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Total War ng Rehimeng US-GMA
Haharapin ng Rebolusyonaryong Paglaban

Editoryal

Sa pangkabuuan, nasa ilalim ang kampanyang ito ng Oplan Bantay Laya. Layon
diumano nito na durugin ang istruktura ng rebolusyonaryong kilusan sa buong bansa.
Tinaningan ng Armed Forces of the Philippines na sa loob ng dalawang taon, masasawata
ang rebolusyonaryong paglaban ng mamamayang Pilipino.

Dinagdagan ng isang batalyon ng Philippine Army ang tropa ng mga pasistang
nakapakat sa rehiyon. Tinukoy ang Bikol bilang isa sa mga prayoridad na rehiyon ng
Oplan Bantay Laya, kasabay ang Central Luzon, Southern Tagalog, Central Visayas,
Northern Mindanao-CARAGA, Southern Mindanao-Compostela Valley at ang Ilocos-
Cordillera Region.

Dinagdagan
ng isang

bilyong piso ang
pondo  para sa
k a m p a n y a
diumano laban
sa kontra-
insurhensya ng
pasista, kontra-
r e b o l u s y o n ,
tiwali at anti-
mamamayang
rehimeng US-
GMA.
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EDITORYAL
Buong pagyayabang na ipinahayag ng AFP na gagamitin

nito ang kumbinasyon ng ground at air strikes sa kanilang
mga operasyong militar. At, ang Philippine National Police,
pati ang mga armadong bodyguard ng mga pulitiko, ay
magkakaroon ng oryentasyon upang aktibong gumampan ng
papel sa pagtugis sa mga kasapi ng rebolusyonaryong kilusan.

Nananaginip ang teroristang rehimen kung inaakala nitong
ganoon lamang kabuway ang pundasyon ng rebolusyonaryong
kilusan at ganoon lamang kababaw ang pag-ugat ng
rebolusyonaryong pakikibaka sa buhay ng malawak na masa.
Ang pakikibaka para sa tunay na pambansang demokrasya at
kalayaan ay iginuhit na sa kasaysayan ng sambayanang Pilipino
at hindi mapaparam ng militaristang hakbanging katulad ng
Oplan Bantay Laya.

Kahit pa man noong panahon ng diktaduryang Marcos, ubos-
lakas na ring sinubukan ng reaksyunaryong estado na tuldukan
ang armadong pakikibaka. Ang mga sumunod na papet na
rehimen ay naglunsad din ng kani-kanyang kampanya, batay
sa disenyo ng imperyalistang US, upang kunwa’y solusyonan
ang ugat ng rebolusyonaryong paglaban ng masang Pilipino.

Ayon mismo kay Gloria Macapagal-Arroyo, magiging
pangunahing diin daw ng kontra-insurhensyang kampanya ang
pagpaparami ng mga proyektong sosyo-ekonomiko laluna sa
kanayunan, upang diumano ay gamutin ang kahirapan na siyang
dahilan ng paghawak ng armas ng kalakhang masang
magsasaka.

Ngunit ang kahungkagan ng mga ganitong hakbangin ay
matagal nang bistado ng masa.
Gatasan lamang ng mga pulitiko
at ni Macapagal-Arroyo ang mga
proyektong para raw sa
kagalingan ng taumbayan.
Sariwa pa ang panggagalaiti ng
taumbayan sa ibinulsang pondo
para sa fertilizer ng mga
magsasaka na ginamit ni GMA
para sa kanyang kampanya sa
nakaraang eleksyon.

Tanging malawakang
militarisasyon at pagkawasak
ng buhay at kabuhayan ng masa
ang idinudulot ng lahat ng mga
kampanya laban sa
insurhensya.

sundan sa pahina 3
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Ambus-Pamamarusa,
Naklining Kalibre 30 Masinggan

Kung kaya’t ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan, ang mga organisasyon ng
National Democratic Front, ang mga sangay ng Partido Komunista, ay may isang solidong
kumpas upang ipagtanggol at pakilusin ang malawak na taumbayan laban sa kontra-
rebolusyong plano ni Gloria Macapagal-Arroyo.

Ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa kanayunan ay dapat na magkaroon
ng sapat na katatagan at kahandaan upang isulong ang anti-pasistang pakikibaka, kasabay
ang anti-pyudal at anti-imperyalistang mga pagkilos.

Kailangang palahukin ang mga panggitnang pwersa hanggang sa kalunsuran sa
paglantad at pagkundena sa mga karahasang militar. Puspusang ilunsad ang mga
pakikibakang masa sa gitna ng pasismo ng estado at magiting na paigtingin ang kilusang
pagpapatalsik laban kay GMA.

Kasabay nito, kailangang kabigin sa panig ng sambayanan ang mga elemento ng
reaksyunaryong sandatahang lakas na may paninindigang makabayan at naniniwala pa
rin sa kataas-taasang kapangyarihang sibilyan. SSSSS

EDITORYAL

Kumbinasyon ng ambus at pamamarusa
ang ilinunsad nitong Abril uno sa bayan

ng Milagros, sa isla ng Masbate.
Tumuloy ang matagumpay na opensa

sa magiting at mahusay na depensa. At
nagluwal ang mga ito ng matataas na
kalibre ng mga riple, pagkalipol sa hanay
ng mga kaaway at mas taas-kamaong
diwang palaban sa hanay ng pulang Hukbo
at mamamayang Masbatenyo.

Tinarget ng pamamarusa ang mga
kriminal na tauhan ng isang pulitiko sa
prubinsya na ginagamit upang kamkamin
ang lupa ng masa, kotongan ang mga
mangingisda at idiskaril ang gawaing pag-
oorganisa ng mga kasama.

Itinakda namang target ng ambus ang
mga elemento ng Provincial Mobile Group
(PMG) ng Philippine National Police na
nakabase sa hangganan ng mga bayan ng
Milagros at Mandaon. Ang mga nasabing
pulis ay nagsisilbing protektor sa mga
sindikatong aktibidad ng mga tauhan ng
pulitiko na tinarget ng kasabay na
pamamarusa.

