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Isang  Masinggan at Pitong HPR
Nasamsam sa Isang Reyd-Ambus sa Masbate

Inambus ng isang platun ng
pulang mandirigma sa ilalim
ng Jose Rapsing Command

ang pinagsanib na mga elemento
ng  Regional    Mobile   Group  ng
Philippine National Police (RMG-
PNP), lokal na pulisya at mga
armadong myembro ng Civilian
Volunteers Organization (CVO)
sa Claveria, Masbate nitong
Enero 6.

Inabangan ng mga hukbo ang
siyam na mag-ooperasyong kaaway
na nakasakay sa trak ng munisipyo.
Naunang dumaan ang dalawang
naka-HPR na kaaway na nakasakay
sa isang motorsiklo para mag-kliring
sa daan. Pinalampas ito ng mga
pulang mandirigma. Kasunod nito
ang trak na nilagyan ng apat na
trenserang  gulong  at  may  isang
rubberized speedboat na ipanghahabol daw sana sa natunugang mga myembro ng
BHB sa kalapit na baranggay.

Bago naganap ang ambus, isinagawa ng isang iskwad ng BHB ang pagdisarma sa
isang masamang elemento sa baryo kung saan nakakumpiska ng isang shotgun. Ito
ang natunugang iskwad ng Hukbo at hahabulin sana ng mga mag-ooperasyong
kaaway. sundan sa pahina 2
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Pagtapat ng trak sa pusisyon ng Hukbo, ginulantang ang
kaaway ng pagsabog ng isang command detonated na
eksplosibo, at ng bugso ng mga putok mula sa mga riple at
masinggan ng BHB.

Nang may magreimpors mula sa PNP, hinarap ito ng isang
iskwad mula sa blocking force ng BHB. Mabilis na nagsitakbuhan
paatras ang naduwag na mga pulis.  Tumagal ng 25 minuto
ang labanan.

Naklining ng BHB ang isang kalibre 30 na masinggan, apat
na M16, dalawang M14 at maraming bala. Namatay sa labanan
ang apat na elemento ng RMG-PNP, isang myembro ng PNP-
Claveria at tatlong armadong myembro ng CVO. Ang mga
namatay sa kaaway ay sina PO3 Cirilo Fuentes, PO3 Benjie
Tenoso, PO1 Tunglod, PO1 Christian Cabug at PO1 Noriel
Gracilla, at CVO Arjay Cadag, CVO Boboy Cadag at CVO Ricky
Salamuding. Ang nabanggit na mga myembro ng CVO ay armado
at kasabay sa operasyon.

Sugatan ang dalawa pang myembro ng RMG-PNP na sina
PO1 Ernie Concepcion at Rolando Laurio. Sugatan din ang dalawa
pang armadong goons ng Mayor ng Claveria na kasabay sa
nabanggit na operasyon.

Walang pinsala sa hanay ng BHB. Mabilis at ligtas na
nakaatras ang mga pulang mandirigma. Huli na nang dumating
ang reimpors mula sa
Provincial Mobile
Group at RMG. Hindi
rin dumating ang
inaasahan ng mga
militar na helikopter
mula sa 8th ID na
nakabase sa Samar,
at siyang naka-
kasaklaw ngayon sa
prubinsya ng
Masbate.

Batay sa
pahayag ng Jose
Rapsing Command,
walang sibilyan na
nadamay sa
labanan taliwas sa
pinalalabas na
kasinungalingan ng PNP. Ang nabanggit na mga myembro ng
CVO at goons ng Mayor ng Claveria ay mga armado at kasabay
sa operasyon kung kaya’t mga lehitimong target. SSSSS

Reyd-Ambus sa Masbate

Pagpupugay
sa inyong patuloy
na pagtataguyod

sa 30 Taong
Paglalathala ng

 SILYAB
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EDITORYAL
Pasistang Paghahari:
Nangingibabaw sa Bansa

Umiiral ang batas militar sa bansa.
Kahit nagkaroon ng pekeng pagbawi
sa Proclamation 1017 o state of
national emergency, mas
pinatindi ang pasismo at
lantarang panunupil sa
mga demokratikong
karapatan ng mamamayan.

Lantarang pasismo at
pamamayagpag ng estado
ang hinahasik ng mga death
squad ng militar upang
patahimikin ang kilusang
pagpapatalsik. Sistematikong
panggigipit, pangha-haras at
pananakot ang ginagawa sa mga lider at
myembro ng  progresibo at militanteng mga
organisasyon.

Mas pinahigpit ang pagmamanman ng
PNP at ng mga intel ng AFP sa mga grupong
lumalaban sa rehimeng Arroyo. Higit na
mapanupil   ang   calibrated      preemptive
response (CPR), “no permit-no rally policy”,
ang marahas na pagbuwag sa mga rali at
pag-aresto ng mga lider nito.

Nais din nitong busalan ang midya kaya
ginigipit ang ilang pahayagan at istasyon
ng radyo na nagpapahayag ng pagtuligsa
laban sa rehimen ni Macapagal-Arroyo. Nag-
isyu din ng mga regulasyon sa midya upang
supilin ang karapatan sa malayang
pamamahayag.

Bago pa man ang deklarasyon ng PP
1017,  matinding mga paglabag na sa
karapatang pantao ang hinahasik ng mga
kampanyang militar sa kanayunan sa ilalim
ng Oplan Bantay Laya. Biktima ng matinding
militarisayon ang masang magsasaka.
Dinudukot, tinutortyor hanggang  mamatay
o kaya binabaril ng mga death squad ng
militar sa mga pampublikong lugar ang mga

lider magsasaka, manggagawa, kabataan,
kababaihan, mga nagsusulong ng
karapatang pantao, mga myembro at lider

ng progresibong partylist at maging
ang mga pari at mamamahayag.
Ang PP 1017 ay eksaktong kopya
ng kautusan ng batas militar ni

Marcos na PP 1081. Sa
pamamagitan ng

kautusang ito, ganid
na ibinibigay ni
Arroyo sa sarili ang
kapangyarihan ng
batas militar.
Kabilang na dito ang
kapangya r i hang

mag-isyu ng mga de-
cree at order, mag-

aresto ng walang warrant
ng husgado, supilin ang

kalayaan sa pamamahayag at pagtitipon,
buwagin ang mga rali at strike, mag take
over sa mga pampubilikong utilities,
masmidya at negosyo sa ngalan daw ng
interes ng publiko sa pagkukunwaring
pagsupil diumano sa kaguluhan, rebelyon
at insureksyon.

Nagmayabang pa si Arroyo at ang
kanyang mga alipures sa gabinete at pulis,
na kaya niyang mag-isyu ng katulad ng PP
1017 na mga proklamasyon. At kahit pa
wala ang naturang mga proklamasyon,
tuluy-tuloy nitong ipinapatupad ang
mapanupil na mga hakbang laban sa
mamamayan at sa malawak na
nagkakaisang prenteng anti-Arroyo.

