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I.  Bakit Bikol ang lulunsaran ng sunod na Balikatan?
1.  Batay sa mga nakuhang balita:

Mula Mindanaw lilipat sa Bikol Peninsula ang tropang Amerikano na bumibilang ng 6,000.
Ang iba ay pinadala sa Central Luzon. Madalas, tumatagal ang ehersisyong militar ng
anim na buwan, sa loob ng isang taon.
Batay sa pahayag ng US Navy,  ang tereyn sa Bikol ay
may mga katangian para sa ehersisyong
panghimpapawid,
lupa at dagat, na
paborable sa iba’t
ibang tipo ng
labanan. Dagdag
pa, ang Bikol ay
sentro ng
insurhensya, kung
kaya’t ang mga
ehersisyo ay
m a g i g i n g
paborable sa
Gubyerno ng
Pilipinas.

Ayon sa isang upisyal ng AFP, makikinabang ang buong bansa sa joint military exercises,
dahil mapipigilan nito ang mga rebelde. Sa partikular, ang AFP ay matututo ng mga
bagong teknik sa pakikidigma at masasanay sa mga makabagong kagamitang pandigma
ng mga tropang Amerikano. Kasabay nito, matututo rin ang tropang Amerikano sa mga
bagong maniobrang pandigma sa kagubatan habang nag-ooperasyon sa mga masukal na
tereyn ng erya.
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Ayon sa mga report ng militar, ang Bikol ang isa
sa mga sentro ng insurhensya sa nakalipas na
tatlong dekada. Ang mga prubinsya ng Sorsogon
at Albay ang mga kinukunsiderang maiinit na
lugar sa problema sa insurhensya.

Batay sa Press Release ng Task Force Tiwasay
901st IB PA:
Nitong Oktubre 8-11, 2008, ang Civil-Military
Operations (CMO) Technical Working Group ng
RP-US Balikatan 2009 at mga elemento ng 9th
ID PA ay nagsarbey ng mga kinukunsiderang sayt
sa Albay, Sorsogon, Masbate at Camarines Sur.
Preparasyon ito para sa Balikatan ngayong Ikalawang Kwarto ng 2009. Ang mga aktibidad
ay popokus sa Medikal at Dental Misyon, at pagtatayo ng mga eskwelahan at kalsada.

2.  Matagumpay na nabigo ang Oplan Bantay Laya II  sa Bikol. Malinaw na hindi kinaya
ng AFP na durugin ang rebolusyonaryong kilusan kahit pinatindi pa nito ang kontra-
insurhensyang kampanya. Kaya, mas papatindihin pa ang militarisasyon sa Bikol sa
pamamagitan ng paglulunsad ng Balikatan. Lalahok mismo ang tropang Amerikano upang
sugpuin diumano ang rebolusyonanaryong kilusan sa rehiyon.

3.  Komponente ng Balikatan exercise ang saywar sa pamamagitan ng mga proyektong
kunwa’y tulong sa mga tao, operasyong intel, treyning militar at paglahok mismo ng
tropang Amerikano sa mga operasyong kombat ng AFP.

4.  Unang pagkakataon na susubuking maglunsad ng tropang Amerikano ng Balikatan sa
mga sonang gerilya. Unang pagkakataon ito sa bahagi nila, na magsagawa ng counter-
guerilla operations. Walang maituturing na “teroristang grupo” sa Bikol. Kung gayon, sino
ang sadya? Sa katunayan, ang rebolusyonaryong kilusan, at lalupa, ang mamamayang
Bikolano, ang pipinsalain ng Balikatan.

II. Ano ang Balikatan?

1.  Ang Balikatan ay ang programa ng pinagsanib na “pagsasanay militar” na taunang
isinasagawa ng mga hukbong sandatahan ng Pilipinas at US. Inilulunsad ito ayon sa
Mutual Defense Treaty ng 1951 (MDT) at nakabalangkas sa paglaban sa tinatawag na
mga “panlabas na banta” sa isang bansa.
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Pansamantalang natigil ang
paglulunsad ng Balikatan noong 1992-1998
nang ibasura ang Military Bases Agreement.
Muling nailunsad na lamang ito noong 1998
nang mapagtibay ang Visiting Forces
Agreement (VFA).

2.  Noong 2000, inilunsad ang malaking
pagsasanay na nilahukan ng 2,393
sundalong Pilipino at 2,380 sundalong
Amerikano. Isinagawa ito sa mga prubinsya
ng Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga,
Zambales, Bataan, Cavite at Palawan.

