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Editoryal

Diretso at patag ang daan na inilatag ng  rehimeng
US-Noynoy Aquino para sa mga pasista ng
Armed Forces of the Philippines. Mula nang

maging presidente si Aquino ay hindi natapos ang
panliligalig ng kontra-rebolusyong kampanya ng militar.
Sa halip ay walang-tigil pa rin ang malupit na pag-atake
ng AFP sa mamamayan at sa mga rebolusyonaryong
pwersa.

Hanggang ngayon ay sakmal pa rin ng teror ang
mga baryo at komunidad na hindi nilubayan ng mga

Special Operations Team. Tuluy-tuloy pa ring sinisira
ng mga SOT ang mahusay na pagkatao at

relasyon ng mga taumbaryo; nilalason ang
isipan at pinag-aaway-away ang mga
magkakapit-bahay; ginagawang kriminal
ang mga kabataan;  minamarkahan bilang

mga NPA ang taumbaryo at
ipinaparada sa midya
bilang mga surrenderee;
at sa huli’y ibinubuyo ang
mamamayan na talikuran
ang rebolusyonaryong
kilusan.

Oplan Bayanihan:
Mas Magarbong Palamuti

sa Nagpapatuloy na Brutalidad

sundan sa pahina 2
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EDITORYAL
Pinamamayani ng mga pasista ang takot at intimidasyon

habang sinusuyod nila ang mga kanayunan sa kanilang mga
operasyong militar. Ninanakaw ang mga alagang hayop at
sinisira ang pananim ng masa, ginagambala ang kabuhayan
ng mga magsasaka, at nililigalig ang kapayapaan sa baryo.

Samantala, patuloy naman ang mga pagdukot at pagpatay
sa mga aktibista at sa mga pinaparatangang kasapi o
sumusuporta sa rebolusyonaryong kilusan. Ang  mga
progresibong  organisasyon na masigasig sa pagsusulong ng
mga pakikibakang masa ay
patuloy na sinusupil at
sinasampahan ng mga
inimbentong kaso.  Sa buong
bansa, namamayagpag pa rin
ang matitinding paglabag
ng AFP sa karapatang
pantao at sa mga
internasyunal na batas
ng digma.

Larawan ang mga
ito ng kinamuhiang
Oplan Bantay Laya na
nabigong sugpuin ang
mga rebolusyonaryong pwersa at pahupain ang paglaban ng
inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan.  Ang tanging
nakamit ng AFP ay ang pagiging bantog nito sa buong mundo
bilang mga matinding tagapag-lapastangan ng karapatang
pantao.  Sa kabila ng madugong  rekord nito, nagpapantasya
ang kaaway na naging epektibo ang Oplan Bantay Laya.

Ito ang naging tuntungan ng Oplan Bayanihan, ang bagong
kontra-rebolusyong kampanya ng rehimen. Upang payapain
ang pagkamuhi ng mamamayan dulot ng mga pinsala ng Oplan
Bantay Laya, dinidiinan ng Oplan Bayanihan ang saywar
kakumbinasyon ng ipinagpapatuloy na brutalidad.  Ngayon ay
naglilitanya ang kaaway ng matatamis na salita, nagpopostura
ng mga mapagkawanggawang pagpapanggap, at disimuladong
nagtatangka ng mga malisyosyong pakana laban sa
rebolusyonaryong kilusan.  Samantala’y patuloy ang kabuktutan
ng AFP.

Sa Oplan Bayanihan, pangunahin pa ring ginagamit na
paraan ng rehimen ang militaristang paraan na ihinasik nito sa
panahon ng Oplan Bantay Laya. Hinigitan lamang nito ang
pagsisikap na linlangin ang mamamayan at bigyang-katwiran
ang pagpapatuloy ng todo-gera.
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EDITORYAL
Layunin ng Oplan Bayanihan na

pagtakpan ang brutal na pagsugpo sa
pakikibaka ng mamamayan sa pamamagitan
ng magarbo at sistematikong pagsi-
sinungaling. Ang mga bukambibig na
proyekto ng gubyerno na kaagad-agad na
pinapapelan ng militar ay pawang hungkag
at pakitang-tao lamang.  Nais palabasin ng
AFP na nagkakaisa sila ng mga lokal na
gubyerno at iba pang ahensya sa pagtugon
sa krisis kung kaya’t wala nang dahilan para
magrebolusyon.  Ipinagpipilitan sa isipan
ng mamamayan ang makitid na ideyang ang
pagrerebolusyon umano ay dahil lamang sa
hindi makuntento ang mamamayan at
inaakala lamang nilang sila’y naghihirap at
inaapi.

Ang ganitong mga hakbangin ang ilan
sa itinuturo ng US Counter-Insurgency
(COIN) Guide of 2009 na siya namang buong-
giliw na sinusunod ng rehimeng Aquino.
Sinasabi ng US COIN Guide na kailangang
papaniwalain ng naghaharing rehimen ang
mamamayan na umano’y mayroong mga
isinasagawang reporma at pagtugon sa
krisis. Kapag naipakalat na ang
disimpormasyon ay makokontrol na umano
ng armadong pwersa ng rehimen ang
mamamayan. Hindi nakapagtataka na
bukambibig ngayon ng nagsasangang dila
ng mga tagapagsalita ng gubyerno at militar
ni Noynoy ang mga katagang “kapayapaan”,
“matuwid na daan”, at “karapatang pantao”,
at nag-didispley ng mga pakitang-taong
gimik.

Sa Bikol ay iwinawasiwas na ng 9th

Infantry Division ang Oplan Bayanihan.  Ang
mga mapaminsalang SOT ay pinalitan ng
mapanlinlang na katawagang “community
organizing for peace and development”
ngunit mantinido sa dating mga gawain. Ang
AFP na siyang protektor ng illegal logging
at mapaminsalang pagmimina ay
nagkukunwari ngayong maka-kalikasan at
nagtatanim ng mga punongkahoy. sundan sa pahina 4

Naglulunsad ng mga pakitang-taong medical
mission kasabay ng marahas na mga
sakyadang militar. Kaliwa’t kanan ang pihit
ng mga sundalo sa pangongotong,
panghoholdap at pagpatay sa kanilang mga
biktima sa Camarines Sur, Albay, at Sorsogon
at ibinibintang ang mga ito sa NPA.  Habang
nagsasatsat ang mga tagapagsalita ng 9th

ID na sila umano ay rumerespeto sa
karapatang pantao, patuloy ang kanilang
pagsupil sa mga
p r o g r e s i b o n g
organisasyon at
pagdukot at
pagsalbeyds sa
mga aktibista at
d i - a r m a d o n g
mamamayan.

Dagdag pa,
nagbuo ng isang
Civil Military
O p e r a t i o n s
Battalion na siya
u m a n o n g
p a n g u n a h i n g
magsasagawa ng mga pangkagalingan na
proyekto at aktibidad. Ngunit nalalantad ang
pangunahing silbi ng CMO Battalion bilang
instrumento sa saywar dahil target pa rin
ng 9th ID na magdagdag ng mga batalyon
para gawing tatlong batalyon ang
nakapaloob sa bawat brigada.
Nangangahulugan lamang ito na prayoridad
pa rin ng 9th ID na magsakyada nang
magsakyada at paramihin ang mga pwersang
pasista.