Ang PP1017 ang tuntungan ng pasistang
iskema ng rehimen upang mag-isyu ng
mapanupil na mga decrees at order upang
supilin ang paglaban ng mamamayan at
ilusot ang charter change, na dinisenyo ng
kanyang among  imperyalista kapalit  ng
pananatili sa pwesto ng papet, korap,
brutal at sinungaling na rehimen.

sundan sa pahina 4
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Pagdeklara ng PP1017
Gawa-gawang senaryo lamang ng rehimen
ni Macapagal-Arroyo ang tangka diumanong
kudeta ng mga komunista at maka-kanang
paksyon ng mga upisyal sa militar na siyang
naging sangkalan ng pagdeklara ng Presi-
dential Proclamation 1017 o state of na-
tional  emergency noong Pebrero 24.

Kasinungalingan ang paratang ng
rehimen ni Arroyo na may sabwatan
diumano ang PKP at yaong mga tinagurian
nilang military adventurists na magsagawa
ng kudeta noong Pebrero 24. Ang PKP ay
walang kasunduan sa anumang grupo sa
organisasyon ng militar ng reaksyunaryong
gubyero kaugnay sa anumang sabwatang
maglunsad ng kudeta noong Pebrero 24 o
kahit kailan pang petsa.

Subalit walang anumang mali, kung sa
partikular na mga kalagayan, magkakaroon
ng negosasyon at mga kasunduan sa
pagitan ng mga kinatawan ng PKP at ng
alinmang  grupong anti-Arroyo sa militar at
pulis para sa kapakinabangan ng
mamamayan. Ang mga pag-uusap ay
nakabatay sa mga prinsipyo ng pagka-

makabayan, demokrasya, pangingibabaw ng
kapangyarihang sibil, pag-unlad at
makatarungang kapayapaan. Maaalalang
maging ang reaksyunaryong estado ay
dating nakipag-negosasyon at gumawa ng
mga kasunduan sa NDFP panel sa
pamamagitan ng usapang
pangkapayapaan.

Ang malinaw na motibo sa pagdeklara
ng PP1017 ay ang pagsupil at pagbuwag sa
mga kilos protesta sa paggunita ng Edsa
1. Layunin nitong atakehin pangunahin ang
mga makabayan at progresibong pwersa sa
hanay ng kilusang masa, takutin at busalan
ang masmidya, paluhurin ang oposisyon at
mga grupong anti-Arroyo at supilin ang
demokratikong mga karapatan ng
mamamayan.

Natakot ang rehimen na lubusang iatras
ang suporta sa kanya ng militar at pulis,
katulad ng nangyari sa Edsa 1 at Edsa 2
kapag hinayaang lumaki ang mga protesta
noong Pebrero 24.

Nagsumite pa ang Investigation and
Detention Management ng PNP ng listahan
sa Justice Department ng 59 katao na may
sala diumano sa kaso ng rebelyon at
insureksyon noong Pebrero 24, 2006. Sa
araw ding iyon nag-anunsyo si GMA na
napigilin niya ang planong kudeta at inisyu
ang PP 1017 upang ideklara ang state of
national emergency.

Kapansin-pansin ang paglalagay sa
listahan ng 50 sibilyan na kilalang mga
progresibo, kasabay na dito ang anim na
partylist na kongresista. Nangunguna sa
listahan si Kasamang Jose Ma. Sison at
kasabay din ang 44 diumanong mga lider
at myembro ng kilusang komunista.
Malisyosong iniuugnay ng rehimen sa mga
komunista ang mga progresibong pwersa
upang bigyang matwid ang mga pagsupil,
pag-aresto at mga pamamaslang ng
estado.

EDITORYAL

sundan sa pahina 5
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Cha-Cha Express ni Gloria:
Anti-demokratiko, Kontra-
mamamayan at Maka-dayuhan

Ang 1987 Konstitusyon ng Republika
ng Pilipinas ay reaksyunaryo sa

esensya. Binalangkas ito ng mga
naghaharing uri at may basbas ng
imperyalismong US kung kaya’t hindi
nito sinasalamin ang totoong interes
sa ekonomya at pulitika ng masang
Pilipino. Ngunit, ito ay ilinuwal ng
isang makasaysayang kaganapan –
ang EDSA I. Dito ipinakita ng
sambayanang Pilipino ang kanilang
kapangyarihang pampulitika upang
patalsikin ang diktadurang Marcos na
sumikil sa pinakabatayang mga
karapatan ng mamamayan at kumitil
sa anumang anyo ng pag-iral ng
demokrasya sa bansa.

Kung kaya, ang 1987 Konstitusyon ay
naglalaman ng ilang prubisyon na kahit
minimal, ay konsesyon upang pangalagaan
ang mga karapatan ng mamamayan, at
soberanya at integridad ng bansa. Tiniyak
din ng Konstitusyon na napakaliit na lamang
ng posibilidad upang makapagpataw ang
sinumang presidente ng diktaduryang

kahalintulad ng ipinataw ni Marcos. Kaya’t
ang 1987 Konstitusyon ay naglalaman ng
mga pinaghirapang ganansya ng
mamamayan laban sa pasistang paghahari.
Pinaunlad nito ng kaunti ang pagkilala sa
mga burges-demokratikong karapatan
kumpara sa sinundang Konstitusyon ng
1935.

EDITORYAL
Nangingibabaw ang pakana ng rehimen

na patindihin ang panunupil at ang
lantarang pagtahak sa landas ng pasistang
diktadura at terorismo ng estado para
mapatagal pa ang kanyang pangungunyapit
sa pwesto at maisulong ang pagbabago ng
saligang batas o cha-cha upang higit pang
pagsilbihan ang interest ng kanyang among
imperyalista at ang interes ng lokal na
pinakasagadsaring reaksyunaryo.

Paglaban, Hindi Takot
Hindi pasisindak ang mamamayang Pilipino
sa pasismo ng rehimen. Nararapat na

ipahayag ang lahat ng porma ng pagtutol
sa pasistang kalupitan ni Gloria Macapagal-
Arroyo.

Kahit walang pormal na deklarasyon ng
batas militar, nahigitan na nito ang
kalupitan ng diktadurang US-Marcos. Lalong
itinutulak ng rehimen ang mamamayan na
tahakin ang landas ng paglaban. Ang mas
matatag at malawak na pagkakaisa ng
pwersang anti-GMA ang tiyak na hahatol
sa mga krimen ng pasistang diktador na si
Macapagal-Arroyo hanggang sa tuluyan na
itong mapatalsik sa pwesto.

sundan sa pahina 6
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Ang mga ganansyang ito ay walang
pasintabing kikitilin, kapag nagtagumpay
ang isinusulong na cha-cha (charter change)
o pagrebisa sa Konstitusyon ng pangkating
US-Macapagal-Arroyo. Walang ibang
nilalayon ang panukalang pagbabago sa
Konstitusyon kundi upang tugunan ang
pagkaganid sa kapangyarihan ni Gloria
Macapagal-Arroyo, supilin ang anumang
pagtutol sa kanyang paghahari at
pahintulutan ang walang patumanggang
pandarambong ng imperyalismong US sa
bansa.