3. Matapos nito, isinagawa ang Balikatan 02-1, noong 2002. Ito ay isang operasyong
militar ng pinagsanib na pwersa ng AFP at USAF upang tugisin diumano ang bandidong
grupong Abu Sayyaf.

4. Malaking bahagi ng Balikatan ang paglulunsad ng mga tinatawag na humanitarian
mission. Kasabay ng mga sundalong Amerikano ang iba pang military personnel, tulad ng
mga doktor, nars at inhinyero. Sila ang nagsasagawa ng mga aktibidad na ayuda diumano
sa mga tao. Ngunit ang nasa likod ng mga aktibidad na ito ay ang operasyong intel o ang
pangangalap ng impormasyon sa lugar. At higit sa lahat ay ang panlilinlang sa isipan ng
mamamayan upang sikaping maging katanggap-tanggap sa mga tao ang presensya ng
tropang US at ang ehersisyong militar, at matabingan ang matinding militarisasyon at
paglabag sa karapatang pantao na dulot ng Balikatan.

5. At dahil maaaring maglunsad ng Balikatan saan mang bahagi ng Pilipinas, wala mang
aktwal na base militar ang US dito, sa esensya ay itinuring na nitong base militar ang
buong bansa.

6.  Ang mga tropang Amerikano ay awtorisadong gumamit ng tunay na bala, magpaputok
upang ipagtanggol umano ang   sarili,  at  manatili  ng  anim  na  buwan  hanggang  isang
taon  sa  bansa.

7. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nadudurog ang Abu Sayyaf. Hindi maikukubli na mas
nakatuon ang pagsasanay sa mga operasyong kontra-gerilya, na may layuning sagupain
ang mga grupo at kilusan na itinuturing ng imperyalistang US na kanyang kalaban.
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III. Bakit naglulunsad ng Balikatan at mga ehersisyong
militar ang imperyalistang US?

Tahasan at tuwirang panghihimasok ng US sa
panloob na usapin ng bansa ang ibig sabihin ng Balikatan.
Tuluy-tuloy at maramihang ipinapakat ng US ang kanyang
tropa sa Pilipinas.

Ginagamit na sangkalan ng US ang “gera laban sa
terorismo” upang makapaglunsad ng mga digmang
agresyon at interbensyon sa ibang bansa. Ngunit ang
katotohanan nito, ang pananatili ng imperyalistang
dominasyon ng US sa buong mundo ang pinagsisilbihan
ng mga ehersisyong militar ng US. Tinitiyak nito ang
presensyang militar sa iba’t ibang panig ng mundo upang
protektahan ang kanyang pang-ekonomya at
pampulitikang interes, at durugin ang mga kilusan at
mamamayang lumalaban sa kanya.

IV. Ano ang epekto ng Balikatan/armadong agresyon ng
US sa mamamayang Pilipino?

1. Ang pagsasagawa ng Balikatan exercise ay tahasang
pagyurak sa soberanya (pagsasarili bilang isang bansa
na malaya sa dayuhang panghihimasok) ng Pilipinas.
Ang pagtuntong ng dayuhang tropang militar sa teritoryo
ng Pilipinas ay tanda ng panghahamon ng gera. Ayon
mismo sa konstitusyon ng reaksyunaryong gubyerno ng
Pilipinas, bawal ang mga dayuhang tropang militar sa loob ng bansa, bilang pangangalaga
sa integridad ng soberanya nito. Pilit mang pagmukhain na pansamantala lamang ang
presensya ng tropang Amerikano, hindi maikukubli na tuwiran itong lumalahok at lalahok
sa mga operasyong militar ng AFP. Nangangahulugan ito ng direktang pakikialam sa
usaping panloob ng Pilipinas, laluna sa usapin ng digmang bayan na nagaganap ngayon
sa bansa.

2.  Hitik sa karanasan ang kasaysayan ng Pilipinas kung gaano karahas ang tropang
Amerikano. Matapos ang Rebolusyon ng 1898, inagaw ng US ang tagumpay na nakamit ng
sambayanang Pilipino. Sa simula ay nagposturang kaibigan at tagapagligtas, ngunit sa
huli ay lumantad ito bilang imperyalistang mananakop. Umabot sa 1.4 milyong Pilipino
ang minasaker ng tropang US. sundan sa pahina 5
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3. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, bagama’t natatalo na ng Hukbalahap ang mga
Hapon, ang mga baryo at syudad ay pinagbobomba at kinanyon ng US. Ang kalakhan ng
Maynila at Cebu ay winasak. Ang 109 na tauhan ng Iskwadron 77 ng Hukbalahap, na mas
naunang nakapasok at nakapagpalaya sa Maynila mula sa mga Hapon, ay dinis-armahan
ng mga tropang Amerikano, at minasaker sa Malolos, Bulacan, habang papauwi na galing
Maynila.