Hakbang pamamarusa
Pinasok ng pito kataong iskwad ng

mga pulang mandirigma ang compound ng
mga tauhan ng pulitiko at sinunog ang isang
buldoser. Tumalilis ang inabutang nag-iisang
caretaker ng compound at dumiretso sa
malapit na detatsment ng PMG upang
magsumbong. sundan sa pahina 4
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Matapos nito pumwesto na ang iskwad
bilang blocking force ng tropa ng BHB na
magsasagawa ng ambus.
Pagpakat para sa ambus

Dahil sa mga magkakasunod na bira ng
mga kasama, tusong nagpa-una muna ng
mga magkikliring sa daan ang tropa ng PNP
na rumesponde sa sumbong ng caretaker
na kabilang rin sa Civilian Volunteers
Organization (CVO) ng kaaway.

Makailang ulit na siniyasat ng mga
asset ng kaaway ang gilid ng daan na
maaaring maging ambush position ng mga
kasama. Matamang sinilip nila ang
madamong bahagi upang tiyakin kung may
nakapakat na mga kasamang maaaring
magsagawa ng pananambang.

Dahil sapat ang kamuplahe at maingat
sa pagpusisyon, hindi natunugan ang mga
kasama.

Matapos ang kliring, tiwalang umabante
na ang mga elemento ng PMG, kasabay
ang ilang pulis na nakadestino sa mga
munisipyo ng Mandaon at Milagros,
at ilan pang armadong elemento
ng CVO.
Ilang saglit bago ang
putukan

Malapit nang tumapat
ang mga kaaway sa
pusisyon ng mga kasama.
Ilang minuto na lang at
ibibigay na ang hudyat sa
mga pulang mandirigma
upang simulan na ang
bugso ng putok.

Tyempo namang dumaan din sa kalsada
ang anim na kalabaw. Naobliga ang mga
kasamang pagbabatuhin ang mga ito upang
hindi madisgrasya. Nakaladkad ang wire ng
isang bomba nang magtatakbo ang mga
kalabaw kung kaya’t hindi na iyon nagamit.

Ang mga walang kamalay-malay na
kaaway ay maingay na pumasok sa sector
of fire ng mga kasama. Dinig pa ng mga

pulang mandirigma na nagtatalo ang mga
pulis kung may posibilidad na tambangan
sila ng Hukbo.

Pinaputok ang natirang bomba na
natapatan ng mga huling elemento ng
pulis upang ihudyat ang pagdurog sa mga
kaaway.
Pagdurog at pagklining

Tumagal ang labanan ng dalawang oras
dahil nagpulasan sa iba’t ibang direksyon
ang mga kaaway. Habang nagpuputukan,
napansin ng mga kasama ang isang tim ng
mga pulis na desididong namumutok at
umaabante sa isang pusisyon. Inasolt ng
mga pulang mandirigma ang pinag-
iinteresang pusisyon ng mga kaaway at
doon nakita ang isang kalibre trentang
masinggan na naiwan ng mga pulis. Maagap

itong naklining ng Hukbo.
Kabilang din sa mga naklining

ang isang M16 at isang kalibre .45
na naiwanan ng mga natarantang
kaaway.

Patay rin ang isang myembro
ng PMG at isang kabilang sa CVO.
Dalawa pa ang nasugatan sa panig
ng mga pasista. Nakilala ang isang
sugatan bilang si Joseph Arcilla,
myembro ng CVO.

Makataong pagtrato sa sumukong
kalaban

Ang isang pulis namang sugatan na si
SPO2 Ombao, ay sumuko at nadis-
armahan ng mga kasama habang hindi pa
tapos ang labanan. Nakuha sa kanya ang
isang M14 na riple at isang super .38 na
pistola. Dahil may tama ng punglo,
inalalayan siya ng mga kasama. Matapos
matiyak na hindi naman kritikal ang sugat,
itinuro ng mga  pulang mandirigma ang
ligtas na direksyon na pwede niyang daanan
upang matulungan ng mga sibilyan na
makapunta sa ospital.

sundan sa pahina 5
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Bigong pagre-impors
Umaatras na ang yunit ng Hukbo na nagsagawa ng matagumpay na ambus nang

habulin sila ng dagdag na pwersa ng mga pulis.
Hinayaan ng mga kasamang makalapit ang halos isang seksyon ng mga kaaway bago

ito pinutukan. Animo’y mga dagang nag-unahan sa paghanap ng masisiksikan ang
nahintakutang mga pulis. Kantyaw mula sa mga taumbaryong nakakita ang inabot nila.
Samantalang pagsuporta naman ang isinigaw ng masa sa mga pulang mandirigma.

Ambus-Pamamarusa Naklining Kalibre Trentang Masinggan

Mga Biktima ng Death Squads sa Bikol: Myembro at Lider ng
mga Progresibong Organisasyon

organisasyong aktibong nagsusulong ng
kilusang pagpapatalsik at lumalaban sa
pasista at kontra-mamamayang rehimen ni
Gloria Macapagal-Arroyo. Walang ibang
natutukoy na may kagagawan kundi ang
mga binuong death squad ng Armed Forces
of the Philippines.

sundan sa pahina 6

Abril 27, alas syete ng umaga, pumunta
si Jayson Delen sa Mercedes Fishport

sa Camarines Norte upang mamahagi ng
mga polyeto hinggil sa mobilisasyon sa
papalapit na Araw ng Paggawa.

Bahagi ito ng pang-araw-araw niyang
gawain bilang Provincial Secretary General
ng Bayan Muna Partylist – ang pagmumulat
ng malawak na masa sa iba’t ibang isyung
pampulitika at panlipunan.

Pauwi na siya nang mapansin niyang
sinusundan siya ng dalawang lalaki na
naka-motorsiklo. Nakaramdam siya ng
pagkabahala lalupa’t sunud-sunod ang
pagpaslang ng mga death squad na
nakasakay sa motorsiklo sa mga myembro
ng mga progresibong organisasyon at
partylist sa buong bansa.

Hanggang makarating na siya sa bahay
ng  kanyang  mga  magulang  sa   Ecology
Village, Brgy Gubat, Daet, napansin niyang
nakasunod pa rin ang dalawang lalaking
naka-motorsiklo. Agad niyang inempake
ang ilang gamit upang ilipat sa
pamprubinsyang upisina ng KARAPATAN.