Walang esensyal na pagkakaiba ang
Oplan Bayanihan sa mga nagdaang
kampanya ng kaaway. Katulad ng iba pa,
ang Oplan Bayanihan ay isa na namang
instrumento ng nakapwestong pangkat ng
naghaharing uri laban sa taumbayan. Ang
tanging layunin nito ay sugpuin ang
pakikibaka ng mamamayan at pigilan ang



4                  Abril 20, 2011 * SILYAB

pagkakaroon ng rebolusyonaryong
pagbabago sa lipunan. Pinagtatanggol at
pinapanatili lamang ng Oplan Bayanihan ang
bulok na naghaharing sistema. Ito ay dikta
ng US, pinatutupad ng rehimeng Aquino, at
naka-puntirya laban sa mamamayan.

Walang suportang makukuha ang Oplan
Bayanihan mula sa mamamayan, dahil ito
ay nagsisilbi upang mapanatili ang
kapayapaan ng mga naghaharing uri – ibig
sabihin ay tahimik at nakagapos ang
mamamayan sa gitna ng matinding krisis
sa kabuhayan at pulitika.  Hindi binibigyang-
lunas ng Oplan Bayanihan ng mga
pundamental na suliranin sa lipunan tulad
ng pagkontrol ng US at iba pang dayuhang
bansa sa ekonomya, pulitika, militar, at
kultura ng Pilipinas.  Hindi pinapawi ng
militarisasyon ang kawalan ng hustisya sa
lipunan. Hindi nasasagot ng mga
panandalian at kapos-na-kapos na abuloy
ng gubyerno ang patuloy na kawalan ng
trabaho at mababang pasahod, at ang
malawakang problema ng kawalan ng lupang
mabubungkal.  Anumang badyet na inilaan
para sa mga proyekto ay lalamunin lamang
ng pagka-swapang ng mga kurakot na
upisyal. Tinitiyak lamang ng Oplan
Bayanihan na habang sinusupil ng
terorismong militar ang
sambayanan, patuloy
naman ang pagsasa-
mantala at pang-aapi ng
mga naghaharing-uri.

Sa harap ng
panibagong hamon na
ito, kailangang pag-
sikapan ng mga
rebolusyonaryong
pwersa na abutin ang
p i n akama ram ing
mamamayan at ilinaw
ang pagiging doble-
kara ng Oplan
Bayanihan. Mahalaga

EDITORYAL
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ang pagkakaisa ng sambayanan sa
pagbasag ng maskara ng Oplan Bayanihan
upang mailantad ang tunay na mukha at
labanan ang brutalidad nito.

Mahusay na mapapawalam-bisa ang mga
pansaywar na proyekto at aktibidad ng
kaaway sa pamamagitan ng masigasig na
pag-aabante ng mga pakikibaka at
kampanyang masa. Ang rebolusyong
agraryo, ang mga kampanya sa pagpapataas
ng sahod at pagpapababa ng presyo ng mga
bilihin at serbisyo na nakabalangkas sa
paglaban sa imperyalistang globalisasyon,
ay mga kampanyang substansyal at
pangmatagalang sumasagot sa krisis na
kinalulugmukan ng mamamayan.  Sa
kabilang banda, napatutunayan din ng
sagad-sa-butong korapsyon at katiwalian sa
gubyerno na pawang pakitang-tao lang ang
mga proyekto at walang hangarin ang ganid
na rehimen na tugunan ang paghihirap ng
bayan.

Ang nakaambang militarisasyon naman
ay mahusay na malalabanan sa pama-
magitan ng sama-samang pagharap sa mga
abusong militar. Sa mga pinaka-batayang
antas ay kailangang magkaroon ng
masasaligan ang mamamayan na
magbibigay sa kanila ng lakas ng loob na
lumaban sa mga pasista.  Kailangang likumin
ang lahat na kakailanganin suporta upang
damayan ang mga kababaryong dinadahas
ng militar.  Patampukin ang mga ito sa
publiko upang mahubdan ang

pagkukunwaring makatao ng AFP
at maimulat ang nakararaming
Pilipino sa laganap na
militarisasyon sa mga kanayunan.

Napatunayan din ng hukbong
bayan na epektibo nitong
nilabanan ang Oplan Bantay Laya
1 at 2 sa pamamagitan ng
pagpupursige sa malaganap at
masinsing pakikidigmang gerilya.
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Ang mga taktika at tipo ng operasyong
ginamit laban sa Oplan Bantay Laya ay
nananatiling epektibo sa pagtatanggol sa
mamamayan laban sa Oplan Bayanihan.  Sa
karanasan ng Bikol, hindi iilang
kumpanya ng kaaway ang
nalipol at nademoralisa sa
buong takbo ng pakikidigmang
gerilya laban sa Oplan Bantay
Laya.  Sa pag-atake ngayon ng
Oplan Bayanihan, papupurulin
din ng mga taktikal na
opensiba ng hukbong bayan
ang pangil ng bagong
kampanyang militar.

Mabangis at labis na
mapanlinlang ang bagong

SSSSS

kampanya ng kaaway. Mahalaga ang
pagkilala sa kapwa lantad at nakakubling
mga katangian ng Oplan Bayanihan upang
matukoy ang mga partikular na paraan sa

paglaban dito. Sa koordinado at
sama-samang pagkilos ng
mamamayan at ng hukbong bayan,
mas malapad at mas malakas ang
pwersang lalaban sa kaaway.  At sa
pagbalikat sa mga sakripisyo sa
pakikibaka, matatag na mahaharap
ng sambayanan ang Oplan
Bayanihan at maka-aabante sa
pagpapalaya sa lipunan at pagkamit
ng tunay at pangmatagalang pag-
unlad.

EDITORYAL

Aktibong mga CAFGU at Sundalo ng 9th ID
ang Sangkot sa Panghoholdap, Pagkidnap

at iba pang Krimen sa Camarines Sur

Sa harap ng sunud-sunod na mga kaso
ng kriminalidad sa ikalawang distrito ng

Camarines Sur, lumilitaw  ang  mga
ebidensyang  nagtuturo sa mga aktibong
myembro ng CAFGU at sundalo ng 9th Infantry
Division.

Ayon sa ilinabas na pahayag sa midya
ng NDF-Bicol nitong Pebrero 13,
“pinagtatakpan ng 9th Infantry Division ang
kriminal na mga aktibidad ng isang grupo
ng mga aktibong myembro ng CAFGU at
sundalo na nasa likod ng serye ng mga
panghoholdap, pagkidnap at iba pang krimen
sa ikalawang distrito ng Camarines Sur at
Naga City, at ginagamit ito sa maruming
saywar laban sa kilusan.”

Nagpapanggap ang grupong ito na mga
kasapi ng Bagong Hukbong Bayan at
malisyosong ginagamit ang pangalan ng

Romulo Jallores Command at ng isang “Ka
Mike” upang mangikil at mangulimbat ng
pera sa mga biktimang negosyante,
kontraktor, engineer at iba pang institusyon,
paglilinaw ni Ka Greg Bañares, ang
tagapagsalita ng NDF-Bicol.

sundan sa pahina 6
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Humihingi ito ng pera sa kanilang biktima
sa pamamagitan ng sulat at tinatakot at
binabantaan na papatayin o susunugin ang
mga kagamitan kung hindi susunod sa
kanilang kagustuhan. Ilan sa mga naging
biktima nito ay ang mga negosyante sa
Libmanan, Pamplona, Pasacao at San
Fernando at ilang kontraktor sa Naga City.
Noong Setyembre, kinidnap ng grupong ito
ang isang engineer ng DPWH  at pinakawalan
lamang matapos magbayad ng halagang
350,000 pesos.