Ilan sa mga anti-demokrasya at kontra-
mamamayang panukala sa pagbabago sa
Konstitusyon ay ang mga sumusunod:
1.  Gagawing parlamentaryo ang
paraan ng paggugubyerno sa
bansa at titiyakin ang mas matagal
na panunungkulan ni Gloria
Macapagal-Arroyo.
- Si GMA ay mananatiling transition
president habang pinapalitan ang
porma ng gubyerno tungo sa
Parlamentaryo, hanggang 2010.
Wala ring nakasaad na matapos ang
2010 ay hindi na siya maaaring
kumandidato bilang Presidente.
- Kaugnay nito, ang Presidente ay
magkakaroon ng mga dagdag na
kapangyarihan. Siya ang
magpapasya kung hanggang saan
lamang ang sasaklawin ng
kapangyarihan ng mahahalal na Punong
Ministro, na magiging tagapamahala ng
gubyerno. May kapangyarihan rin siyang
lusawin ang mabubuong Parlamento
(katumbas ng Senado at Kongreso sa
kasalukuyan). Kung kaya’t ang lehislatibo
ay magiging hawak sa leeg ng Presidente
at mawawalan ng sariling kapasyahan,
hiwalay sa ehekutibo.
- Dahil sa siya ang magiging transition presi-
dent, ito na ang magiging tuntungan ng
pagiging lehitimo ng kanyang

panunungkulan. Isasantabi na ang mga isyu
ng pandaraya ni GMA noong nakaraang
eleksyon at mga kaso ng korapsyon.
2.  Panunuhol sa mga pulitiko at upisyal
ng gubyerno upang sumuporta sa cha-
cha
- Kasabay ng pagbabago ng Konstitusyon
ay ang “no election” na panukala para sa
taong 2007. Kinukuha ng pangkatin ni GMA
ang suporta ng mga naka-upong upisyal ng
gubyerno para sa cha-cha dahil
makikinabang din sila sa paghaba ng
kanilang panunungkulan.
- Bibigyang subsidyo din ng gubyerno ang
mga partido pulitikal sa bansa para sa
pagkampanya sa eleksyon.
- Ang mga mahahalal sa Parlamento ay

magkakaroon ng limang taon
upang manungkulan ngunit
walang sagka kung ilang ulit
sila maaaring kumandidato at
mahalal sa parehong
pusisyon.
- Pinahaba rin ang termino ng
mga upisyal publiko hanggang
limang taon, at pinatagal pa
ang edad sa pagretiro ng mga
huwes ng korte.
3. Pag-alis ng mga
prubisyon na nangangalaga
sa mga karapatang pantao
- Inalis ang prubisyon ng 1987
Konstitusyon na nagsasaad na
maaari lamang umiral ang

Batas Militar at suspensyon ng writ of ha-
beas corpus* sa loob lang ng 60 araw.
- Inalis din ang prubisyon na nagbibigay
kapangyarihan sa Kongreso upang
kwestyunin at ipawalang-bisa ang
deklarasyon ng Batas Militar ng Presidente
- Inalis din ang prubisyon na nagsasabing
sa pag-iral ng Batas Militar, hindi
suspendido ang paggana ng mga korte sibil;

Cha-Cha Express ni Gloria

sundan sa pahina 7
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pagkakaroon ng mga lehislasyon; at hindi
nakapangibabaw ang Batas Militar sa
Saligang Batas.
- Dinagdagan ang tuntungan ng pagdeklara
ng Batas Militar at suspensyon ng writ of
habeas corpus. Mula sa aktwal na pag-iral
ng pananakop sa bansa, insureksyon at
rebelyon bilang mga batayan, maaari na
ring magdeklara ng Batas Militar kapag sa
tingin ng reaksyunaryong gubyerno ay may
banta ng pananakop, insureksyon at
rebelyon. Kung kaya, ang  people power at
anumang kahalintulad na aktibidad ng
mamamayan ay maaring ituring na banta
sa seguridad ng bansa at maging tuntungan
ng pagdeklara ng Batas Militar.
- Inalis din ang pagbabawal sa pag-iral ng
mga pribadong sandatahang grupo at mga
grupong paramilitar.
3. Mga prubisyong
nagbibigay ng mas
m a l a k i n g
kapangyarihang
pang-ekonomya
sa mga dayuhang
mamumuhunan at
korporasyon
- Pinapahintulutan
na ang mga dayuhan
na magmay-ari ng
lupa sa bansa.
- Pinapayagan ang
mga dayuhang
korporasyon para sa
eksplorasyon at paggamit ng mga likas na
yaman ng bansa,  na dati ay nakalaan
lamang sa mamamayang Pilipino.
- Pinapahintulutan na rin ang mga dayuhan
na magpatakbo ng mga pampublikong
serbisyo at magmay-ari ng masmidya.
4. Pinapahintulutan ang muling pagpasok
ng mga armadong tropa ng US at
pagkakaroon ng Base Militar ng US sa
bansa

- Inaalis ang prubisyon sa 1987
Konstitusyon na nagbabawal sa
pagkakaroon ng mga dayuhang base militar,
armadong tropa at pasilidad sa loob ng
bansa, maliban na lamang kung naaayon
sa isang tratado.
5. Pagbawas sa partisipasyon ng
mamamayan sa paggugubyerno
- Inalis ang prubisyon sa Konstitusyon na
nagtitiyak sa pagpapatuloy ng sistemang
partylist bilang esensyal na bahagi ng
Kongreso. Bagkus, nakabatay na lamang
sa batas na maaring ipasa ng Parlamento
ang kahihinatnan ng mga grupong partylist.
- Inalis din ang prubisyon na nagtitiyak na
ang mapapabilang lamang sa partylist ay
yaong mga grupong may kinakatawang
sektor ng lipunan, at hindi maaaring
lumahok ang malalaking partido pulitikal
at mga pinupondohang grupo ng mga ito.
- Mula sa dating sangkatlo (1/3) lamang ng
lehislatibo ang kailangang sumang-ayon

upang i-apruba ang anumang mosyon
sa pagsulong ng impeachment
laban sa Presidente, ginawa itong
mayorya ng lehislatibo.
- Inalis ang prubisyon na nagtitiyak
na maaaring kwestyunin ng
Kongreso at kailangan munang

dumaan sa Monetary Board ang
anumang dayuhang pangungutang at

gagarantiyahang utang ng punong
ehekutibo.
- Inalis ang prubisyon na nagsasaad na hindi
maaring italaga ng Presidente ang mga
malalapit niyang kamag-anak sa anumang
upisina ng gubyerno o kaya ay bilang
myembro ng kanyang gabinete.