Sakay ng traysikel, hindi pa nakakalayo
sa bahay, narinig na lamang ng kanyang
mga kapamilya na may sumigaw na binaril
si Delen ng dalawang lalaking naka-
motorsiklo. Hindi na siya umabot ng buhay
sa ospital.

Halos ganito ang padron ng mga
pagpatay sa mga kasapi ng mga
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Bilang ng mga bangkay
Sa Bikol, mula nang umupo sa pwesto

si GMA noong 2001,  81 na ang naitalang
naging biktima ng mga death squad ng
militar. Pinakamarami ang insidente sa
Albay, kung saan umabot na ng 28 ang
bilang ng mga pinatay. Ang pinakahuling
kaso ay ang pagpaslang kay Jim
Mirafuentes nitong Abril 27, sa
Brgy Kilicao, Daraga, Albay.
Matatandaang binaril din nitong
Marso ng mga hitman na naka-
motorsiklo si Cris Hugo, lider ng
League of Filipino Students, sa
Washington Drive, Legazpi City.

Sumunod naman ang
prubinsya ng Sorsogon na
bumibilang na sa 26 ang mga
pinaslang. Kasama na rito si
Ding Uy, provincial coordinator
ng Bayan Muna. Si Max Frivaldo
naman, isang konsehal sa bayan ng
Irosin at municipal coordinator ng
Bayan Muna ay pinaslang sa kanyang
bahay ng death squad ng militar nitong
Enero 30.

Labing anim naman ang mga biktima
sa Camarines Sur, pito sa Camarines
Norte, tatlo sa Masbate, at isa sa
Catanduanes.
Lantarang Pasismo

Sa gitna ng kilos-protesta laban sa
panunupil at tirano nitong Abril 6, binaril si
Nicanor Briones, lider ng National Federa-
tion of Sugar Workers Association sa
Camarines Sur. Apat na punglo mula sa
kalibre .45 na pistola ang tumama sa kanya.
Agad naman siyang nadala sa ospital at
nailigtas. Dalawang lalaking nakasakay rin
sa motorsiklong walang plate number ang
may kagagawan ng pamamaril.

Sa sentro mismo ng syudad ng Naga
naganap ang insidente. Inutil ang mga pulis
sa malapit na outpost upang habulin at
hulihin ang mga salarin.

Ayon kay Jariz Vida, lider ng
progresibong partylist na Bayan Muna, at
saksi sa insidente, ang isa sa mga gumawa
ng pamamaril ay pareho ang deskripsyon
sa lalaking bumaril din sa kanyang kapatid.

Ilang buwan pa lang ang nakalilipas,
binaril ang kapatid ni Vida sa loob

mismo ng kanilang bahay, gamit
ang kalibre .45. Kamukhang-

kamukha ni Vida ang
kanyang kapatid at
hinihinalang siya talaga
ang target ng hitman.

Halos kahalintulad
ang pangyayaring ito
nang pagbabarilin ang
mga nagsasagawa
ng protesta-
programa noong
Disyembre 10, 2004,
Araw ng Karapatang

Pantao, sa bayan ng
Daet, Camarines

Norte. Isa ang namatay
at apat ang nasugatan

sa naganap na insidente.
Mga elemento ng Military

Intelligence Group ang
itinuturong may kagagawan

ng karahasan.
Sistematiko at pinupondohan ng estado

Sa buong bansa, mula Mayo 2001
hanggang nitong Mayo 17, bumibilang na
sa 601 ang pinatay dahil sa motibong
pulitikal. Karamihan dito ay kagagawan ng
mga death squad na nakasakay sa
motorsiklo. Ang mga death squad na ito ay
binubuo ng mga operatiba ng Armed Forces
of the Philippines.

Umaabot na sa 243 ng mga biktima ang
kabilang sa mga militanteng organisasyon
at partylist.

Mga Biktima ng Death Squads sa Bikol

sundan sa pahina 7
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Hindi pa rito kasabay ang 151 na biktima ng sapilitang pagdukot na hanggang ngayon
ay hindi pa rin natatagpuan. Libu-libo naman ang biktima ng tortyur, detensyon, sapilitang
pagpapalikas at iba pang porma ng paglabag sa karapatang pantao.

Ang mga paglabag na ito ay sistematikong kinukunsinte at ipinapatupad mismo ng
rehimeng US-GMA laban sa mamamayan. Sa ilalim ng Oplan Bantay Laya, nilalayon ng
imperyalistang US at ng kanyang tuta na si Macapagal-Arroyo na sindakin ang taumbayan
upang huwag kumilos at makibaka para sa kanilang mga karapatan sa ekonomya at
pulitika na sinasalaula ng kasalukuyang kinamumuhiang rehimen.

Malisyosong iniuugnay ng pasistang rehimen ang mga nagpuprotesta laban rito sa
rebolusyonaryong kilusan, laluna sa New People’s Army upang bigyang matwid ang
karahasan ng estado.

Sa ilalim ng kampanya nito laban sa insurhensya, pinondohan ng imperyalistang US
ng 30 milyong dolyar ang berdugong rehimen ni Macapagal-Arroyo. Kasabay nito, pinangako
ni GMA na dudurugin niya ang istruktura ng rebolusyonaryong kilusan sa loob lamang ng
ilang taon.

Isa ang Bikol sa tinukoy na mga prayoridad na rehiyon na popokusan ng pasistang
kampanya ni Macapagal-Arroyo.
Umiigting na protesta laban sa teroristang si Gloria

Ayon sa pahayag ni Ka Greg Bañares, ang tagapagsalita ng National Democratic
Front-Bikol, hindi magtatagumpay ang total war na idineklara ni GMA laban sa
rebolusyonaryong kilusan at sa mamamayan. Kahit pakatan pa ng dagdag na batalyon ng
mga militar ang Bikol, handa ang mga Bikolano na ikundena ang mga karahasan laban sa
kanila at isulong ang kilusang pagpapatalsik laban kay GMA.