Ayon pa  sa pahayag ng NDF-Bicol,
kabilang sa grupong ito si Reynante L.
Lagata alyas “Boris Payat” , na taga-Abuyog,
Sorsogon City.  Isang dating kasapi ng BHB
si Lagata, na nagtaksil at bumaliktad at SSSSS

naging aktibong kasapi ng CAFGU. Si Private
Reynante Lagata ay ginagamit ng 9th ID sa
kanilang psy-ops laban sa kilusan.

Dagdag pa ni Ka Greg, hindi maaaring
ipagkaila ng 9th ID si Lagata dahil isa ito sa
mga umano’y testigo ng 9th ID sa gawa-
gawang krimen na isinampa laban sa walong
militanteng maslider noong nakaraang taon.

Ipinaabot din ng NDF-Bicol sa publiko
na huwag maniniwala sa mga grupong ito
na nagpapadala ng sulat na humihingi  ng
pera, nananakot at nagbabanta, pagkat hindi
ito gawain ng BHB. Ipinaliwanag din ni Ka
Greg sa publiko, sa pamamagitan ng mga
lokal na istasyon ng radyo, ang prinsipyo ng
pagpapatupad ng patakaran ng kilusan sa
pagbubuwis.

Tumitinding Kriminalidad at Karahasan sa Camarines Sur:
Mga Sibilyan Minasaker sa Brgy Villadima, Libmanan

sundan sa pahina 7

Pebrero 6 ng gabi, naganap ang
pangmamasaker sa walang kalaban-

labang mga sibilyan sa Brgy Villadima sa
Libmanan, Camarines Sur.
Pinaulanan ng bala ang
tahanan ng pamilya Bico.
Namatay ang sisenta-
anyos na negosyanteng si
Pedrito Bico, ang anak
nitong si Christian, at ang
kanilang mga
manggagawang sina
Crispiano Gamier at Arman
Queto. Sugatan si Ronilo
de Castro at tatlo pang
sibilyan.  Ayon sa mga
saksi, naka-maskarang
mga armadong kalalakihan ang gumawa ng
karumal-dumal na krimen.

Kinabukasan, natagpuan ang isa pang
bangkay sa gilid ng daan, na nakilalang si
Tiolo Corral. Dalawang kilometro ang layo

nito sa tahanan ng pamilya Bico.
Samantalang sa kalapit na Brgy Cawayan,
isa pang bangkay ang kasabay na

natagpuan, na kinilalang si
Fernando Lopez, na residente
din ng Brgy Villadima.
Malamang na nasalubong ng
mga biktima sa daan ang
tumatakas na mga salarin.

Mariing kinundena ng
NDF-Bicol ang karumal-dumal
na masaker sa mga sibilyan
sa Brgy Villadima at
pinasinungalingan nito ang
malisyosong paninira ng mga
tagapagsalita ng 9th ID na
awtomatikong ibinintang ang

krimen sa BHB.  Kinabukasan lamang,
matapos ang pangyayari nakahanda na ang
iskrip ni Major Harold Cabunoc, bilang
pagtatakip sa mga militar at mga elemento

Aktibong mga CAFGU at Sundalo ng 9th ID  Sangkot sa mga Panghoholdap
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Tumitinding Kriminalidad at Karahasan sa Camarines Sur

SSSSS

ng CAFGU na may malaking motibo at
kakayahan na gawin ang ganitong karumal-
dumal na mga krimen.

Ayon kay Kasamang Ramona Caceres,
ang Public Information Officer ng Eduardo
Olbara Kumand ng
BHB-Camarines Sur,
“naganap ang
masaker sa Brgy
Villadima, kung
saan may kampo ng
militar sa karatig na
barangay. Hindi na
ito nakapagtataka
dahil napatunayan
na sa karanasan na
kung saan may
malalapit  na  kampo
ng  militar  madalas nagaganap ang mga
patayan, holdapan at iba pang krimen.”

Batay sa mga sirkumstansya at motibo,
militar at mga elemento ng CAFGU ang
tinuturong salarin sa krimen.

Unang sinusundan na lead sa
imbestigasyon ang pangingikil at pananakot
sa pamilya Bico ng isang impostor na
nagpakilala sa alyas na Ka Mike noong Hulyo
2010. Ang mga impostor-sindikato na ito ay
kinabibilangan ng mga elemento ng
intelligence ng 9th ID, na siyang may
kagagawan ng mga pangingikil at pananakot.
Kasabay sa grupong ito sina Gino Olugar
(CAFGU), Private Reynante Lagata (alyas
Boris Payat), at isang nagngangalang Sandro
(na nasa pangangalaga ng 9th ID).

Pangalawa, tinitingnan din ang
posibilidad ng pagganti ni Second Lieutenant
Junyve Omandam sa pamilya Bico.
Napabalita sa midya noong taong 2009, na
ang dalawang anak ni Pedrito Bico na sina
Ryan at Catherine, kasabay ang isa pang
kaibigang babae, ay naging biktima ng
harasment ng lasing na upisyal ng army na
si Omandam.  Kinaladkad at ikinulong ng
nabanggit na militar ang tatlong kabataan,

at sila’y pinagbintangang NPA. Naganap iyon
sa isang barangay sa Sipocot. Nagsampa
ng kaso sa korte  ang pamilya Bico laban
kay Omandam.

Bago naganap ang pagmasaker na ito,
sunud-sunod ang mga
insidente ng panghoholdap,
pangingikil, pagnanakaw,
pananakot at karahasan na
hinahasik ng organisadong
grupo ng sindikato sa
ikalawang distrito ng
Camarines Sur.  Sa mismong
imbestigasyon ng PNP at ng
CIDG, lumilitaw ang mga
ebidensyang direktang nag-
uugnay sa mga elemento ng
militar at CAFGU na siyang

may kagagawan sa nabanggit na mga
krimen.

Sa interbyu ng isang istasyon ng radyo
sa Legazpi City sa CIDG spokesperson na si
Colonel Edwin Marasigan Diocos, binigyang
linaw nito na hindi NPA ang may kagagawan
ng krimen. Lumalabas sa pagsusuri ng mga
pisikal na ebidensya na tumutugma ang mga
ito sa resulta ng imbestigasyon sa mga
naunang insidente ng panghoholdap sa
Libmanan bago pa nangyari ang masaker.
Ayon kay Diocos, parehong mga kalibre ng
baril ang ginamit sa kaso ng panloloob sa
mga Peñaflor at sa pagmasaker sa pamilya
Bico. Kasabay  sa mga itinuturo ng CIDG na
may kagagawan ng krimen ang isang
nagngangalang Sandro.

Higit na nalalantad ang pagkanlong ng
9th ID ng mga kriminal at sindikato, partikular
sa ikalawang distrito ng Camarines Sur.

Sa pinakahuling pahayag ng Norben Gruta
Kumand ng BHB sa ikalawang distrito ng
Camarines Sur, nitong Marso 17, ipinatupad
ang pamamarusa ng Hukumang Bayan sa
myembro ng CAFGU na si Gino Olugar sa
kasong pagmasaker sa pamilya Bico.
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Dalawang Myembro ng Hold-up Gang
na Pinamumunuan ng 2nd IB, Pinarusahan

Pahayag ng Santos Binamera Command
Bagong Hukbong Bayan-Albay

Pinarusahan ng kamatayan ang dalawang myembro
ng pusakal na Hold-up Gang na pinamumunuan ng
2nd IB-PA sa Taplacon detachment, Camalig, Albay.