* Nangangahulugan ito na ang sinumang
hinuli ay hindi maaaring itago ng humuli sa
kanya at kailangang kagyat na ipresenta
sa korte.

Cha-Cha Express ni Gloria
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Lider-Estudyante, Pinaslang

Legazpi City- Binaril ang isang lider-aktibista ng kabataang
estudyante na nagngangalang Cris Hugo nitong Marso 19.
Tinangka pa sanang isugod sa ospital si Hugo ngunit agad na
siyang namatay.

Bandang 10:30 ng gabi, naglalakad si Hugo sa Brgy
Bagumbayan, kasabay ang isa niyang propesor sa Bicol Univer-
sity, nang pagbabarilin ng hindi nakikilalang mga lalake, gamit

ang kalibre .45.  Mabilis na tumakas matapos nito, ang mga salarin.
Ayon sa pahayag ng mga kasamahan ni Hugo sa isang progresibong organisasyon,

pulitika ang motibo sa pagkakapaslang sa kanya. Anila, kabilang ang pagkamatay ni
Hugo sa sistematikong pagpaslang sa buong bansa ng mga myembro at lider ng mga
militanteng organisasyon na nagsusulong ng mga kilos-protesta laban sa kasalukuyang
rehimen.

Si Hugo ay ang Regional Coordinator ng League of Filipino Students (LFS) sa Bicol.
Kabilang din siya sa Pambansang Konseho ng nasabing organisasyon. Isa rin siyang lider-
estudyante ng Bicol University na kumukuha ng kursong Journalism, at nasa ika-apat na
taon na.

Tubong Irosin, Sorsogon, si Hugo ay kabilang sa pitong estudyante na hinuli ng mga
pulis na naglunsad ng kilos-protesta noong 2004 nang bumisita si Gloria Macapagal-
Arroyo sa Guinobatan, Albay. Pinatawag na rin siya ng mga militar sa kanilang bayan
upang babalaang itigil na ang paglahok sa mga kilos-protesta. Ayon pa sa isa niyang
kasamahan sa organisasyon, dati nang nakakatanggap si Hugo ng mga banta laban sa
kanyang buhay mula sa mga militar. Mismong ang amang pulis ni Hugo ay malakas ang
paniniwala na “kabaro” lang naman niya ang pumaslang sa kanyang anak.

Mariing pagkundena sa naganap na pamamaslang ang ipinahayag ng mga kasamahan
ni Hugo sa LFS, at maging ng iba pang myembro ng mga militanteng organisasyon. Sa
araw ng kanyang libing mahigit 1,000 katao mula sa iba’t ibang prubinsya ng Bikol ang
lumahok sa martsa libing. Galit at pagkundena sa krimen ang namayaning emosyon sa
mga sumama.

Kaugnay nito, ilinunsad sa
Bicol University ang Justice for
Cris Movement. Nagsagawa
ang mga estudyante ng iba’t
ibang porma ng protesta sa
loob ng isang linggo.
Nagkaroon din ng caravan na
linahukan ng 200 katao mula
sa iba’t ibang panig ng Bikol.
Isinagawa naman ang candle-
lighting o ang pagtirik ng mga
kandila sa Plaza Quince
Martirez sa Naga, upang
ipanawagan ang hustisya para
kay Cris Hugo. SSSSS
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Marupok at Gumigewang na Suporta
ng 9th Infantry “Spear” Division kay GMA

Ayon sa pahayag ng NDF-Bikol, mas
malubha ngayon ang demoralisasyon at

diskuntento sa hanay ng mga tropa ng 9th

Infantry “Spear” Division ng AFP sa rehiyong
Bikol.

Sa kabila ng pagyayabang ni Arroyo at
mga heneral nito sa AFP at PNP na
“kontrolado ang sitwasyon”, hindi
maikakailang nakasandig ang rehimen sa
marupok at gumigewang na suporta sa
hanay ng junior officers at karaniwang kawal
ng 9th ID-Philippine Army.

Ayon kay Ka Greg Bañares,
ang tagapagsalita ng NDF-
Bikol, “patunay ng pagkahati-
hati ng 9th ID-PA ang pagkilos
papuntang Maynila ng ilang
upisyal at kawal noong Pebrero
24. Walang matinong
mamamayan ang naniniwala
sa pahayag ng AFP at PNP sa
Bikol na “galing sa rest and
recreation” ang isang
kumpanya ng 3rd Scout Ranger Batallion na
hinarang sa Albay at sa Sipocot, Camarines
Sur noong Pebrero 24. Hindi rin kapani-
paniwala ang ginawang pagtatakip ni Col
Romeo Mapalo sa tunay na aktibidad ng 15
pulis na naiulat na papuntang Manila at
lalahok sana sa protesta ng mga sundalo.”

Aniya, hindi nalutas bagkus ay lalong
lumalim ang diskuntento at pagkahati-hati
sa loob ng AFP at PNP. Lalong nasuklam
ang  mga   karaniwang   kawal  at   junior
officers nang garapal na angkinin ni Arroyo
ang kapangyarihan ng batas militar. Alam
nilang nilubid na kasinungalingan lamang
ang diumano’y kudeta at alyansa ng mga
rebeldeng sundalo at CPP-NPA-NDF. Batid
nilang ginamit lang itong tuntungan ng
rehimen upang hadlangang matipon ang
malaking bilang ng mamamayan sa
paggunita ng Pag-aalsang Edsa 1, at

sagkaan na mahikayat ang AFP at PNP na
bawiin ang kanilang suporta sa nahihiwalay
na rehimen.

Parami nang parami ang naliliwanagang
upisyal at kawal na mabilis na natutong
magprotesta at lumaban sa rehimen sa iba’t
ibang paraan. Hindi na nila masikmura ang
sagad-sa-butong kabulukan at kasamaan
ng rehimen, patung-patong na
kasinungalingan, at ala-Marcos na
pasistang panunupil sa mamamayan.

Dahil sa mabilis na
pagkabulok ng reaksyunaryong
institusyon ng AFP at PNP,
lumilitaw ang progresibong
seksyon nito na naghahangad
ng mga saligang reporma at
pagbabago sa bulok na
sistema ng bansa.
Hinihikayat ng NDF ang mga

naliliwanagang upisyal at
kawal na patindihin ang
kanilang paglalantad sa

kabulukan ng rehimen at mapanlikhang
magsagawa ng iba’t ibang porma ng
protesta sa loob at labas ng AFP at PNP.

Nananawagan ang NDF-Bikol, sa mga
naliliwanagang upisyal at kawal na suwayin
ang utos ng kanilang mga upisyal at
hadlangan ang pasistang pananalakay sa
mamamayan. Dapat silang pumanig sa
mamamayan, bawiin ang suporta sa
rehimen, at igalang ang prinsipyo ng
pangingibabaw ng kapangyarihan ng
sibilyan at batayang karapatang sibil ng
mamamayan.