Lalong tumitindi ang galit ng iba’t ibang sektor ng lipunan dahil sa lantarang karahasan
ng estado. Kapit-bisig na nagmamartsa ang mga taga-midya, taong-simbahan, intelektwal,
manggagawa at magsasaka upang ikundena ang lansakang pagpaslang sa taumbayan at
tuluyan nang sipain sa pwesto ang berdugong si Gloria Macapagal-Arroyo.

Mga Biktima ng Death Squads sa Bikol

Nangungunang Berdugo ng Masbate,
Pinarusahan

Umaga ng Abril 1, bandang 11:30,
bumibyahe ang isang pampasaherong

L300 na van galing sa syudad ng Masbate
patungong bayan ng Milagros nang may
pumarang pasahero sa sityo ng
Cadungondungon sa baryo ng Malinta.

Ito ang senyal na pinag-usapan ng isang
tim ng Bagong Hukbong Bayan na dati nang
nakasakay sa van upang isagawa ang
hakbang pamamarusa. Mabilis at walang
pagdadalawang isip na binunot ng timlider
ang kanyang kalibre .45 na pistola at
pinutukan ng dalawang beses ang target –
si Police Major Edwin Cornal.

Mga utang na
dugo ni Cornal

Si Major Cornal ang
maaaring ituring na lokal na bersyon ng
berdugong si Heneral Jovito Palparan.

sundan sa pahina 8
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Nagsimula ang kanyang kriminal na
rekord laban sa masa at rebolusyonaryong
kilusan noong tinyente pa lamang siya at
tumatayong hepe ng Philippine National
Police-Milagros noong 1987.

Mahaba ang listahan ng utang na dugo
ni Cornal. Ilan lamang sa mga ito ang
sumusunod:
-paggahasa sa kasamang babaeng
sugatan na nahuli sa isang kubkob

Nangyari ito noong 1981. Tinamaan sa
paa ang isang pulang mandirigma na
nakilala bilang si Ka Baby at nahuli ng
tropang kinabibilangan ni Major Cornal.
Habang binabyahe papuntang lungsod,
walang awang ginahasa siya ng nasabing
pulis.
-pagtortyur at pagpatay sa dalawang
kasama

Sa isang labanan noong 1992 sa bayan
ng Milagros, nadakip ang sugatang si Ka
Noe, kasapi ng BHB. Dahil walang
isinisiwalat na impormasyon habang
iniinteroga ng mga kaaway, iniutos ni Ma-
jor Cornal na laplapin ang balat sa paa at
tanggalin ang mga kuko ng kasama.
Matapos nito ay walang awang pinalakad
ang pulang mandirigma. Habang humihiyaw
sa sobrang sakit, pinagbabaril ang kasama
hanggang sa mamatay. Natagpuan ang
bangkay ni Ka Noe na wala na ring balat
ang ulo.

Noon namang 1988, nadakip din ng
tropa ni Cornal sa isang kubkob si
Kasamang Roy. Sugatan ang pulang
mandirigma ngunit imbes na dalhin sa
ospital ay tuluyan na siyang binaril
hanggang sa mamatay.
-pagbitay at pagpatay sa isang
taumbaryo

Matapos ang labanan sa pagitan ng BHB
at mga pulis noong 1988 sa bayan ng
Milagros, natyempuhan ng mga pauwing
tropa ni Cornal ang isang lalaking naglalakad
mag-isa. Pinaghinalaan nilang kasapi siya

Nangungunang Berdugo ng Masbate, Pinarusahan

sundan sa pahina 9

ng Hukbo. Kahit nagmamaka-awa at
itinatanggi ng sibilyan ang paratang sa
kanya, ibinitay siya sa puno, binaril, at
iniwang nakabitin ang kanyang bangkay.
-panununog ng buhay sa tatlong sibilyan

Taong 1989, dinakip ng tropa ni Cornal
ang tatlong sibilyan at dinala sa detatsment
sa Sawmill. Pilit silang pinapaaming kasapi
ng BHB. Nang walang makuhang anumang
impormasyon, ilinagay sa sako ang tatlo,
sama-samang ilinagay sa mga drum,
binuhusan ng gasolina at walang awang
sinunog ng buhay.
-istraping sa sayawan

Taong 1989 din, walang habas na
pinaputukan ng tropa ni Cornal ang isang
sayawan sa Sityo Mapugahan, Magsalangi,
Milagros. Patay ang isang sibilyang babae.
Dalawa pang babae ang nasugatan.
-panununog sa mga bahay at pamamaril
sa mga alagang hayop ng masa

Nangyari ito sa Sityo Yot-aw,
Mahayahay, Milagros noong 1989. Walong
bahay ng masa ang sinunog at pinagbabaril
ang kanilang mga alagang baboy, kambing,
baka, kalabaw at kabayo.
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Marami pang mga kaso ng pagsalbeyds, pananakit sa masa at iba pang pang-aabuso
ang isinampa laban kay Major Cornal. Nang magretiro si Major Cornal, naging aktibo
naman siyang kasapi ng Military Intelligence Group (MIG).
Rebolusyonaryong hustisya, ipinagbunyi ng mamamayang Masbatenyo

Nang isinagawa ang pamamarusa, si Major Cornal mismo ang nagmamaneho ng van.
Ginagamit niyang dahilan ang pagpasada upang regular na mabisita at mamantini ang
mga binuo niyang lambat paniktik  na nakapaloob sa MIG at R2, ang intelligence staff ng
PNP- Regional Mobile Group.

Pumwesto mismo sa kanyang likuran ang timlider ng yunit sa ispesyal na operasyon
na nagsagawa ng pamamarusa. Pinakaminimum na bilang ng bala lamang ang pinakawalan
upang matiyak na walang madamay na pasahero. Tinyempo rin ang ginawang pamamarusa
sa pagpara sa van ng kasamang sumakay upang nakahinto ang sasakyan at walang
panganib na bumangga ito nang barilin si Cornal.

Sa hanay ng mamamayang Masbatenyo, walang nagitla sa naganap na pamamarusa.
Tanging nasabi ng masang nakasaksi ay, sa wakas, nakamit na rin ang hustisya para sa
mga naging biktima ng berdugong si Major Cornal.