Ipinatupad ng isang yunit ng BHB sa ilalim ng Santos
Binamera Command ang hatol ng Hukumang Bayan
na kamatayan kina Jeffrey Nerveza ng Brgy Del
Rosario, Camalig, Albay at Sandy Lozano ng Brgy
Maninila, Camalig, Albay noong Pebrero 28 ng
kasalukuyang taon.

Batay sa isinampang reklamo ng mamamayan at sa
masusing pagsusuri at pagsisiyasat ng Hukumang
Bayan napatunayang nagkasala sa malulubhang
krimen at kontra-rebolusyonaryong aktibidad sina
Nerveza at Lozano at iba pang myembro nito na
hindi pa nahuhuli. Sina Nerveza at Lozano ay
aktibong kalahok sa serye ng mga krimen na isinagawa ng Hold-up Gang na binuo at
pinamunuan ng 2nd IB Philippine Army na  nakabase sa Brgy Taplacon, Camalig, Albay.

Ilan lamang sa mga krimeng kalahok sila ang sumusunod:

sundan sa pahina 9

1. Paghold-up sa bahay ni Anselma Murillo sa Brgy Del Rosario Camalig at paggahasa
sa anak nitong si Emelita Murillo-Cañaveral noong Disyembre 28, 2010.
2. Pagpatay sa Brgy Tanod na si Danny Balala sa Brgy Panoypoy, Camalig noong
Pebrero 11, 2011.
3. Pagholdap sa bahay ni Kagawad Lourdes Lotino sa Brgy Panoypoy, Camalig
noong Oktubre 16, 2010.
4. Nabigong pagholdap kay Isidro Murillo sa Brgy Panoypoy, Camalig, Albay noong
Pebrero 7, 2011.

(Si Balala ay pinatay ng grupo dahil sa dudang pagbubunyag sa planong pagholdap kay
Isidro Murillo. Si Domingo Barotea ng Brgy Panoypoy, Camalig na sumuko at umako sa
pagpatay kay Balala ay inosente sa krimen. Sumuko at umako lamang si Barotea sa kaso
dahil sa utos at pananakot ng mga tropa ng AFP.)

Ang kanilang grupo ay kinabibilangan ng tatlong myembro ng Barangay Intelligence
Network (BIN) mula sa magkakalapit na baryo at limang regular na myembro ng 2nd IB-PA
na nakabase sa detatsment sa Brgy Taplacon, Camalig na pinamumunuan ng isang Sgt
Castillo. Pangunahing target ng grupo ang mga pinaghihinalaan ng AFP na mga panggitnang
pwersa na sumusuporta sa rebolusyonaryong kilusan.

Nagsimulang maging myembro ng Hold-up Gang sina Nerveza at Lozano nang marekluta
sila bilang BIN ng mga elemento ng 2nd IB-PA noong maglunsad ng RSOT sa kanilang
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Myembro ng Hold-up Gang na Pinamumunuan ng 2nd IB, Pinarusahan

baryo. Ang tatlong myembro ng Philippine Army ay
nagpakilala bilang “To”, “Dong” at “Jo” ang handler,
pinuno at taga suplay ng baril kapag aatake sa target.
Pinangakuan ang tatlong BIN na papartihan sila ng
mga nakulimbat at awtomatikong gagawing CAFGU
kapag nagkabukingan.

Ang ganitong operasyon ng mga panghoholdap sa
bayan ng Camalig, Albay ay walang pinagkaiba sa
mga panghoholdap sa iba pang lugar sa Kabikulan.
Ang mga pusakal na grupong ito ay hawak at nasa
kontrol ng AFP at ginagamit para sa kumbinasyong
layuning maghasik ng lagim sa mga sonang gerilya
para palitawing hindi kayang proteksyunan ng
rebolusyonaryong kilusan ang mamamayan. Kumita
ng pera ang mga upisyal at lumikha ng krimeng
maaaring ibintang sa NPA.

Bahagi ang ganitong mga tipo ng sikolohikal na
operasyon sa balangkas ng bagong kampanyang Oplan
Bayanihan ng AFP.

Taktikal na Opensiba sa Masbate
9th IB, Nagtamo ng Maraming Kaswalti

Marso 31, alas dos ng  umaga , nagsagawa
ng  sapper operations ang isang tim ng BHB
sa hedkwarters ng Charlie Coy ng 9th IB  sa
Brgy Pawican, Cataingan. Nagtamo ng mga
kaswalti ang tropa ng Philippine Army.
Marso 11, alas dose ng madaling araw,
hinaras ng isang tim ng BHB ang detasment
ng Delta Coy sa Brgy Paguihaman, Uson.
Marso 5, naglunsad ng operasyong haras
ang isang tim ng BHB laban sa mga tropa
ng 9th IB na nanglulunsad ng SOT sa Brgy
Managanaga, Aroroy. Tugon ito sa kahilingan
ng mamamayang Masbatenyo
na parusahan ang 9th IB, na
walang awat sa pandararahas
at pananakot sa mamamayan
ng Aroroy at Mandaon.
Pinatindi ang operasyong
militar sa lugar upang bigyang
daan ang operasyon  ng
pagmimina ng Filminera
Resources Corporation.

Pebrero 8, alas otso ng gabi , hinaras ng
isang iskwad ng BHB ang detatsment  ng
Philippine Army at CAFGU na nasa ilalim ng
Delta coy ng 9th IB sa Brgy San Fernando sa
isla ng Ticao.
Pebrero 4, pinaputukan ng isang yunit ng
BHB ang tropa ng Alpha Coy ng 9th IB na
nagsasagawa ng clearing operations sa mga
barangay ng Macabug  at  Amutag sa bayan
ng Aroroy.
Enero 26, alas nuwebe ng gabi, hinaras ng
BHB ang 15 elemento ng 9th IB sa Brgy

Salvacion, Palanas. Nagtamo
ng mga kaswalti ang tropa ng
militar.
Enero 28,  alas onse ng gabi,
hinaras ng isang tim ng BHB
ang hedkwarters ng Bravo Coy
ng 9th IB sa Brgy Armenia,
Uson. May mga sugatan sa
militar.

sundan sa pahina 10
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Pagdukot at Pamamaslang ng Militar
sa Sibilyang si Rodel Estrellado

Dinukot ng mga elemento ng 9th Military
Intelligence Batallion ang sibilyang si

Rodel Estrellado sa tapat ng isang basketball
court sa Brgy 3, Malilipot, Albay nitong
Pebrero 25. Ayon sa mga residenteng
nakasaksi sa pangyayari,  pilit na isinakay
si Estrellado ng armadong mga kalalakihan
sa isang sasakyan na may plate number na
MSL-902. Bandang alas-nuwebe
ng umaga nangyari ang
pagdukot, at narinig nilang
nagpakilalang mga taga-
Philippine Drug Enforcement
Agency (PDEA) ang mga salarin.

Bandang tanghali,
nagpalabas ng disimpormasyon
si Major Harold Cabunoc, ang
tagapagsalita ng 9th ID, na
isang mataas na lider umano
ng BHB si Elmer Estrellado, na
napatay sa isang engkwentro
ng 42nd IB at BHB sa Brgy
Buluang, Bato, Camarines Sur,
alas sais y medya ng umaga
nitong Pebrero 25.