Nakabukas din ang mga sona at
larangang gerilya sa rehiyon upang maging
atrasan at kublihan ng mga upisyal at kawal
na maaaring gipitin at arestuhin ng
pasistang rehimen, panapos ni Ka Greg.
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Sunud-sunod na Operasyong Haras
Laban sa Philippine Army sa Masbate

Enero 27 – Ginulantang ng isang bomba
ng M203 ang  detatsment ng Philippine Army
at CAFGU sa Mactan, Uson. Isang tim ng
BHB ang lihim na nakalapit sa detatsment
at  pinasabugan sa loob nito ng isang
bomba ng M203.

Takot na takot na nagsipagdapa at
tarantang namutok kung saan-saan ang mga
nabiglang militar. Ligtas na umatras ang
tim ng mga pulang mandirigma habang
nagkakagulo ang kaaway.

Pebrero 5 - Isinagawa ng isang iskwad ng
BHB ang pagharas sa detatsment ng militar
sa Kabangkalan, Aroroy. Binugsuan ng putok
ang nasabing detatsment ng Philippine
Army-CAFGU.

Huli na nang dumating ang tatlong
sasakyang sibilyan lulang ang mga
nagreimpors na militar.

Pebrero 9 - Matagumpay na naisagawa ng
isang tim ng BHB ang operasyong haras sa
mga elemento ng Philippine Army na
nagbabantay sa minahan ng Filminera sa
bayan ng Aroroy.

Mga elemento ng 51st IB PA na
nakadestino pa sa Mindanao ang siyang
nagbabantay sa nasabing minahan. Ang
tropang ito ang nagpapalayas sa
mahihirap na magsasaka sa nabanggit
na lugar.

Kinabukasan, nagtangkang
magpakita ng pwersa ang mga militar.
Nagpabalik-balik  ang dalawang
helikopter sa lugar upang habulin
diumano ang mga NPA na nagsagawa
ng operasyon.

Taktikal na
Opensiba

SSSSSSSSSS

91st Recon Company, Hinaras

Catanduanes – Hinaras ng yunit ng BHB
sa ilalim ng Nerissa San Juan Command
ang mga nag-ooperasyong tropa ng 91st

Recon Company ng 9th ID nitong Pebrero.
Patay ang tatlong elemento ng Philip-

pine Army. Walang pinsala sa panig ng BHB
na ligtas na nakaatras matapos ang
operasyong haras.

SSSSS

Intel ng PNP at Drug Pusher,
Pinarusahan

Camarines Sur — Matagumpay na
naisagawa ng isang yunit ng BHB sa ilalim
ng Eduardo Olbara Command ang hatol na
pamamarusa sa intel ng PNP-Ragay noong
Marso 19.

Si SPO1 Edgar Lambarte Herrera ay
masigasig na nagrerekluta ng mga asset
sa intelligence laban sa rebolusyonaryong
kilusan. Siya ang utak ng sindikato sa iligal
na droga, mga nakawan ng hayop, at akyat-
bahay gang sa bayan ng Ragay. Nasamsam
sa kanya ang isang 9mm pistola.

Kasunod nito, pinarusahan din ng yunit
ng BHB  sa ilalim ng Edmundo Jacob Com-
mand ang isang intel ng kaaway at pusakal
na drug pusher na si Jaimie Companiado sa
bayan ng Nabua noong Marso 20.

SSSSSSSSSS
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Sindikatong Kriminal sa Loob ng AFP-PNP sa Bikol,
Ilinantad ng NDF-Bikol

Ilinantad ng NDF-Bikol ang garapal na
pakikipagsabwatan ng matataas na
upisyal ng AFP at PNP sa mga kriminal na
sindikato sa Bikol.

Namamayagpag ang mga sindikatong
kriminal sa rehiyon dahil sa proteksyon
ng matataas na upisyal ng AFP at PNP.
Labis itong kinasusuklaman ng masang
Bikolano at matagal na nilang hinihiling
sa Bagong Hukbong Bayan na parusahan
ang mga ito.

Ayon kay Ka Greg Bañares, ang
tagapagsalita ng NDF-Bikol, hawak
ngayon ng BHB ang listahan ng mga
kriminal na sangkot sa mga holdapan at
pagnanakaw sa lalawigan ng Albay at
Camarines Sur. Sa mahigit dalawampu na
nasa listahan na galing mismo sa PNP,
karamihan ay mga aktibong sundalo,
CAFGU, at mga asset sa paniktik ng militar.

Ang listahang nabanggit ay patunay ng
lalim at lawak ng pagkakasangkot ng mga
militar sa mga krimen. Kaya hindi
nakapagtataka na inutil ang PNP na hulihin
ang mga pusakal na kriminal dahil sa
proteksyong ibinibigay ng matataas na
upisyal ng 42nd IB PA, 22nd IB PA at 65th IB
PA.

Ayon sa ulat ng mga yunit ng NPA,
dumami ang mga kaso ng holdap,
pagnanakaw at pagkatay ng mga baka at
kalabaw na pag-aari ng mga residente sa
paligid mismo ng mga detatsment ng Phili-
ppine Army at CAFGU. Talamak din ang
pagtutulak ng iligal na droga, pagputol ng
kahoy, sugal na huweteng at lotting, at iba
pang krimen.

Nitong mga buwan ng Enero hanggang
Marso, hindi bababa sa limang baka at
kalabaw ang kinatay ng mga pusakal na
magnanakaw sa mga baryo ng Panoypoyan
at Casugad sa Bula, Camarines Sur. Walang
nagawa ang mga biktima laban sa mga
armadong tulisan na binubuo ng mga

CAFGU, pinamumunuan ng isang asset ng
militar, at pinuprotektahan naman ng
detatsment ng Philippine Army at CAFGU
sa Brgy  Panoypoyan, Bula, Camarines Sur.
Ilang kilometro lamang ang layo nito sa
headquarters ng 42nd Infantry Batallion na
pinamumunuan ni Col  Dece Yabu.

Sa bayan ng Pamplona, ilang pulis ang
sangkot sa pagnanakaw at pagkatay ng
mga kalabaw at baka pero malayang
nakakagala at hindi hinuhuli ng PNP. Ang
nasa likod naman ng pagtutulak ng iligal
na droga sa bayan ng Nabua at Bato ay
mga tauhan at upisyal mismo ng PDEA at
PNP.

Sangkot naman ang matataas na upisyal
ng PNP at AFP kasabwat ang ilang lokal na
reaksyunaryong pulitiko sa sindikato ng
huweteng at lotting. Sa lalawigan ng
Catanduanes, pinaslang si Mario Olino at
Edgar Tomagan noong Enero 22 matapos
nilang ibunyag na tumatanggap ng regular
na suhol si PNP Provincial Director Peñaflor
ng umaabot sa P100,000 buwan-buwan

sundan sa pahina 12
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katumbas ng 15% ng kinikita sa lotting. Ang suspek na bumaril ay isang pulis at wala pa
ring nakakamit na katarungan ang mga biktima.