4.  Matapos  mapaalis  ang  mga  base militar ng US noong dekada nobenta, tambak na
nakalalasong basura ang iniwan nito na pumatay ng tatlumpu’t isang (31) katao. Hindi rin
nabigyang hustisya ang mga pang-aabusong ginawa ng tropang Amerikano sa mga lugar
kung saan nagkaroon sila ng base militar. Tampok dito ang pamamaril sa mga sibilyang
nakakalapit sa mga base militar ng US. Kasabay na rin nito ang paglaganap ng mga anti-
sosyal na aktibidad sa mga lugar na iyon, tulad ng prostitusyon at paggamit ng droga.

5. Sa kasalukuyan, ang mas pinatindi
pang kontra-insurhensyang kampanya
na OBL 2, na kinatangian ng malawakang
ekstra-hudisyal na pamamaslang at
matinding militarisasyon sa kanayunan
(SOT), ay dinisenyo ng US, kasabwat
ang rehimeng Arroyo.

6. Sa Mindanao, ang nakaraang Balikatan
ay nagluwal ng mga kaso ng paglabag
sa karapatang  pantao. Kabilang na rito
ang pangmamasaker, arbitraryong pag-
aaresto, tortyur at iligal na detensyon
ng mga sibilyan, laluna ng mga Muslim. Ilan sa mga kasong ito ay ang mga sumusunod:

a.  May mga naiulat na kaso ng pagtatapon ng mga eroplano ng US ng mga
nakalalasong basura sa karagatan ng Basilan at Sulu.

b. Tumindi rin ang pulitikal na panggigipit sa mga aktibistang Muslim at mga kasapi
ng mga ligal na progresibong organisasyon. Marami ang hinuli at inaakusahang kasapi ng
Abu Sayyaf, MILF o kaya naman  ay NPA.

c. Ang malawakang operasyong militar at mga pambobomba ng mga eroplanong
pandigma sa Mindanaw ay nagresulta sa maramihang paglikas ng mga taumbaryo mula
sa kanilang lugar, habang ang kanilang mga bahay ay nawasak at nasunog. Ang mga
sundalong Pilipino na piloto ng mga nasabing eroplano ay kasabay sa mga sinanay sa
Balikatan.

sundan sa pahina 6
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d. Imbwelto rin  ang mga sundalong Amerikano sa pagkakabaril kay Buyong-buyong
Isnijal, isang sibilyan na nakatira sa Tuburan, Basilan. Ang mga sundalong Amerikano na
may sala ay kagyat na inalis sa Pilipinas.

e.  Maraming sibilyan ang diumano’y aksidenteng nabaril ng mga sundalong Amerikano
dahil sa paglulunsad ng huli ng mga test mission. Isang pangyayari nito ang pagkakabaril
kay Arsid Baharun sa Zamboanga City, habang ang mga sundalong Amerikano ay
nagpapraktis ng target shooting, noong 2004.  Noong 2006 naman,  tinamaan ng shrapnel
mula sa isang bomba ng M203 ang isang matandang babae, habang nasa test mission din
ang tropang Amerikano, sa Indanan, Sulu.

f.  Nitong Pebrero 4, 2008, walong sibilyan, kasabay na ang dalawang bata at isang
buntis na babae ang minasaker sa Barangay Ipil, Sulu. Ayon sa balita, apat na sundalong
Amerikano ang kasabay ng Philippine Navy at Army elite forces na sumalakay sa baryo.
Ang mga sundalong Pilipino na sumalakay ay kabilang sa special forces na sinanay ng
tropang Amerikano.

7.  Matatandaang isang Pilipina ang ginahasa sa Subic noong 2005. Ang nahatulang may
kagagawan na sundalong Amerikano na si Lance Corporal Daniel Smith ay itinakas mula
sa kanyang bilangguan at dinala
sa US Embassy.

8.  Mula nang magsimula ang
Balikatan, marami ang nawasak
na ari-arian at kabuhayan,
nasaktan at napaslang na mga
sibilyan kabilang na ang mga
bata, hindi lamang sa Mindanaw,
kundi sa iba pang panig ng
Pilipinas na pinaglunsaran ng
ehersisyong militar. Ngunit kahit
isang sundalong Amerikano ay
walang naparusahan. Batay sa
isang kasunduan sa pagitan ng
Pilipinas at US, hindi maaaring
litisin at ikulong ang sundalong
Amerikano na may sala sa
Pilipinas (immunity guarantee).

sundan sa pahina 7
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V. Ano ang dapat na paglaban ng mamamayan at ng rebolusyonaryong organisasyong
masa sa Balikatan?

