kabilang rin sa mga nangunguna sa pag-agaw ng lupa
ay ang dambuhalang mga kumpanya sa mina. Dahil sa mga
ito, buu-buong komunidad ng mga magsasaka at katutubo
ang pinalalayas sa kanilang mga sakahan at lupaing ninuno.
Sa ulat ng International Land Coalition at Oxfam noong
2020, inihayag na aabot sa 70% ng mga sakahan sa mundo
ay pinatatakbo lamang ng 1% ng mga nagmamay-ari ng
lupa. Pinatitingkad nito ang lumalaking bilang ng mga
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magsasakang walang lupa na matatagpuan sa mahihirap na
bansa.
Dagdag pa ng PAN Asia Pacific, mayroong bagong bugso ng
pangangamkam ng lupa dulot ng pamumuhunan sa ngalan
ng pagsawata sa climate change. Kabilang sa mga ito ang
pamumuhunan sa mga “sakahan” at “likas na kapital” (tulad
ng kagubatan, dagat, mineral, lupa, biodiversity),
pagkahumaling sa biofuel at pangangalaga sa kalikasan
bilang pagbalanse umano sa carbon dioxide. Ang ganitong
mga pakana ay may basbas ng United Nations Food Systems
Summit at nagresulta sa kawalang pananagutan, patuloy na
pandarambong ng mga mapanakop, at lumalaking ganansya.

Pilipinas, pang-apat sa pinakatalamak ang
kroniyismo sa mundo
Marso 31, 2022
Pang-apat ang Pilipinas sa 22 bansang talamak ang
kroniyismo, ayon sa The Economist, isang organisasyong
midya na nakabase sa United Kingdom.
Ang kroniyismo, sa simpleng salita, ay isang kaayusan sa
ekonomya kung saan lihim na nakikipagkasundo ang mga
negosyante sa mga upisyal ng estado para makakuha ng mga
pakinabang tulad ng mga espesyal na permit, insentiba tulad
ng di pagbabayad ng buwis at mga pagbabago sa patakaran
kapalit ng suhol at mga pabor. Sa ilalim ng kaayusang ito,
iginagawad din ng mga upisyal na gubyerno ang mga
pampublikong kontrata — madalas sa maanomalyang
paraan — kung saan naghahati ang dalawang panig sa
pakinabang.
Sa panig ng The Economist, sinusukat nito ang tindi ng
kroniyismo sa pamamagitan ng pagsuri sa yaman ng mga
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bilyunaryo at kaugnayan nito sa mga “sektor ng kroniyismo”
o mga “industriyang bulnerable sa rent-seeking” o
manipulasyon ng pampublikong patakaran para sa
pribadong kita dahil “malapit” ang mga ito sa estado (sa
anyo ng regulasyon, insentiba, pampubikong kontrata at iba
pa). Kabilang dito ang pagpapatakbo ng mga kasino,
pagmimina ng karbon, komersyal na mga plantasyon,
depensa, pagbabangko, imprastruktura, pagmimina ng
langis, daungan at paliparan, real estate at konstruksyon, at
yutilidad at telekomunikasyon.
Sa pagsusuri ng The Economist, 4/5 o 80% ng yaman ng
mga Pilipinong bilyunaryo ay mula sa mga “sektor ng
kroniyismo.” Gayundin, ang yaman ng mga bilyunaryong ito
ang bumubuo sa 10% ng gross domestic product ng bansa
— patunay ng laki ng pakinabang nila sa sistema ng
kroniyismo.
Mula nang unang maglabas ang The Economist ng sarbey ng
kroniyismo noong 2014, palagiang nasa unang limang
pinakatalamak ang Pilipinas. Noong 2016 at muli noong
2021, pangatlo ito sa listahan, kasunod ng Russia at
Malaysia. Ibig sabihin, tuluy-tuloy na kumakamal ng yaman
ang iilang pinaboran ni Rodrigo Duterte na mga burgesyakumprador. Ilang sa kilalang kroni ni Duterte sina Dennis Uy
at Enrique Razon na nasa negosyo ng kasino at mga
daungan, ang pamilyang Villar na nasa real estate, at si
Ramon Ang na nasa pagmimina ng karbon at
imprastruktura.
Nitong taon, kasunod ang Pilipinas sa Russia (#1), Malaysia
(#2) at Singapore (#3). Ang iba pang nasa Top 10 ang
Ukraine, Mexico, India, Thailand at China.
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