Isa pang kasinungalingan ang pinalilitaw
ni Cabunoc na itinuro umano si Estrellado
ng isang nadakip na kasapi ng BHB sa
Camarines Sur. Ipinagyabang pa ni Cabunoc

Florante Orobia
Tagapagsalita

Nananawagan ang SBC ng BHB sa Albay na maging mapagbantay tayo sa kilos ng mga
tropa ng AFP sa ating lugar dahil sila mismo ang naghahasik ng lagim sa mamamayan.
Nananawagan din kami na sama-sama tayong kumilos para palayasin ang pusakal na 2nd

IB-PA na nakabase sa Brgy Taplacon, Camalig para magkaroon ng katahimikan sa lugar.
Nananawagan din kami sa mga magulang na paiwasin ang kanilang mga anak at kapamilya
sa pakikipag-barkada sa mga militar dahil itinutulak lamang sila nito sa  kriminalidad.

Gayundin nagpapasalamat ang SBC-BHB sa patuloy na pagsuporta sa rebolusyon.
Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!

na isang tagumpay ang pagkakapatay kay
Estrellado.

Taliwas ito sa pagpapatunay ng
kapamilya at kababaryo ni Estrellado, na
ito ay isang sibilyan na dinukot ng militar
bandang alas-9 ng umaga ng kaparehong
araw sa Malilipot, Albay.  Natagpuan ang
bangkay nito sa Brgy Buluang, Bato,

Camarines Sur nang
araw ding iyon.

May nakahanda
nang iskrip ang 9th ID
bago pa man dukutin
at paslangin ng
kanilang mga tauhan
si Estrellado.  Nag-
imbento pa ito ng
kwento, na kunwari ay
may engkwentrong
naganap. Pinapirma
pa ang Brgy Council ng
Brgy Buluang sa isang
nakahanda nang
affidavit, na bitbit ng
tropa ni Colonel

Ernesto Cruz. Ito’y  patunay diumano sa
gawa-gawang engkwentro.

Nagpahayag ng pagkundena sa krimen
ang DILG Secretary na si  Jesse Robredo.

sundan sa pahina 11

SSSSS



SILYAB * Abril 20, 2011 11

SSSSS

Pagdukot at Pagpaslang ng Militar

Dumalaw ito sa burol ng biktima,  at nangako
ito  sa pamilya Estrellado na kanyang
paiimbestigahan sa PNP ang krimen.

Sa mismong imbestigasyon ng  PNP
Provincial Director William Macavinta  ng
Albay sa pinangyarihan, walang  mga basyo
ng bala na nagpapakita na may naganap na
engkwentro. Batay sa testimonya ng mga
residente sa lugar walang narinig na putukan
noong alas sais ng umaga. Habang sa pagitan
na ng alas dyes at alas onse ng tanghali
sila nakarinig ng ilang putok noong Pebrero
25.

Tumanggi din ang PDEA na sila ang
nagsagawa ng operasyon, at nangako sa
publiko na iimbestigahan ang pangyayari.
Kinundena ng PDEA ang pagdukot kay
Estrellado at ang paggamit sa pangalan ng
kanilang ahensya sa nabanggit na krimen.

Maging ang mga taga-midya sa Albay at
Naga City ay nagsagawa ng kanilang
independyenteng imbestigasyon, matapos

Ulat KoresponsalUlat KoresponsalUlat KoresponsalUlat KoresponsalUlat Koresponsal
Mga Tagpo sa Ilinunsad na
Klinikang Bayan sa
Sorsogon

sundan sa pahina 12

magkabuhol-buhol ang mga paliwanag ni
Cabunoc kaugnay sa pangyayari. Makalipas
ang ilang araw, inanunsyo ang pagpapalit
kay Cabunoc bilang tagapagsalita ng 9th ID
nitong Marso 26, kasabay ng pagpapalit ng
Commanding Officer ng 9th ID na si Major
General Ruperto Pabustan.

Hindi malilinlang ang mamamayan sa
disimpormasyon na ipinapakalat ni  Cabunoc
sa midya para pagtakpan ang kanilang
krimen ng pagdukot at pagpaslang kay
Estrellado. Sa maraming insidente ng
pampulitikang pamamaslang at iba pang
paglabag sa karapatang pantao,
nagpapalaganap ng disimpormasyon at
pang-iintriga ang militar upang pagtakpan
ang kanilang mga krimen, at siraan ang
rebolusyonaryong kilusan. Bahagi ito  ng
madugong saywar ng AFP sa ilalim ng bagong
kontra-rebolusyonaryong kampanyang Oplan
Bayanihan (OPB) ng rehimeng US-Aquino.

Masiglang sinalubong ng mga
kasapi ng Sangay ng Partido sa
Lokalidad ang medikal tim ng Celso
Minguez Command ng BHB sa
Sorsogon. Maghapon silang
nagkonsultahan hinggil sa gaganaping
klinikang bayan sa baryo. Naghatian sila ng
mga tungkulin at tinalakay ang mga dapat
ihanda.

Sinu-sino ang mga iimbitahan?
Pangunahin ang mga nasa batayang

saray ng magsasaka sa baryo, laluna yung
mga nasa organisasyong masa. Sila yung
sikapin nating mapaabutan para
maserbisyuhan ng masklinik. Ito ang sagot
ni Ka Rima, isang medical officer, sa SPL.

Sino pa kaya
ang mga pwede
nating katulungin?

Lahat ng tao sa
baryo na may
kakayahang mag-
ambag ng pagkain,
gamot, donasyong
pera o kahit
anupang pwedeng
maidagdag sa mga

gagamitin bukas, hingan natin ng tulong.
Mahalagang mapakilos din natin sa aktibidad
ang iba pang tao sa baryo, paliwanag naman
ni Ka Jerome sa pulong.

Tiyak maraming magiging pasyente
bukas. Malaking problema kasi sa baryo yung
kawalan ng serbisyong medikal, laluna ang
libreng serbisyo. May barangay health worker
nga, wala namang gamit at wala ring gamot.
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Ulat KoresponsalUlat KoresponsalUlat KoresponsalUlat KoresponsalUlat Koresponsal
Wala ring pondo ang barangay council.
Magpapabunot lang ng ngipin kailangan pang
pumunta sa bayan. At, ang bayad ay
dalawandaan. Kailangan pang mamasahe.

Napailing ang kalihim ng SPL matapos
niyang ilahad ang kalagayang
pangkalusugan sa baryo. Dagdag pa niya,
sana may mga gamot para sa mga bata na
ibibigay bukas.

Hindi lang mga
gamot, pati
multivitamins meron.
Maraming nalikom mula
sa mga alyado na
ipamimigay ng libre.
Maraming mga bata ang
kinukulang ng
nutrisyon. Hindi naman
yun dahil sa kapabayaan
ng mga magulang kundi
dahil na rin sa labis na
kahirapan. Yung ibang
gamot na ipamimigay,
binili ang mga yun galing sa pondo ng
Demokratikong Gubyernong Bayan. Bahagi
ng kampanya ng DGB ang pagbibigay ng
libreng serbisyong pangkalusugan sa
mamamayan. Basta’t bukas, dapat maaga
pa lang andun na sa benyu yung mga galing
sa Sangay at milisyang bayan na
magtataguyod sa seguridad at gawaing
kusina. Huwag din nating kalimutan ang
pagpapa-alerto sa mga linya ng
komunikasyon sa mga karatig baryo para
hindi tayo mabulabog ng kaaway habang
may aktibidad, pagtatapos na tagubilin ni
Ka Christian.

Mula umaga hanggang hapon ang
klinikang bayan sa bawat baryong
nilunsaran. Ang ibang baryo ay umabot pa
ng dalawang araw dahil sa dagsang
pasyente. Ang mga pasyenteng nakaratay
sa sakit o kaya ay nahihirapang maglakad
ay pinuntahan pa mismo sa kanilang mga
bahay upang ma-tsek ap. Libreng
naserbisyuhan ang halos isanlibong

indibidwal. Sinaklaw ng panggagamot ang
15 barangay sa tatlong bayan ng prubinsya,
laluna ang mga apektado ng pagputok ng
bulkan Bulusan.