Hindi usapin ang bilang, kundi
ang superyoridad ng

maniobra ang mapagpasya nang
magiting na makapanlaban ang
apat na myembro ng Bagong
Hukbong Bayan sa isang
tangkang kubkob ng 15 elemento
ng Philippine Army.

Isang yunit-platun ng mga
pulang mandirigma ang pumakat
sa Brgy Busay sa bayan ng
Magallanes, Sorsogon upang
magsagawa ng gawaing
edukasyon at pag-oorganisa.
Pagpasok nila, natunugan sila ng
isang impormer ng militar na
itinanim sa baryo.

Ayon sa pagsusuri ng Hukbo,
nag-ulat ang nasabing impormer
sa kampo ng militar na nakabase
sa Brgy Laboy ng parehong bayan.
Kampo ito ng Charlie Coy ng 2nd

Infantry Battalion na nasa ilalim
ng 901st Infantry Brigade.

sundan sa pahina 10

5 Patay, 2 Sugatan na Armi sa Kontra-kubkob ng BHB

Nangungunang Berdugo ng Masbate, Pinarusahan
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Taktikal na
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Haras at Isnayp, Matutunog
sa Sorsogon

Kagyat na iniatras ang operasyong militar
ng Bravo Coy ng 2nd Infantry Battalion

sa Brgy Beguin, Matnog, matapos i-haras
ng isang tim ng mga pulang mandirigma.

Naganap ang haras, kasabay ng
matagumpay na kontra-kubkob nitong Mayo
17 sa bayan ng Magallanes.

Namamahinga ang 14-kataong yunit ng
mga militar nang paputukan ito ng mga
kasama. Isa ang kaagad na nasugatan sa
hanay ng mga kaaway.

Ang tropa ng kaaway ay nasa pamumuno
ni Lt Marquez ng Bravo Coy ng 2nd Infantry
Battalion.

Hinaras din sa parehong petsa ang base
ng Charlie Coy ng parehong batalyon sa
Brgy Casay, Casiguran. Alas syete ng gabi,
tatlong minutong pinaputukan ng isang tim
ng mga pulang mandirigma ang nasabing
kampo ng armi.

Isa pang haras ang isinagawa sa CAFGU
detatsment sa San Ignacio, Gubat. Nasa
ilalim ito ng pangangasiwa ng Alpha Coy
ng 22nd Infantry “Cadre” Battalion. Sa loob
ng apat na minutong pamumutok ng isang
tim ng Hukbo, tatlo ang ilinuwal na kaswalti
sa hanay ng mga CAFGU.

Dalawang isnayper naman ng mga
pulang mandirigma ang nagparalisa sa
operasyon ng mga militar sa San Juan Daan,
Bulan. sundan sa pahina 11

Sumunod na araw, Mayo 17, naglunsad    ng strike operation ang mga armi. Mabilis
namang ipinaabot sa mga kasama ang presensya ng mga militar.

Alas 6:20 ng umaga, umatake na ang tropa ng mga militar, na pinamumunuan ni Lt
Balasibas, upang kubkubin ang binabasehan ng mga kasama.

Tanaw ng mga pulang mandirigma ang papalapit na militar mula sa kanilang pusisyon.
Ang mainbody ng mga kasama ay agad nang nagmaniobra sa mas ligtas na lugar. Apat
lang na pulang mandirigma ang nagpa-iwan upang magsilbing pampigil sa papalapit na
kaaway. Nang makapasok na ang mga kaaway sa sector of fire ng Hukbo, agad silang
binugsuan ng putok at pinasabugan ng command detonated explosives. Lima ang patay
at dalawa ang sugatan sa panig ng mga militar.

Demoralisadong umatras ang tropa ng mga kaaway habang hindi magkanda-ugaga sa
pag-asikaso sa malaking kaswalti sa panig nila. Ang apat namang magigiting na pulang
mandirigma ay ligtas na nag-regrup sa kanilang
platun.

Linubid na kasinungalingan ang ilinabas na ulat
ng militar sa midya. Isa lang ang inaming sugatan,
si Pfc Jonathan Lopez, sa panig nila. Habang sa
panig naman daw ng BHB ay apat ang patay.

Ang mga taumbaryo mismo ang nagpatunay na
inutusan sila ng mga militar upang dalhin ang mga
sugatan at mga bangkay ng kanilang kasamahan
hanggang sa gilid haywey upang isakay sa
ambulansya.

 Kontra-kubkob ng BHB
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Mga Operasyong Partisano Laban sa mga Sagad-saring
Kontrarebolusyonaryo

Magkakasunod na operasyong partisano
ang isinagawa laban sa mga sagad-

saring kontra-rebolusyon at kontra-
mamamayang elemento ng AFP at PNP.

Irosin, Sorsogon – Nakamit ang
rebolusyonaryong
hustisya nang
parusahan ng
kamatayan si
Domingo Habla,
myembro ng CAFGU
at death squad ng
militar na nagsagawa
ng mga karumal-
dumal na
pamamaslang sa
mamamayan ng
Sorsogon.

Ika-15 ng Mayo,
dakong 1:30 ng
hapon, inabangan ng
mga operatiba ng
BHB si Habla sa sentro mismo ng bayan.

Si Habla, alyas Ka Rodel, ay dating
kasapi ng Bagong Hukbong Bayan na
sumuko sa reaksyunaryong sandatahang
lakas at aktibong nagpagamit sa mga
kontra-rebolusyonaryong aktibidad.
Nagsimula siya sa pagiging myembro ng
CAFGU hanggang sa maging regular na
kasapi ng Philippine Army. Sumabay siya

sa mga counter-insurgency operation, at
ginamit ang kanyang kaalaman sa tereyn
upang tukuyin ang mga binabasehan at
kinikilusang erya ng Hukbo. Tinukoy niya
rin ang mga kilala niyang lider ng kilusan
at mga kasapi ng saligang organisasyong

masa.
Kalaunan, sinanay

at naging bihasang
hitman at pangunahing
operatiba ng death
squad ng AFP sa
Sorsogon si Habla.
Kasangkot siya sa
serye ng pamamaslang
ng mga aktibistang
myembro ng mga
p r o g r e s i b o n g
organisasyon sa
prubinsya. Ilan sa mga
ito ang pamamaril-
patay kay Rodolfo Lamo
sa bayan ng

Magallanes, at kay Tirso Ebuenga at Mario
Estocado na parehong nagmula sa bayan
ng Gubat.