Sa Camarines Norte, hindi lingid sa mamamayan at sa midya na ang nasa likod ng
iligal na mga sugal tulad ng huweteng at fruit games, at iligal na droga ay matataas na
upisyal ng PNP at AFP kasabwat ang ilang lokal na pulitiko.

Paliwanag ni Ka Greg, sintomas ng lalong pagkabulok ng pasista at mersenaryong
organisasyon ng AFP at PNP ang garapal na pakikipagsabwatan ng mga upisyal nito sa
mga sindikatong kriminal sa rehiyon. Patunay lamang ito na sagad-sa-buto ang kabulukan
at kasamaan ng AFP-PNP at ng buong naghaharing rehimen at hungkag at bulok ang
reaksyunaryong sistema ng hustisyang pinaiiral sa bansa. SSSSS

Taktikal na
Opensiba

Intel at Pusakal na
Magnanakaw ng Hayop, Pinarusahan

Camarines Sur—Ipinatupad ng Edmundo
Jacob Command ng BHB-Rinconada ang
hatol ng hukumang bayan na parusang
kamatayan sa intel at pusakal na
magnanakaw na si Martin “Martinieto”
Espiritu sa  Brgy Palsong, Bula noong Marso
8.

Si Espiritu ay lider at utak ng grupo ng
mga magnanakaw ng baka at kalabaw ng
mga residente sa mga baranggay ng
Panoypoyan, Casugad at iba pang kalapit
na barangay sa Bula.

Aktibo siyang asset sa paniktik ng
militar na ginagamit laban sa
rebolusyonaryong kilusan. Si Espiritu ay
dating CAFGU noong 1988. Naging
masigasig din siyang taga-rekluta ng CAFGU
at pinuno ng CAFGU sa Brgy Casugad.

Kabilang siya sa grupo ng mga aktibong
kasapi ng CAFGU at Philippine Army na mga
magnanakaw ng baka, kalabaw at kambing
ng masa. Kinukupkop  at pinuprotektahan
ang mga pusakal na kriminal na ito ng
detatsment sa Brgy Panoypoyan sa Bula.

Ayon sa Edmundo Jacob Command,
kinukunsinti ang ganitong kriminal na

aktibidad ni Col Dece Yabu, ang command-
ing officer ng 42nd IB na nakabase sa Brgy
Nierva, Nabua, at ilang kilometro lang ang
layo sa Brgy Panoypoyan.

Kinasusuklaman ng mamamayan ang
mga kriminal na ito at sila ang nagsampa
ng kaso sa Hukumang Bayan upang litisin
at maparusahan ang mga  pusakal na
paraanit (magnanakaw) ng baka at kalabaw.

Sindikatong Kriminal sa Loob ng AFP-PNP

SSSSS
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Myembro ng CAFGU,
Pinarusahan

Albay—Pinarusahan ng
isang tim ng BHB sa
ilalim ng Santos
Binamera Command
ang CAFGU na si Gerry
Broncano nitong Pebrero
7. Si Broncano ay

masugid na giya sa operasyon ng kaaway
sa bayan ng Malinao. Siya ay nakadestino
sa detatsment ng PA-CAFGU sa Brgy Comon,
Malinao.SSSSS

Taktikal na
Opensiba

SSSSS

Pusakal na CAFGU at  Impostor,
Pinarusahan

Camarines Sur – Hinatulan ng hukumang
bayan ng parusang kamatayan ang aktibong
myembro ng CAFGU na si Oscar Alcantara
sa Brgy Panaytayan, Ragay noong Pebrero
7.

Si Alcantara ay nakadestino sa 31st IB
at aktibong nagtatanim ng mga asset sa
intelligence laban sa rebolusyonaryong
kilusan. Giya rin siya sa mga operasyong
militar. Sinususog niya at pinipilit sumuko
sa reaksyunaryong gubyerno ang mga tulad
niyang dating kasapi ng BHB. Siya ay
nagpapanggap ding kasapi pa ng BHB at
malisyosong isinasangkot ang kilusan sa
kanyang pangingikil sa mga negosyante sa
bayan.

Pusakal na Kontrarebolusyonaryo,
Pinarusahan

Masbate — Bandang alas kwatro
ng hapon, nang ipatupad ng isang
tim ng BHB ang hatol ng hukumang
bayan sa isang sagadsaring
kontrarebolusyonaryong myembro
ng Civilian Volunteers Organization
(CVO) na si Pinyong “Sayong” Fran-
cisco nitong Pebrero 3.

Si Francisco ay nakadestino sa
detatsment ng Bayombon na
saklaw ng Masbate City. Aktibo
siyang giya sa mga operasyong
militar at taga-rekluta ng mga CVO
sa lugar.

Nagsusugal sa isang sabungan
ang nasabing CVO nang mabira ng mga
pulang mandirigma.  Nakuha sa kanya ang
isang kalibre .38 pistola.

SSSSS

Pusakal na Tulisan, Pinarusahan

Masbate—Isinagawa ng isang iskwad ng
BHB ang hatol ng hukumang bayan na
pagpaparusa sa pusakal na tulisan na si
Melvin Comendador sa sityo Duyan-duyan
ng Brgy Mambog sa bayan ng Uson nitong
Enero 25.

Si Comendador na taga Brgy Mambog,
Uson  ay isa sa  mga kinamumuhiang kasapi
ng isang grupong sindikato. Walang awang
pinatay ni Commendador ang isang sibilyan
matapos nitong nakawan.

Ang nabanggit na
sindikatong grupo ay
hawak ng ilang pulis sa
bayan ng Uson.

SSSSS

SSSSS

Impormer, Pinarusahan

Masbate—Iginawad ng isang iskwad ng
BHB  ang parusang kamatayan sa
pinakaaktibong asset ng militar na si
Pangga Allicera sa Brgy Mabuhay, Batuan
sa isla ng Ticao noong Pebrero 9.

Si Allicera ay may mahabang rekord sa
paggiya sa mga operasyong militar at
nagpakubkob sa mga kasama. Ito rin ang
nagpadakip sa magulang ng isang kasapi
ng BHB sa lugar.  Nakumpiska sa kanya
ang isang kalibre .38 rebolber.
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Magiting na Depensa ng BHB sa Pangungubkob ng Kaaway

Ang ibang kasama ay naka-alerto na dahil
sa nasabing paabot.

Ilang minuto pa lamang nakakaalis ang
nagpaabot na masa, umalingawngaw na ang
signal payr mula sa kaaway. Agad na
namatay ang isang kasama na nagsuri sa
narinig na kaluskos na likha ng
nagmamaniobrang kaaway.

Pinokusan agad ng mga kaaway ang
iskul at kusina.