1. Kailangang tumampok ang nagkakaisang lakas ng mamamayan sa pagharap sa Balikatan.
Hindi lamang ito laban ng rebolusyonaryong kilusan, bagkus ng buong bayan, laban sa
isang dayuhang mananakop. Kailangang kumilos ang taumbayan sa mga mobilisasyong
ilulunsad laban sa Balikatan. Gawing inspirasyon ang karanasan ng magiting na paglaban
ng nagkakaisang mamamayan sa iba’t ibang panig ng mundo, sa imperyalistang agresyon.
      Kailangang lumahok ang mga tao sa mga grupong talakayan,
pulong edukasyon at panunuod ng mga pelikulang may kabuluhan
sa pagharap sa Balikatan. Kasabay na rin nito ang pagbabasa sa
mga rebolusyonaryong pahayagan. Importanteng laging mataas
ang diwang mapanlaban ng masa. Dapat maging sapat ang
kaalaman ng mamamayan upang hindi malinlang ng pagsisikap
ng kaaway na pagmukhaing “makatao at nakakatulong” ang
Balikatan.

2.  Maging mulat dapat sa pangangalap ng impormasyon hinggil
sa aktibidad ng tropang Amerikano, laluna ang mga nasa
organisasyong masa. Kailangang maagap nating napag-aaralan
ang kilos ng kalaban.  Susi ang makukuha nating mga
impormasyon, upang mabigo ang kanilang hakbangin. Kagyat na
ipaabot ang mga nakukuhang impormasyon sa mga yunit ng
Hukbo at mga namumuno sa organisasyong masa.

3. Ilantad, labanan at ihiwalay ang papet at reaksyunaryong
rehimeng Macapagal-Arroyo. Ikonsentra ang pinakamalakas na
bira at pagtuligsa kay Macapagal-Arroyo at mga militarista sa
gabinete nito, dahil sa kanilang tahasang pagkapapet at pagtataksil sa bansa at bilang
pinakamasahol na tuta ng imperyalistang US.

4. Palawakin at palakasin ang nagkakaisang prenteng anti-imperyalista. Masigasig na
makipagkaisa at makipagtulungan sa mga pwersa at elementong nagtataguyod sa
iba’t ibang antas ng anti-imperyalismo at nagtatanggol sa pambansang soberanya at
kasarinlan. Magbuo ng pinakamalawak na posibleng alyansa laban sa imperyalistang
panghihimasok at agresyon. Himukin ang mga guro, taong simbahan, masmidya, at
iba pang panggitnang pwersa upang lumahok sa anti-imperyalistang pakikibaka.

5. Kasabay nito, dapat handa ang pag-iisip at ang organisasyon ng masa sa
pagsuporta at paglahok sa armadong paglaban. SSSSS
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DIGMANG AGRESYON

Ang US na kunyari’y bayani ng daigdig
Sa mundo’y nagdudulot ng pangamba’t ligalig
Upang mapanatili ang kapangyarihan
Gerang mapanalakay gustong pasimulan

Ngayo’y nagsibalik mga tropang pinalayas
Tuwirang sasalakay sa bayang Pilipinas
Pagkat di sapat sa US na tayo’y hawakan
Nais niyang durugin ang sa kanya’y lumalaban

Papet na rehimen, heto’t nagpapakatuta
Pwersa armada, agad pinaghanda
Tutulong daw ang US, ‘yun ang kasunduan
Kaya’t sa konting kumpas, “Welkam Balikatan!”

Sunud-sunod na ang pagsasanay militar
Gamit pandigma’y unti-unting pinupundar
Palaki ng palaki ang badyet ng depensa
Sundalo’t CAFGU, tumaas ang rekluta

Hindi naman masugpo mga bandidong grupo
Ang tulad nilang alagad ng terorismo
Malinaw na ang layon ay di terorista
Kundi kilusan ng rebolusyonaryong masa

At kung sa Mindanao, sinalakay ang Bangsamoro
Di malayong digmain ang buong kapuluang ito
Tropang US at AFP, kinakalat sa rehiyon
Ilulunsad na sa Bikol ang digmang agresyon!

Soberanya ng bayan, hindi iginalang
Karapatan, demokrasya, lalong sinagasaan
Kaya’t sa atin maigting ang panawagan
Armadong pagkilos, lalong panghawakan!

Digmang agresyon, kanila mang isulong
Sambayanan tayong sa kanila’y sasalubong
Mamamayang Pilipino, ibayong magkaisa
Lumahok sa digma ng pambansang pagpapalaya!