May kinalaman din siya sa pagpaslang
sa mga lider ng Bayan Muna Partylist sa
prubinsya, tulad nina Max Frivaldo at Ding
Uy, at kay Neal Futalan, barangay captain
ng Gabao sa bayan ng Irosin.

Alas dos ng hapon nitong Mayo 18, ginapang ng dalawang kasama ang 14 militar na
pansamantalang nakahimpil. Isang bala lang ang pinakawalan ng isnayper na Hukbo.
Sugatan ang tinarget na militar. Dahil sa katarantahan, walang habas na nagpaputok ang
mga kaaway sa iba’t ibang direksyon. Isang sibilyan ang hinagip dahil sa arbitraryong
pamamaril.

Hindi rin pinaligtas ang kampo ng armi na nakabase sa Laboy, Bulan at ang CAFGU
detatsment sa Gabao, Irosin, sa pag-haras ng mga pulang mandirigma.

Haras at Isnayp, Matutunog sa Sorsogon

SSSSS
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Bulan, Sorsogon - Isang 9 mm na pistola naman ang nakuha mula sa notoryus na
tagalabag ng karapatang pantao na si PO3 Virgilio Razo matapos siyang parusahan ng
isang tim ng Bagong Hukbong Bayan, nitong Mayo 3, sa sentro mismo ng bayan.

Sangkot si PO3 Razo sa sindikatong nagbebenta ng droga, pagtatayo ng intelligence
network laban sa rebolusyonaryong kilusan at pambubugbog sa ilang masa sa nasabing
bayan.

Nasa ilalim siya ng 509th PNP Provincial Mobile Group na nakabase sa Brgy Aquino.

Iriga City, Camarines Sur – Sa layong dalawang kilometro mula sa detatsmet sa Brgy
San Pedro, isinagawa ang operasyong partisano laban kay S/Sgt Nestor Esmeria, nitong
Abril 24. Siya ang commanding offficer ng CAFGU detatsment sa nabanggit na baranggay.
Ang nasabing detatsment ay nasa ilalim ng Charlie Coy ng 22nd Infantry “Cadre” Battal-
ion PA na saklaw ng 902nd IBde 9th ID.

Isang tatlo-kataong tim ng mga pulang mandirigma ang nagsagawa ng operasyong
isparo. Nakuha kay S/Sgt Esmeria ang isang super .38 na pistola.

San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte – Isang myembro naman ng military intelligence
group ang linapatan ng parusang kamatayan nitong Abril 2.

Si Sgt Cezar Bobis ay  natyempuhan ng mga operatiba ng BHB sa Brgy Patag. Matagal
nang may hatol na kamatayan sa kanya dahil sa kanyang aktibong pag-eespiya laban sa
rebolusyonaryong kilusan at pagrerekluta ng mga asset ng militar.

Payo, Catanduanes – Gabi ng Hunyo 8, bandang 7:30, pinarusahan ng isang tim ng
Bagong Hukbong Bayan si PO2 Bong Bobeles. Nakuha sa kanya ang isang M16 at mga
bala.

Haras ng Milisyang Bayan sa Libmanan,
CO ng Armi Patay

Isang apat-kataong tim ng Milisyang Bayan
(MB) ang nagharas sa tactical patrol base ng

mga militar sa Brgy Tanag, Libmanan, Camarines
Sur nitong Hunyo 27.

Bandang alas sais ng gabi, ginapang ng apat
na MB ang hinihimpilan ng mga Special Opera-
tions Team (SOT) ng 42nd Infantry Battalion
Philippine Army. Dahil kapadong kapado ang
tereyn, nakakuha kaagad ng mahusay na pwesto
ang mga kasama upang paputukan ang tactical
patrol base.

Patay ang commanding officer ng SOT na
nakilalang si 2nd Lt  Jovencio Bernardo at dalawa
pang armi. Sugatan naman si Pfc Suarez.

sundan sa pahina 13

Mga Operasyong Partisano



SILYAB * Abril-Hunyo 2006 13

Mahigit nang dalawang linggo na nagsasakyada ang mga militar sa lugar. Ang kanilang
SOT ay tatagal pa sana hanggang Disyembre. Kakabit ng SOT ang mga operasyong
saywar sa mamamayan at paniniktik tungkol sa aktibidad ng rebolusyonaryong kilusan sa
baryo. Nangangalap ang mga militar ng mga datos hinggil sa diumano ay impluwensya ng
BHB sa lugar. Nais din nilang linlangin ang taumbaryo upang huwag sumuporta sa rebolusyon
at isiwalat ang mga pinaghihinalaang taga-suporta ng BHB.

Suklam ang mga taumbaryo sa kanila dahil sa mga kaso ng pang-aabuso ng mga
sundalo ng 42nd IB. Nito lamang buwan ng Mayo, pinagbubugbog ng mga sundalo ang
baranggay kapitan ng Tanag at tinakot pa ang ilang kagawad at mga sibilyan.

Dahil sa sobrang kahihiyan, itinago ng Armed Forces of the Philippines ang insidenteng
ito sa midya. Ngunit lumabas din ang nasabing balita. Upang makabawi, nagsinungaling
na lang si Major Broso, ang tagapagsalita ng Southern Luzon Command. Aniya, hindi raw
combatant si 2nd Lt Bernardo. Nagsasagawa lamang daw ang nasabing militar ng social
investigation, at, papel at bolpen lang daw ang hawak,  kung kaya’t hindi raw dapat
tinarget ng opensiba ng BHB.

Natawa na lamang ang mga kasama at masang nasa lugar na nakakaalam sa totoong
nangyari.

Haras ng Milisyang Bayan sa Libmanan

Mobayl na Klinikang Masa
Sa Gawaing Masa

Ulat Koresponsal

Ala una, isang hapon ng Abril nang
dumating ang pinakaunang pasyente ng

kasamang medik. Tulad ng mga dental klinik
na isinagawa noong nakaraan sa mga
karatig-baryo, isiningit lang sa iskedyul ng
yunit ang pagbubunot ng ngipin. Pero
inasahan ng mga kasama na mas maagang
darating ang mga nagpaabot na
magpapabunot.

