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Sayran nga usa sa mga lugar gilihukan sa atong 
armadong hukbo, ang Revolutionary Peoples’ 
Army kun Rebolusyonaryong Hukbo ng mga 
Mamamayan/Rebolusyonaryong Armado sa 
mga Katawhan (RPA/RHM/RAK) giabtan sa 
pwersang armado sa Philippine Army ilalum sa 
41st IB bulan sa Oktobre tuig 2015. Matud pa 
nga kuno alang kini sa pag-clearing kung luwas 
na ba sa insurhensya ang maong mga Baran-
gay sa Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte 
ug kuno alang sa pag-clearing alang sa mga 
proyektong ibubo sa kagamhanan sa maong 
dapit. 
 

Atong nadokumento nga sa panahon sa ka-
gabhion, sige man ug suroy ang mga elemento 
sa maong pwersa ug magpunay ug hapa-hapa 
duol sa mga panimalay nga daw adunay gihu-

latan; napuno sa kahadlok ug kabalaka ang ubang nanimuyo sa komunidad ug silingang dapit sa pag-
ulbo unya sa duguong engkwentro tali sa pwersa sa RPA ug Philippine Army; nagsukit-sukit usab sa 
mga panimalay pinaagi sa census bisan bag-uhay pa lang natapos ang Philippine Statistics Authority sa 
pagpatuman sa census; ug nagrekruta usab ang 41st IB ug mga indibidwal nga pwedeng mogiya kanila 
sa pagsubay ug pagtudlo sa mga membro sa RPA ug aktibo sa kalihukan; ug gani adunay usa ka in-
sidente nga gipabuthan sa duha ka elemento sa 41st IB uban ang ilang narekrutang giya ang usa ka 
inahan ug anak nga padulong na sa pag-uli sa ilang pinuy-anan; ug kining tanan ilalum daw sa pagpatu-
man sa Oplan Bayanihan ang programang pangseguridad sa nasud sa Pilipinas. 
 

Ang pwersa sa RPA nagtoo nga kini laang ug paon lang aron nga ang atong pwersa mobuhat ug mga 
aksyon aron nga masugdan ang tinuod nga tuyo sa mga elemento sa kagamhanan… kini mao ang 
himoong hinungdan aron sa pagpuhag sa rebolusyonaryong kalihukan. Daghan nang higayon nga misul-
ay ang pwersa sa kagamhanan nga biklon ang RPA aron nga mag-engkwentro. 
 

Ang RPA luyo sa maong dilikadong kahimtang, maampingon gihapong nagpatuman sa rebolusyonar-
yong tahas niini bisan anaa ang pwersa sa kaaway. Wala madisturbo ang pagpatuman sa gimbuhatong 
political, military, ideolohikal ug organisasyonal.  
 

Buot ipasabot, ang wala paglunsad ug opensiba batok sa kaaway, dili kini pagpanalaw ug dili kini kay 
walay kakayahan ang RPA kundi tungod kini sa paghupot sa prinsipyo ug baruganang ampingan ang 
komunidad ug ang masang gialagaran sa rebolusyonaryong kalihukan. Dili buot sa RPA ug sa tibuok 
Partido (RPM-M) nga ang mga bunga sa paningkamot sa matag pamilya mamahimong walay pulos 
tungod kay madislokar man ang pamilya ug maguba ang mga propedad gawas pa sa pagtamod sa Par-
tido ug RPA sa kasabutang undang boto tali sa kagamhanan. Sa tibuok panahon nga naa ang pwersa 
sa 41st IB, ang RPA anaa unta sa bentaheng kahimtang sa mga opensibang aksyon. 
 

Alang sa RPA ug sa RPM-M undangon na nato nga ang sukdanan lamang sa kadaugan sa rebolusyon 
mao ang pag-ihap sa patayng lawas, nailog nga armas ug nahadlok nga komunidad tungod kay sobrang 
pagkaguba sa panginabuhian, pagkaguba sa mga relasyon sa katawhan ug dislokasyon ang bugti niini. 
Alang kanato, ang rebolusyon ug ang mga aksyon niini una sa tanan angay nga mopatagamtam sa ka-
tawhan ug masa sa pagtilaw sa bunga sa ilang mga hinaguan. Ug nagtoo kita nga dili sustenable ang 
gyera, ug dili buot mipasabot nga ang rebolusyon mao ra ang gyera. Dunay tukmang panahon sa pagbo-
to sa armas, base kini sa pagtukma sa obhetibo ug subhetibong kahimtang.  
 

May pwersa sa kaaway o wala, ang RPA ug ang RPM-M padayong makiglambigit sa masa ug mag-
abante sa Sosyalistang Rebolusyon diha sa pagkab-ot sa mga demokratikanhong katungod sa ka-
tawhan nga tungtungan sa atong rebolusyonaryong kadaugan. 
 