Ang iskwad ng Baking, kung saan
kabilang ang namatay na kasama, ay dikit
sa kaaway na nakipagpalitan ng putok.
Nakatumbang batang (patay na kahoy) na
lamang ang pagitan ng magkabilang panig.
Agad namang pumusisyon papunta sa
mataas na bahagi ng kalupaan ang iba pang
elemento ng nasabing pormasyon.

Isang kasama na nasa malapit sa iskul
ang tinamaan. Maagap ang pagsaklolo ng
kanyang mga ka-badi kaya’t mabilis siyang
naimaniobra palabas sa sektor ng putukan.

Limang elemento ng iskwad ng Kaloy
ang naiwan at magiting na nakipagpalitan
ng putok sa kaaway. Ang iskwad lider ng
Kaloy ay nakulong sa kusina. Hindi niya
agad naabot ang kanyang amoputs. Paubos
na ang bala sa nakasaksak niyang maiksing
magasin nang makita niya ang isang
kapormasyon na kalalabas pa lang ng
banyo matapos maligo. Sinenyasan niya
itong payungan siya upang magapang niya
ang amoputs. Tuluy-tuloy at epektibo ang
naging suportahan sa putok ng mga nasa
Kaloy kung kaya’t hindi napasok ng mga
kaaway ang kusina at iskul habang
nagaganap pa ang labanan.

Isang platun ng kaaway ang umatake.
Habang ina-asolt ang kusina at iskul, may
isang iskwad nito ang nagtangkang umikot
at agawin ang mataas na pusisyon ng
iskwad ng Abe. Ngunit maagap na itong
napakatan ng mga kasama.

Camarines Norte –Magiting na lumaban
ang isang platun ng BHB nang tangkain
itong kubkubin ng recon platoon ng 31st

Infantry Batallion PA sa sityo Palali, Brgy
Exciban, Labo noong Pebrero 21.

Pasado alas dos ng hapon nang
maganap ang  depensibang labanan habang
naghahanda para sa isang pulong pag-aaral
ang isang platun ng BHB. Tumagal ang
palitan ng putok ng kalahating oras.

Katatapos pa lamang ng general brief-
ing ng mga kasama upang talakayin ang
plano sa depensa sa loob ng paglulunsaran
ng aktibidad. Dumating ang isang susing
masa upang magpa-abot na may kaaway
na pumasok sa sona at malapit sa sayt ng
aktibidad. Bumalik ang susing masa
matapos ang ilang minuto upang muling
magpaabot na malapit na ang kaaway.

sundan sa pahina 15
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SSSSS

Mangangalabaw, Pinarusahan

Masbate — Pinarusahan ayon sa hatol ng hukumang bayan
ang pusakal na magnanakaw ng kalabaw na si Diano Rusel sa
sityo Daang Lunsod ng Brgy Sawmill sa bayan ng Milagros noong
Pebrero 15. Inatas sa isang iskwad ng BHB ang pagparusa.

Dati nang  pinaghahanap si Rusel ng mga kasama dahil sa
serye ng mga pangangalabaw sa lugar. Ikinanlong siya ng mga
militar sa loob ng detatsment sa Brgy Sawmill. Nagsilbi rin
siyang impormer  ng militar.

Maliban pa, matarik na talampas ang
kailangang pagdaanan muna ng mga
kaaway bago pa man nila maabot ang
susing tereyn. Kung kaya’t nagamit ng mga
kasama ang bahaging iyon upang ligtas na
makalayo sa sayt ng labanan.

Tatlong  kaaway ang patay at isa ang
sugatan. Naging susi sa epektibong
depensa ng mga kasama ang mahusay na
pagkakalatag ng pormasyon habang
pansamantalang nakahimpil. Nang
maganap ang pangungubkob, mabilis na
naiunat ang buong pormasyon kaya’t hindi
napuruhan ng mga kaaway ang kalakhan
ng tropa ng BHB. Isang malaking aral din
sa mga kasama ang mahusay na
pagdiskarte ng isang iskwad para ipako ang
mga kaaway upang hindi agad mapasok ang
paglulunsaran ng
aktibidad, at mailigtas
pa ng mga kasama ang
mahahalagang gamit.
Abusong militar
matapos ang
d e p e n s i b a n g
labanan
N a n g g a g a l a i t i n g
binalingan ng mga
militar ang mga
taumbaryong nakatira

malapit sa lugar ng labanan.  Matapos
umatras sa bahay ng isang masa, kinuha
ng mga kaaway ang kalabaw ng may-ari ng
bahay na nakilalang si Tay Poloy, at hinila
ito papunta sa detatsment sa Exciban. Ayon
sa mga kaaway nakuha raw nila ang hayop
sa loob ng kampuhan ng BHB at plano raw
itong katayin ng mga kasama. Galit na galit
ang mga masa sa baryo na nakakaalam sa
totoong pangyayari.

Kasabay pa nito, winasak ang ilang
kagamitan sa bahay ni Tay Poloy.
Pinagpuputol pa ng mga militar ang mga
paa ng alagang manok ng matanda.

May sinapak din ang mga militar na
isang taumbaryo, matapos imbestigahan
kung may kaugnayan sa BHB.

Magiting na Depensa ng BHB

SSSSS

Hukumang Bayan
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Maruming Psywar ng 9th Infantry “Berdugo” Division,
Paghahanda sa Pagpaslang ng mga Inosenteng Sibilyan

Ayon sa pahayag ng NDF-Bikol,
naglalatag ng kundisyon ang 9th Infan-

try “Berdugo”  Division para sa
sistematikong panunupil at pamamaslang
sa mga inosenteng sibilyan sa pamamagitan
ng maruming psywar bilang “paghahanda”
sa okasyon ng pagdiriwang ng ika-37
Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan sa
Marso 29.

Pinipilit at pinagbabantaan ng karahasan
ng militar ang mga konseho ng baranggay
upang pumirma sa isang “barangay resolu-
tion” na gawa ng militar. Nakasaad sa “reso-
lution” na hindi na umano susuporta sa
Bagong Hukbong Bayan ang mga konseho
ng baranggay, at sa halip ay susuportahan
diumano ang mga programa ng Philippine
Army.

Ayon sa ulat ng mga balangay ng
Pambansang Katipunan ng Magbubukid
(PKM) at Malayang Kilusan ng Bagong
Kababaihan (MAKIBAKA), sapilitang
pinapupunta sa headquarters ng 42nd In-
fantry Batallion sa Brgy Nierva, Nabua,
Camarines Sur ang mga upisyal
ng baryo at pinapipirma sa
“resolution” kahit labag sa
kanilang kalooban.
Mistulang diktador at wala
kahit ni katiting na
pagrespeto sa mga sibilyang
upisyal ng baryo ang mga
upisyal ng militar sa
pamumuno ni Col Dece Yabu at
1Lt Eliot. Pinagmumura, tinatakot, pinipilit
at binabantaan na bobombahin at
imamasaker ang mga upisyal ng baryo.
Ganito rin ang ulat sa iba pang mga batalyon
ng army sa iba pang lalawigan.