Matapos kunan ng ilang datos tungkol
sa kanyang kalusugan, pumuwesto na si
Marie sa upuang kahoy na ginawa ng mga
kasama.  Sadya iyong nakadisenyo sa
pagbunot ng ngipin.

Hindi nagtagal, natapos rin siyang
bunutan. Natuwa ang mga kasama sa lakas
ng loob na ipinamalas ng siyam na taong
gulang na batang si Marie.

“Hindi naman pala masakit!” bulalas ng
isang dalagang nakasaksi sa pagbunot.

Maya-

sundan sa pahina 14
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maya pa ay nagdagsaan na ang mga
magpapabunot. Inabot ng gabi ang
aktibidad. Hapon na kasi nagsidatingan ang
mga pasyente dahil may mga trabaho. Ang
iba nama’y nagdalawang-isip pang
magpalista sa mga kasama. Marami pa rin
kasing masa ang nababahala sa karayom.
Kadalasan naman, ang kinatatakutang
bahagi ay ang pagturok ng anestisya!

Pero nang makita ng ilang taumbaryo
at mabalitaan ng iba pa ang pagpapabunot
ni Marie, agad
napawi ang
k a n i l a n g
nerbiyos at
ipinamalas na
rin ang buong
p u s o n g
pagtitiwala sa
mga medik na
Hukbo. Sa
k a t u n a y a n ,
marami pa ang
nagpalista sa
susunod na
iskedyul ng
bunutan.

“Nagtutu l i
rin kayo,
kasama?”  tanong
ng isang nanay.

“Opo.  Lalo’t
bakasyon naman sa
iskwela”, sagot ng medik.

At nagpalista na rin ang mga
magpapatuli at magpapaopera ng mga
bukol (cyst). Sa dami ng mga pasyente,
nagdesisyon ang mga kasama na isang
klinikang masa ang ilunsad upang mas
sistematikong matugunan ang mga
idinaraing ng taumbaryo.

Petsa 20 at 21 ng buwan ding iyon,
idinaos ang isang maliitang klinikang masa
sa baryo nina Marie – sa Brgy Salvacion, sa
isang bayan sa Camarines Sur.

Ang unang araw ay inilaan sa pagtuli.
Ang pangalawa’y sa pagbunot ng ngipin at
pag-opera ng cyst. Sinikap ng dalawang
medik na malunasan ang mga dental at
medikal na hinaing ng mga pasyente.  Pero
kinapos pa rin sa panahon. Kaya ibinukas
ng mga kasama na magpapaabot na lang
uli ang komiteng pang-organisa sa baryo

para sa panibagong iskedyul. Tulad
ng inasahan, marami ang nagpalista
para sa muling paglulunsad ng
gayong aktibidad.

Naging matagumpay ang
klinikang masa.  Lubusan itong
ikinatuwa at ipinagpasalamat
ng mga tao. Alam nilang
malaki ang kanilang
gagastusin kung sa ospital

– kahit pa
pampubliko – sila
dudulog.

Sa kabila ng
limitadong rekurso
ng yunit ng Hukbo,
sinikap nitong
gampanan ang
t u n g k u l i n g
pangalagaan ang
kalusugan ng
mamamayan.

Siyempre, hindi
magtatagumpay ang
gawaing iyon kung

wala ang pagtaguyod
ng Sangay ng Partido sa Lokalidad at mga
kasapi ng saligang organisasyong masa.
Ang mga myembro nito ang kumilos para
paabutan ang mga taumbaryong nagpalista
para sa klinikang masa.

Inalerto naman ang mga myembro ng
Milisyang Bayan at grupo ng kabataan para
magpaabot sa mga kasama kung sakaling
may pumasok na kaaway sa sona.

sundan sa pahina 15

Mobayl na Klinikang Masa Sa Gawaing Masa
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Reyd sa Pawili,
1 Patay, 4 Sugatan sa MIB

Alas dyes beinte ng gabi,
Mayo 25, araw ng

Huwebes, linusob ng kulang sa
isang platun na pulang
mandirigma ang safehouse ng
Military Inteligence Battalion
ng 9th ID Philippine Army sa
Brgy Pawili, Pili, Camarines
Sur.

Ang safehouse ay nasa
likuran ng Mila’s Restaurant at
isang gasolinahan sa
kalsadang papasok sa La Paz,
malapit sa crossing papunta
sa bayan ng Bula.

Gamit ang tatlong van,
mabilis na narating ng mga
kasama ang lokasyon ng tar-
get. Sa unang ilang minuto ng
labanan, nakadikit ang nasa
pormasyong asolt sa sementadong dingding
ng safehouse.

Matigas na nanlaban ang mga intel na
nasa loob ng safehouse kung kaya higit sa
30 minuto ang putukan, lampas sa
itinakdang tagal ng labanan. Ngunit sinikap
pa rin ng mga pulang mandirigma na huwag
mabitawan ang momentum ng laban.

Humigit-kumulang kinse minutos lang
ang layo ng Camp Canuto sa Brgy Sagurong,

kung saan nakapwesto ang hedkwarter ng
9th Infantry Division Philippine Army.

Dumating ang reimpors ng mga militar
sakay ng mga trak at Armored Personnel
Carrier V-150 at nagkaputukan pa sa block-
ing force ng mga kasama.

Ligtas namang nakamaniobra palayo
ang tropa ng mga pulang mandirigma.

sundan sa pahina 16

Nagsilbi namang isponsor ng aktibidad ang pamilyang nakatira sa pinagdausan ng
klinikang masa. Pati ang mga kapitbahay nila ay di nag-atubiling i-akomoda at pakainin
ang Hukbo, ang mga pasyente, pati ang mga miron!

Boluntaryo ding nag-ambag ang masa ng kakayanin nilang halaga.  Mahigit limang
daang piso rin ang nalikom ng yunit matapos ang gawaing medikal. Malaking tulong iyon
para sa mga susunod na klinikang masa at sa araw-araw na paggampan ng mga
rebolusyunaryong medik sa kanilang di-matatawarang gawain.