Mula katapusan ng Nobyembre 2010
hanggang Pebrero ng kasalukuyang taon,
sinikap ng mga medik ng BHB na
makapagserbisyo sa gitna ng malawakan at
sunud-sunod na mga operasyong militar ng

49th IB. Katuwang ang
mga kasapi ng SPL at
mga nasa
organisasyong masa,
hindi napahamak ang
aktibidad.

Karaniwang mga
sakit na idinaing ng
taumbaryo ay ang ubo,
sipon, trangkaso,
rayuma, mataas na
presyon ng dugo at
hika. Marami rin ang
nagpabunot ng mga

sirang ngipin. Laking tuwa ng mga
taumbaryo dahil sa libre na ang tsek ap at
pagpabunot, may mga libreng gamot pang
ipinamahagi. Maging ang menor na operasyon
sa mga cyst ay sinaklaw din ng serbisyo,
pati na ang akupangtura, akyu pressure at
pagpakuha ng presyon ng dugo.

Ipinayo at itinuro rin ng mga medik ang
paggamit ng mga halamang gamot upang
maging alternatibong medisina sa mga sakit.
Anila, hindi dapat umasa sa mamahaling
mga gamot sa botika ang mga pasyente,
laluna sa kalagayang napakatindi ng
paghihikahos ngayon.

Animo’y nakatanggap ng mga regalo ang
mga batang nabiyayaan ng mga bitamina.
Yakap-yakap nila ang ibinigay na mga syrup
ng kanilang mga ate at kuya dok, habang
paalis sa pinaglunsaran. Bulol na nagpa-
talamat pa ang isang tatlong taong gulang
na batang lalake, matapos siyang i-tsek ap
ng isang hukbong medik. SSSSS
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Pampulitikang Panunupil:
Lider ng mga Progresibong Organisasyon sa Bikol
Sinampahan ng Gawa-gawang mga Kasong Kriminal

sundan sa pahina 14

Taliwas sa labis-labis na pagpapanggap
ng rehimen ni Noynoy Aquino na sila’y

nagtataguyod umano sa demokrasya at
pagbabago, nararanasan  sa ngayon ang
pinatinding pampulitikang panunupil sa  mga
aktibista,  lidermasa, at maging mga
ordinaryong mamamayan sa Bikol. Upang
pahupain ang protesta at paglaban,
pinatindi ang pampulitikang pamamaslang,
pagdukot at pulitikal na prosekusyon sa mga
aktibista at tagapagtaguyod ng karapatang-
pantao sa papamamagitan ng pagsasampa
ng gawa-gawang mga
kasong kriminal.
Bikol 8
Noong Oktubre,
sinampahan  ng 9th ID at
PNP ang walong lider ng
progresibong mga
organisasyon sa Bikol ng
gawa-gawang mga
kasong multiple murder,
frustrated murder,
multiple carnapping at
malicious mischief, na iniuugnay sa pagreyd
ng NPA sa Bula, Camarines Sur noong Mayo
2006. Kasabay sa mga kinasuhan sina Felix
Paz, ang chairman ng Kilusang Magbubukid
ng Pilipinas-Bikol (KMP-Bikol); Leo Caballero,
ang spokesperson ng Derechos Obrero;
Agnes Pacres, regional coordinator ng
KARAPATAN-Bikol; Jariz Vida, secretary
general ng BAYAN-Muna Camarines Sur; Joe
Pernia, chairman ng BAYAN Muna-Bicol; at
mga dating istap ng Bayan-Bikol.

Ginamit ng 9th ID ang mga affidavit ng
tatlong rebel returnees na nag-imbento ng
mga kwentong pilit na pilit ang

pagsasangkot sa mga lider ng progresibong
grupo sa isang reyd ng BHB noong 2006.
Luma na ang mga nilubid na kwento para
malisyosong iugnay ang ligal na
progresibong mga personahe sa BHB. Ganito
rin ang dating padron ng paninira at
asasinasyong pulitikal na ginawa ng AFP
laban sa mga aktibistang pinaslang sa Bikol
noong mga nakaraang taon.
Daet 4
Nobyembre 22, pinasok ng pinagsamang
elemento ng 9th ID, 902nd IBde at PNP ang

upisina ng Karapatan,
Makabayan at KMP sa Daet,
Camarines Norte. Pwersahang
pinasok ang kanilang upisina
ng  naka-full battle gear na
mga sundalong lulan ng
tatlong sasakyan.

Ang alegasyon ng mga
tagapagsalita ng 9th ID at PNP
sa kanilang pahayag sa
midya, may mga NPA umano
na nagtatago doon at

ginagawang safe house ang nabanggit na
upisina, habang nagrerekrut ng NPA.

Dinagsa ng mga tropa ng militar at PNP
ang nabanggit na upisina. Hinalughog ang
lugar at kinuha ang laptop computer, desktop
computer at printer, digital camera  at mga
cellphone.

Iligal na inaresto at ikinulong ang mga
aktibistang sina Esmeraldo  Bardon (KMP
Chairman);  Denver Bacolod (istap ng
Karapatan at Provincial Coordinator ng ACT
Teacher); Mherlo Bermas (magsasaka,
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Kabataan Partylist); at Elpidio De Luna
(magsasaka, dating political detainee).

Ang apat na aktibista ay kinasuhan ng
inciting to sedition, illegal possession ng
mga eksplosibo at rebelyon. Inanunsyo pa
ng tagapagsalita ng militar sa midya na
sasampahan pa ng dagdag na kasong murder
ang 61 anyos na lider-magsasakang si
Bardon. Ngunit walang isinampang kasong
murder sa korte laban sa kanya.

Kinundena ng mga tagapagtaguyod ng
karapatang pantao at progresibong mga
grupo sa Bikol at sa buong bansa ang iligal
na pagreyd at pag-aresto sa mga aktibista.
Anila, layunin nitong patahimikin ang
kilusang protesta sa Camarines Norte.

Mismo sa korte napatunayang walang
batayan at walang sapat na ebidensya
ang isinampang gawa-gawang mga
kaso laban sa apat na mga
aktibista sa Daet. Noong Pebrero
15, na-dismiss ang lahat ng
kaso laban sa kanila at sila’y
napalaya nitong Pebrero 24 ng
hapon.

Sinalubong ng ilampung aktibista
ang paglaya ng Daet 4, at nakiisa sa
aktibidad ang iba pang grupo mula sa
iba pang panig ng Bikol. Sa panayam sa
mga istasyon ng radyo kay Bardon,
ipinahayag niya ang mensaheng
ipagpapatuloy ang laban ng mamamayan
para sa katotohanan, hustisya at
makabuluhang panlipunang pagbabago sa
gitna ng panggigipit ng estado.
Sistematikong Kampanya ng
Pampulitikang Panunupil
Hindi na bago ang ganitong tipo ng
sistematikong panggigipit sa mga aktibista
sa Bikol. Maaalalang ganito din ang naging

kampanya sa black propaganda ng 9th ID
bago nila isinagawa ang sunud-sunod na
pampulitikang pamamaslang sa mga
aktibista noong nakaraang mga taon. Todong
anti-komunistang pang-aatake ang
ginagawa ng  mga tagapagsalita ng militar
laban sa mga ligal na progresibong grupo.
Pilit silang iniuugnay sa BHB, pagkuwa’y
isinasagawa ang armadong pag-atake sa
kanila.