Inoobliga ng militar ang mga sibilyan
na magdikit ng walang kwentang anti-NPA
na mga poster at istrimer na ginastusan ng
buwis ng mamamayan. Lantarang sinisiraan

ng militar ang progresibong partylist na
Bayan Muna sa pamamagitan ng
pamumudmod ng mga anti-NPA na poster
na nakapirma diumano ang Bayan Muna.

Ayon sa NDF-Bikol, ipinapain ng militar
ang mga upisyal ng baryo, baranggay tanod,
mga lider at kasapi ng progresibong partylist
at organisasyon, at mga taumbaryo sa
maitim na propaganda laban sa
rebolusyonaryong kilusan. Malamang na

kagyat na isusunod ng mga death squad
ng militar ang iligal na pagdukot at
pamamaslang sa mga lider at kasapi
ng progresibong partylist at
organisasyon at mga upisyal sa baryo,
magpakulo ng diumano’y “mass graves”,
at pagkatapos ay agad na ibibintang sa

Bagong Hukbong Bayan.
Hungkag na black propaganda ng AFP

ang malisyosong pag-uugnay ng mga
progresibong partylist sa NPA upang bigyang
matwid ang lantarang panunupil at
pamamaslang ng pasistang rehimen sa mga
myembro nito. Maging ang hinalal na mga
kongresista ng mga progresibong partylist
ay lantarang ginigipit, inaaresto at
binabansagang terorista.
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Ganito ang padron ng maitim na pakana
ng psywar department ng AFP. Tahasang
nilalabag nito ang mga internasyunal na
batas ng digmaan at lantarang niyuyurakan
ang mga batayang karapatang sibil ng
mamamayan. Bahagi ito ng hungkag na
kontra-insurhensyang “Oplan Bantay-Laya”
ng pasista at diktador na rehimeng US-
Arroyo.

Panawagan ng NDF-Bikol, kailangang
puspusang ilantad, labanan, at biguin ang
pasistang kampanya ng panunupil at
karahasan ng berdugong 9th Infantry Divi-
sion.

Hinihikayat ng NDF ang mga
organisasyon ng karapatang pantao, mga
obispo, pari, madre at relihiyoso, mga lokal
na upisyal ng bayan at lalawigan, mga
kaibigan sa tri-media, at lahat ng
mamamayang nagtataguyod ng
kapayapaan at katarungan na maglunsad
ng independyenteng pagsisiyasat,
imbestigasyon, at tulungan ang mga
inosenteng taumbaryo na biktima ng
panunupil at karahasan ng berdugong 9th

Infantry Division.

Maruming Psywar ng 9th ID

SSSSS

SSSSS

Malakihang Kilos-Protesta Laban sa Lafayette

Sustenido ang mga pagkilos ng
mamamayang Bikolano laban sa

mapanirang epekto sa kalikasan at banta
sa buhay at lamang-dagat ng operasyon
ng Lafayette Mining sa Rapu-Rapu, Albay.

Isanlibo ang dumalo sa protesta sa
karagatan na isinagawa mula sa Legazpi
City patungo sa Brgy Malobago sa isla ng
Rapu-Rapu sa anibersaryo ng pagsasabatas
ng Mining Act of 1995 nitong Marso 3. Sa
pamamagitan ng mga palutang na
nananawagan laban sa Lafayette,
ipinahayag ang pagtutol sa mapaminsalang
epekto ng Lafayette sa kalikasan, buhay,
kabuhayan at kalusugan ng mamamayan.

Pinangunahan ito ng Ugnayan ng
Mamamayan Laban sa Pagmimina at
Kumbersyong Agraryo (UMALPAS KA), Anti-
Lafayette Mining Alliance (ALMA), at ng
Sagip Isla Sagip Kapwa. Dinaluhan ito ng
nakikiisang mamamayan mula sa karatig
na mga baranggay sa isla ng Rapu-Rapu at
Batan at mula sa mainland ng Albay at
Sorsogon.

Pinatigil ng Chief of Police (COP) ng
Rapu-Rapu ang pagpo-programa  ng mga
nagprotesta sa sentro ng Brgy Malobago,
ang lugar ng upisina ng Lafayette.  Kasabay

ng COP ang tatlo pang pulis sa pagpapatigil
ng protesta.

Kasabay ng maritime protest, nagpiket
sa tapat ng Albay Capitol ang mahigit 30
myembro ng  UMALPAS KA upang hilingin
ang agarang pagpapasara sa Lafayette.

Nitong Marso 15, apat na daan ang
muling nagpiket sa harap ng DENR sa Albay
bilang pagtuligsa sa planong muling buksan
ang operasyon sa pagmimina ng Lafayette.
Dala nila ang isang malaking effigy ng
isdang tinik na lamang ang natira dahil sa
lason ng mina.

Dumalo  sa nabanggit na pagkilos ang
Alyansa Kontra Lafayette (AKLAS) sa
Sorsogon, ALMA, UMALPAS KA, Bagong
Alyansang Makabayan (BAYAN), at ang
nakiisang mga estudyante ng Aquinas Uni-
versity at ng Bicol University Sociology
Department.

Bilang paghahanda sa pagbisita ni GMA
sa Albay at Sorsogon noong Marso 17,
naglunsad ng pagpipinta at pagdidikit ng
mga poster laban sa pagmimina ng
Lafayette. Habang nagsisikap na iparating
kay GMA ang panawagan ng mga Bikolano,
inaresto ang tatlong estudyante ng Bicol
University noong gabi ng Marso 16.
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Pag-ugat, Pag-alay at Tagumpay
                   ni: Ka Joel

Umugat sa masa nitong kanayunan
Namulat sa dukha’t aping kalagayan
Binusog sa gutom, laya ay inagaw
Ng ganid na salot sa ating lipunan.

Naging puhunan ninyo’y karanasan
Nagpasyang humarap sa hamon ng bayan
Mga gawing burgis inyong tinalikdan
Niyakap nang ganap ang kadakilaan.

Sa piling ng masa at mga kasama
Kayo ay huwaran, kayo ay dakila
Ang mga pagsubok ay di alintana
Paggampan sa atas laging handa.

Sa pagharap sa gawai’t pagsubok
Buhay ay nakitil, katawa’y nalugmok
Ang dugong umagos sa lupa’y nanuot
Siyang magdidilig sa diwang naudlot.

Ang pakikibakang inyong sinimulan
Ipagpapatuloy, aming durugtungan
Nabitiwang armas kami ang tatangan
Upang kamtin itong tagumpay ng bayan.

 

…iniindorso ni GMA
ang pagpirma para

sa cha-cha…

 
 

E, di naman
nila
pinapaliwanag
kung ano
talaga ang
cha-cha

 
Tulad nito naka-
ingles-ingles pa
tapos puro
kasinungalingan
ang nakasulat.

 Pirma-pirma!
Dapat nito
pirasuhin!