Muli, napatunayan ng Hukbo at ng masa na nagiging mabunga ang anumang gawain
kung may pagtutulungan at buo ang kanilang tiwala sa isa’t isa. SSSSS

Mobayl na Klinikang Masa Sa Gawaing Masa
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Namatay ang isang Pfc Benjie Ponce. Nasugatan naman si 1Lt Liwag, Cpl Mangga, Cpl
Aquino at Cpl Ballesteros.

Isang sibilyan naman ang pinatay matapos pagbalingan ng mga militar dahil hindi na
nila inabutan ang mga pulang mandirigmang nagsagawa ng matagumpay na reyd.

Ayon sa pahayag ni Ka Ramona Caceres, ang tagapagsalita ng Eduardo Olbara Com-
mand ng BHB-Camarines Sur,  matagal na panahong lingid sa mamamayan  ang presensya
ng  safehouse  sa lugar, laluna ang mga kontra-mamamayan at kontra-rebolusyonaryong
operasyon  nito.

Ginagamit ang mga intel ng 9th ID bilang death squad, na nagsasagawa ng
pamamaslang sa mga kasapi ng mga ligal na progresibong organisasyon.

Dagdag pa ng pahayag, bunga ng mahusay na gawaing paniktik ng Hukbo natunton
ang  naturang safehouse  hanggang sa matagumpay na nailunsad ang reyd dito.

Malaki rin ang naitulong at ginampanang papel ng ilang ugnay sa loob mismo ng
ahensya ng reaksyunaryong sandatahang lakas.

Ang pagpapaigting ng armadong rebolusyon at paglulunsad ng  kahalintulad na mga
operasyon ay kailangang ipagpatuloy at lalo pang dapat na paigtingin upang tuluy-tuloy
na  labanan at papagbayarin ang mga berdugong tropa ng AFP.

Bilang panapos, nanawagan ang Eduardo Olbara Command sa  lahat ng  mamamayan
sa Camarines Sur at  buong  Bikol na magkaisa at walang humpay na labanan ang
anumang karahasang militar at matinding panunupil na  nagaganap sa ilalim ng rehimeng
US-Macapagal Arroyo. Buong lakas na  yanigin ang gubyernong GMA para tuluyan nang
mapabagsak ito.

Hakbang Pamamarusa
sa Private Goons ni Honasan

Tinambangan ng isang platun na mga
kasapi ng Bagong Hukbong Bayan ang

isang trak na naglululan ng armadong pri-
vate goons ng isang panginoong maylupa
at pulitikong nagngangalang Bobbie
Honasan. Naganap ang pananambang sa
isla ng Ticao sa prubinsya ng Masbate, sa
Brgy Casa Batuan, nitong Hunyo 29,
bandang alas singko ng umaga.

Ginamitan ng command detonated ex-
plosives ang ambus kung kaya’t tumaob
ang trak ng mga kaaway na bumibilang sa
isang iskwad. Dalawa ang namatay sa
private army ni Honasan. Nakasamsam ang

Taktikal na
Opensiba

mga kasama ng tatlong M16, isang kalibre
45 at isang kalibre 38 na pistola, at isang
high frequency na radyo. Wala namang
pinsala sa hanay ng BHB.

Ang inambus na goons ay kalakhan mga
dating armi at ang iba ay kabilang sa  civil-
ian volunteers organization ng militar na
aktibo rin sa mga kriminal na aktibidad.
Ginagamit sila ni Honasan upang takutin
at palayasin ang bumibilang sa 300 pamilya
na nakatira sa Hacienda Honasan at Haci-
enda Ara, na kanyang pinangangasiwaan.
Umaabot sa 2,000 ektarya ang lawak ng
dalawang asyenda.

 Sinira rin ng mga buhong ang mahigit
sa 2,000 na pananim na mais ng masa.
Dagdag pa, may ilang bahay ring sinunog
ang private goons ni Honasan.

Nais palayasin ang nakatirang masa sa
mga asyenda dahil planong gawin na itong
rantso ng mga baka ni Honasan.

sundan sa pahina 5

Reyd sa Pawili



SILYAB * Abril-Hunyo 2006 17

Haras sa Masbate

Halos kasabay ng ambus sa Casa Batuan, Ticao, nitong Hunyo 29, laban sa private
goons ng panginoong maylupa na si Bobbie Honasan, hinaras din ng Bagong Hukbong

Bayan ang kampo ng Regional Mobile Group ng Philippine National Police sa San Jacinto
ng parehong bayan. Ipinaabot ng masang nasa paligid ng kampo na may isang elemento
ng RMG na malubhang nasugatan.

Kaugnay nito, bandang gabi naman ng parehong petsa, hinaras ng BHB ang kampo ng
Provincial Mobile Group ng PNP sa Sto. Niño, Cataingan. Kaalinsabay na pinutukan din ng
Hukbo ang kampo ng mga militar sa Armenia, Uson.

Pulis Kinumpiskahan ng M16

Samantalang kinumpiskahan
naman ng BHB si PO2 Vicente

Nayra Jr ng isang M16
armalayt. Natyempuhan
ng mga myembro
ng BHB ang
nasabing pulis
sa pyestahan
nitong Hunyo 13
sa Comagaycay,
San Andres,
Catanduanes.

SSSSS

Dyip ng Armi Pinasabugan ng Bomba

Kampanteng bumibyahe ang isang hummer-
type na dyip  ng 65th IB PA sa haywey

papuntang hedkwarter ng 9th ID PA nang
pasabugan ito ng command detonated explo-
sives ng mga pulang mandirigma, nitong umaga
ng Hunyo 26.

Dalawang kasama lamang ang nagsagawa
ng pananambang sa mga nakalulang militar sa
bahaging Pecuaria ng Bula, Camarines Sur.
Galing ang mga kaaway sa kanilang kampo sa
Ligao City. Ilang sundalo ang sugatan matapos
ang pagsabog. Hindi man lang natunugan ang
mga pulang mandirigma na maingat na
nakalayo sa pinangyarihan.

SSSSS

SSSSS
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 Maurag talaga ang

taktika ng mga
kasama! Humanda
ang bagong pakat na
batalyon ng armi!

 
 Dále kang
peste ka...