Nakapagtala ng 213 kaso ng extrajudicial
killings sa Bikol noong nakaraang rehimen,
at hanggang ngayon walang hustisya para
sa mga biktima. Bagkus patuloy na
nadaragdagan ang mga kaso ng
pampulitikang pamamaslang sa ilalim ng
rehimeng Aquino. Sa unang mga buwan pa
lamang nito, mahigit 20 na ang biktima ng

pampulitikang pamamaslang sa Bikol.
Sa mga komunidad sa sentrong

bayan at syudad, mantinido ang
presensya ng  SOT (special operations
team) ng AFP, na nagpapanggap na
“peace and development workers” sa
ilalim ng hungkag na programang
Community Organizing for Peace and
Development (COPD). Ang layunin
nito’y magmanman sa mga aktibidad
ng militanteng organisasyon ng mga

kabababaihan, kabataan at maralita-sa-
lunsod. Pagkat ang nais ng rehimeng Aquino
ay patahimikan ang mga aktibista sa
kalunsuran.

Sa mga kanayunan ng Bikol,
nagpapatuloy ang mga kaso ng pananakot,
pambubugbog, pagdukot at pagpaslang sa
mga sibilyang pinaghihinalaan ng militar na
simpatisador o sumusuporta umano sa
rebolusyonaryong kilusan.
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Protesta Laban sa Kahirapan at Kagutuman
Ika-100 Taong Paggunita ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan

Anim na libo ang nagmartsa sa mga
lansangan sa iba’t ibang panig ng Bikol

sa ika-100 taong paggunita ng
pandaigdigang araw ng kababaihang
anakpawis nitong Marso 8. Bitbit ng
militanteng kababaihan ang mga banner at
plakard na naglalahad ng kalagayan ng
pamilyang Pilipino: kalderong walang laman,
sikmurang kumakalam.

Kanilang ipinahayag ang pagkadismaya
sa administrasyon ni P-Noy, pagkat  wala
itong magawa para solusyunan ang patuloy
na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Lalong
tumindi ang kagutumang nararamdaman ng
2.3 milyong Pilipino.  Sa datos ng Ibon
Databank, may 23 milyong Pilipino na kulang
sa nutrisyon.

Binatikos din ng Bikolana-Gabriela ang
ipinagmamalaki ng Department of Social
Work and Development na solusyon umano
sa kahirapan, ang Conditional Cash Transfer
(CCT). “Isang maanomalyang programa ang
CCT, na kilala din sa tawag na Pantawid-
Gutom ng Pamilyang Pilipino Program (4Ps),
na dati nang programa noong nakaraang
administrasyon.”  Nilantad nila ang hindi
malinaw na rekisitos sa pagpili ng
benepisyaryo sa CCT na nagdudulot lamang
ng kalituhan, lalo na sa mga pamilyang dati
nang benepisyaryo na biglang tinatanggal
sa listahan. Hindi rin ito pangmatagalang
solusyon sa kahirapan, bagkus ay pantakip
sa tunay na larawan ng papatinding
paghihikahos sa buong bansa.

Sa Masbate City tatlong libong katao ang
dumalo sa martsa-rali. Sinimulan ang
aktibidad sa pamamagitan ng isang karaban,
umabot sa 35 sasakyan ang nagmula sa mga
bayan ng mainland Masbate. Lulan ng apat
na bangka ang delegasyon mula sa isla ng
Ticao, na tinangkang harangin ng militar. Sa
isla ng Catanduanes, mahigit 500 ang
dumalo sa martsa-rali.

Sa Albay, isanlibo ang dumalo sa makulay
na martsa ng mga kababaihan. Bitbit din
nila ang isyu ng pagkundena sa
mga paglabag sa karapatang
pantao, na hindi lamang ang
kababaihan ang naapektuhan
kundi maging ang kanilang
mga anak. Sinariwa nila ang
sigaw para sa paghahanap ng
katarungan sa pamamaslang
na naganap sa Brgy Nabasan,
Daraga, Albay. Kinundena rin
nila ang pampulitikang
panunupil sa mga
kababaihang nagtataguyod
para sa karapatang pantao,
tulad ng nararanasan ng Bikol
8, kung saan
kasabay ang
d a l a w a n g
b a b a e n g
aktibista na
sinampahan
ng militar ng
mga gawa-
gawang kaso.

I s a n l i b o
din ang nagrali sa Sorsogon City, at
kinagabihan ay itinanghal ang isang fashion-
show laban sa kahirapan sa Freedom Park,
na inisponsor ng grupong Gabriela. Ang
nabanggit na aktibidad ay dinaluhan ng iba’t
ibang grupong pangkultura mula sa mga
bayan sa Sorsogon at Albay.

Pangunahing tinalakay sa kanilang mga
talumpati at pagtatanghal ang ramdam na
ramdam na pagbulusok ng kabuhayan ng
mamamayan. Kaliwa’t kanan ang pagtaas
ng presyo ng mga bilihin, bayarin sa kuryente
at tubig, pati pamasahe. Ang kanilang
panawagan: kagyat na magpatupad ng price
control sa mga batayang pangangailangan.

sundan sa pahina 16
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Pahayag ng NDF Bicol:
19 na Kaso ng Paglabag sa Ceasefire
ng AFP sa Bicol

Muling pinatunayan ng mga
rebolusyonaryong pwersa ng Bagong
Hukbong Bayan at milisyang bayan sa Bikol
ang mahigpit na pagtangan sa disiplina at pagsunod sa idineklarang unilateral ceasefire
ng PKP at NDFP sa kabila ng tuluy-tuloy na opensibang operasyon at armadong probokasyon
ng Armed Forces of the Philippines sa mga sonang gerilya sa rehiyon.

Ipinamalas ng mga rebolusyonaryong pwersa ang suporta at mataas na pagpapahalaga
sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) at NDFP upang
makamit ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Mulat na sinunod
ng mga rebolusyonaryong pwersa ang unilateral ceasefire na idineklara sa makataong
batayan at may layuning ilatag ang mga paborableng kundisyon para sa muling pagsisimula
ng usapang pangkapayapaan noong Pebrero 15 hanggang 21.

Sa kabilang banda, tahasang sinuway ng AFP ang sarili nitong idineklarang unilateral
ceasefire at inilantad nito ang sarili bilang ultra-reaksyunaryong pasistang anti-kapayapaan
at tutol sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at ng NDFP. Hungkag at walang
silbi ang idineklarang ceasefire ng GPH dahil hindi nito kayang patigilin ang mga opensibang
operasyon ng AFP na nagpapanggap na para sa “kapayapaan at kaunlaran” laban sa
sibilyang populasyon at sa mga yunit ng BHB.

Nakapagtala ang NDF-Bicol ng 19 na kaso ng paglabag sa ceasefire ng AFP mula sa
mga ulat ng iba’t ibang yunit ng BHB sa rehiyon. Kinabibilangan ito ng 14 operasyong
kombat at 5 kaso ng malupit na operasyong SOT (special operations team). Labintatlong
barangay sa mga bayan ng Casiguran, Gubat at Sorsogon City ang patuloy na inaatake ng
operasyong SOT ng 49th IB at 903rd Brigade habang 23 barangay sa bayan ng Aroroy,
Masbate ang isinailalim sa operasyong SOT ng 9th IB at 903rd Brigade noong Pebrero 2
hanggang sa kasalukuyan.