Ang RPA padayon nga mopatuman sa programa, tahas ug responsiblidad niini ngadto sa katawhang 
nilupigan ug sa Partido. 
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Kinaiyahan Amumahon ug Ampingan - RPA/
RHM  
 
Sa usa ka tigum sa National Operational Command (NOC) sa 
Revolutionary Peoples’ Army kon Rebolusyonaryong Hukbo ng 
mga Mamamayan (RPA/RHM) sa bulan sa Oktubre 2015 nga 
gitambungan sa nagkalain laing komand sa regular nga geri-
lyang yunit, partisan ug mga organisador, hugot sa gihapong 
gikompirmar ang kampanyang pagpanalipod sa kinaiyahan base 
kini sa nahiusahan sa milabayng Komperensyang Militar ni-
adtong tuig 2010 sa Camp Utic.  
 
Matud pa ni Raul Faustino, membro sa NOC “sukad pa kaniadto 
integral gyud nga kabahin sa atong gilunsad nga pakigbisog ang 
kinaiyahan ug lakip na niini ang tinubdan sa panginabuhian sa 
mga masang atong gialagaran sama sa agrikultura, bukid ug 
kadagatan.” 
 
“Sa atong mga lugar nga gilihukan, ato kining padayong gikam-
panya pinaagi sa pagpasabot ug padayong pag-awhag sa mga 
komunidad nga dili na motanom sa mga binhi sa igtatanom nga 
makapatay sa uban pang organismo tungod kay sa laboratory 
man kini gimugna ug ang nakaprograma na pud nga ang ilang 
baligyang abuno ug pestisidyo ra pud ang makapatambok sa 
maong tanom. Kining mga kemikal mao unya ang mopatay sa 
mga organismo sa yuta ug mawala ang katabunok niini. 
Maapektuhan ang mga tiunbdan sa tubig ug mga panglawas,” 
matud pa ni Maragaw Fedew nga gikan sa South Central Min-
danao Region. 
 
“Mangayo ta ug dispensa sa mga masa nga kun ugaling nakapa-
sakit ta kanila sa atong pagpatuman sa kampanya, apan 
manghinaut ta nga mas ilang tagaan ug igong gibug-aton ang 
kaugmaon sa mga bata kaysa dinaghang abot nga mopatay sa 
kayutaan,” kini ang pamahayag ni Revo del Mar nga usa ka Or-
ganisador sa Lanao del Norte. 
 
“Ang kapitalismong paghari mao ang mas nagtuklod sa ka-
tawhan nga mahikot sa utang ug niining makahilong pamaagi sa 
panguma ug mga proyekto nga mismo ang Estado ug mga ahen-
sya niini ang nagkampanya ug nagpatuman,” dugang ni Raul 
Faustino. 
 
Hagit sa tibuok kalihukan ug katawhan ang pagbatok sa mga 
proyektong mina, coal ug mga plantasyong alang sa eksportasy-
on. Dayag nga wala magtubag sa panginahanglan sa katawhan 
ug mga komunidad ug mas nag-alagad pa sa mga Korporasyon 
ug mga Kapitalista. 
 
“Ato gayud pahugtan ang kampanya, ug awhagon ang tanang 
katawhan nga amumahon ug ampingan ang kinaiyahan,” dugang 
pa ni Magaraw. 
 
“Ang atong pakig-istorya sa kalinaw sa kagamhanan kaniadto sa 
administrasyon ni Gloria Arroyo nga nagbunga ug pinirmahay 
sa undang-boto ug uban pang mahinungdanong kasabutan, pa-
dayon nato ni nga gitamdan tungod kay alang kanato kadaugan 
kini sa mga komunidad,” matud pa ni Ike de Los Reyes ang Po-
litical Consultant sa RPM-M Peace Panel nga naimbitahan sa 
maong tigum.  
 
“Nga ang kalinaw alang kanato magbunga ug ekonomikanhon 
ug politikanhong kadaugan sa masa ug dili ang dislokasyon ug 
labi na nga dili ang pagkabungkag sa atong kinaiyahan,” dugang 
pa ni Ike. 
 
Nahisgutan usab sa NOC meeting ang padayong konsolidasyon, 
pagpalig-on ug pagpalapad sa lugar gilihukan sa Partido ug sa 
RPA/RHM. Nalatid usab sa mga plano ang pagpakighinabi sa 
mga komunidad kabahin sa kampanya sa kinaiyahan ug mga 
alternatibang programa sa panginabuhian. (Sulong Sosyalismo) 

Nganong Angay Undangon ug Supakon ang Maka-
hilong Sistema sa Panguma? 
 
Nia ang pipila ka mga hinungdan: 

Patyon niini ang pagka-tabunok sa yuta. Patyon niini 
ang mga mahinungdanong organismo sa yuta alang 
sa natural nga paglambo ug pagkatabunok. 

Maapektuhan sa kemikal nga gigamit sa pagpatubo 
ang panglawas ug tungod kay dili man natural kini 
nga binhi ug binuhat lang sa laboratoryo. 

Gub-on niini ang balanseng paglambo sa kinaiyahan 
nga nagbunga na niining dili 
masabtan nga dagan sa klima 
o panahon. 
 
Ang labing nabulahan lang 
mao ang negosyante sa binhi 
ug abuno ug giduot sa mas 
lisod nga kahimtang ang 
yanong mag-uuma ug guba-
on ang kinaiyahan ug 
panglawas. 
 
 

Sosyalistang Rebolusyon! 