Nitong Pebrero 15 kasabay ng pagsisimula ng ceasefire ay sinimulan din ng 2nd IB at
901st Brigade ang operasyong SOT sa mga barangay ng Talintalin, Apod, at Rawis sa
bayan ng Libon, Albay. Mag-iisang buwan na rin ang operasyong SOT ng 2nd IB sa mga
barangay ng Balabagon at Cavit sa bayan ng Manito, Albay.

Gregorio “Ka Greg” Bañares
Tagapagsalita ng NDF-Bicol

Anila, “paano pagkakasyahin ng
isang nanay ang P254 na minimum
na sahod (sa Bikol)  para sa
gastusin sa pagkain, baon at
pamasahe ng mga anak? Tumaas
din ang bayarin sa tubig at
kuryente. Pag may nagkasakit sa
pamilya, wala man lang naitabi
para ipambili ng gamot.”

Karaingan din ng kababaihang
magsasaka ang papaliit na kita ng
kanilang pamilya. Paano pa
pagkakasyahin ang kakarampot na
nakukuha sa pagpisar ng kopras? Kokonti
ang produkto sa niyugan dahil sa
mahabang tag-ulan, gayundin sa mga
palayan. SSSSS

Protesta Laban sa Kahirapan at Kagutuman
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pagtataas ng presyo ng petrolyo na dulot
ng deregulasyon.

Sa panahon ng kagutuman at kalamidad,
ang sunud-sunod na pagtaas ng presyo ng
gasolina ay lalong pabigat sa kanilang
kabuhayan, at maging sa kanilang mga
pasahero.  Binatikos nila si Aquino, pagkat
wala itong ginawa para mapangalagaan ang
interes ng mamamayan laban sa pagkamal
ng super-ganasya ng mga dayuhang
kumpanya ng petrolyo.

Ginagawang rason ng dayuhang
kumpanya ng petrolyo ang kaguluhan sa
Libya pero ang totoo, wala pang isang

porsyento ng pandaigdigang
produksyon ng petrolyo ang
apektado ng pagbagal ng
produksyon nito sa Libya. Tumaas
ng $110-120 kada bariles ang
presyo ng petrolyo sa
pandaigdigang pamilihan.

Malaking bahagi ng
pandaigdigang suplay ng petrolyo
ay kontrolado ng malalaking
kumpanya na siya ring nagmamay-
ari sa lokal na mga kumpanya dito
sa Pilipinas. Sa ilalim ng Oil
Deregulation Law  malaya silang
nakapagtatakda ng pagtaas ng
presyo kailanman nila naisin para
magkamal ng super-ganansya.

Kaya mabilis na sumirit ang presyo ng
petrolyo sa bansa.

Nitong Abril 5, umabot na sa P52.10
hanggang P58.12  bawat litro ang presyo ng
gasolina. Ito ang ika-11 beses na pagtaas
ng presyo ngayong  2011, at umaabot na sa
P7.50 bawat litro ang itinaas.

Ayon sa CONDOR-Bikol, “kahit nagtaas
ng P1 sa pamasahe, hindi na sasapat ang
papakonting kita na naiuuwi ng mga drayber
sa kanilang pamilya. Sa aming pagkwenta,
umaabot sa P124 ang nawawala sa arawang
kita ng mga drayber.”

Transport Strike sa Buong Bikol,
Sinuportahan ng Mamamayan

Malawakang transport strike sa buong
rehiyon ang pinamunuan ng CONDOR-

Bicol nitong Marso 16. Nakiisa ang
mamamayang Bikolano sa isinagawang
protesta ng sektor ng transportasyon, na
umabot sa 95 porsyentong paralisasyon sa
byahe ng mga pampublikong sasakyan.

Muli nilang ipinapanawagan ang
pagbabasura ng Oil Deregulation Law at ang
kagyat na remedyo na pagtanggal ng
Expanded Value-Added Tax sa mga
produktong petrolyo.

Sa Albay at Sorsogon, umabot sa 99
porsyento ang nakiisa sa tigil pasada habang
80 porsyento naman sa
mga prubinsya ng
Camarines Norte,
Camarines Sur at
Catanduanes. Lahat ng
p a m p r u b i n s y a n g
presidente at mga
drayber ng mga
pampasaherong van ng
GT Express ay
nagdeklara ng pagsabay
sa transport strike.

Lumahok din ang
mga pamprubinsyang
tsapter ng CONDOR-
Bicol, at iba pang mga
p r o g r e s i b o n g
organisasyon sa isinagawang pambansang
transport protest nitong Marso 31.

Bago nito, isinagawa ang Busina ng
Protesta ng mga drayber at opereytor sa
Albay noong Pebrero 15. Nagkaroon ng serye
ng mga talakayan sa mga terminal sa Daraga,
Albay at Legazpi City, at maging sa iba pang
mga prubinsya. Ayon sa Concerned Operators
and Drivers (CONDOR)-Bicol, paghahanda ito
para sa malawakang protesta laban sa
pagtaas ng presyo ng gasolina, krudo at iba
pang produktong petrolyo.  Pinaksa nila sa
mga pag-uusap ang papatinding epekto ng SSSSS



18                  Abril 20, 2011 * SILYAB

Ilinabas ng
ISNAYP ang bidyu
na nagmula sa
ilang sundalo ng
9th Infantry
D i v i s i o n
Philippine Army
na nakabase sa
Kuta Elias
Angeles sa Pili,
Camarines Sur.

Kuha ang bidyu sa isang bahagi ng training
ng mga army recruits. Ipinadala sa NDF-
Bicol ang nasabing bidyu ng ilang regular
na sundalo ng 9th ID na hindi na masikmura
ang ginagawang pagmamaltrato at pang-
aabuso ng Training Unit ng 9th ID.

Sari-saring tipo ng pagmamalupit sa
mga army trainee ang makikita sa bidyu.
Ayon sa mga sundalong nagsumite ng bidyu
sa NDF sa Camarines Sur noong Pebrero
2011, inihahanda umano ng mga malulupit
na ehersisyo ang mga trainee sa mga
senaryo na sila ay mabibihag ng mga gerilya
ng NPA. Ngunit ang indoktrinasyon ng
Training Unit ng 9th ID ay kabaligtaran ng
mga patakaran ng NPA. Taliwas din ito sa
mga pahayag ng mga naging bihag ng
digma na makataong trinato ng NPA at
iginalang ang kanilang mga karapatan.

Sa sistematikong kalupitan ng AFP
maging sa kanilang sariling mga sundalo,
isang malaking kasinungalingan ang
bukambibig nito sa paggalang umano ng
militar sa karapatang pantao ng
mamamayan.

Ilang oras matapos ma-upload ang
bidyu sa YouTube at Vimeo, mabilis itong
lumaganap sa  pamamagitan ng Facebook
at Twitter, mga social-networking sites na
uso ngayon sa internet. Muli din itong
ipinaskil sa mahigit 20 pang websites ng
iba’t ibang nag-iinternet.  Makalipas lamang
ang ilang araw, dinagsa ng lampas 16,000
na manonood ang YouTube account ng
Isnayp.

Libu-libong manonood sa iba’t ibang
panig ng bansa, at maging sa ibang mga
bansa ang nagpahayag ng pagkundena sa
kalupitan ng AFP. Nagpahayag din ng
kanilang pusisyon ang mga
tagapagtaguyod ng karapatang pantao.

Maging sa loob mismo ng gubyernong
Aquino ay mayroong nasindak sa kanilang
napanood. Si DOJ Secretary Leila de Lima
ay nagpahayag ng pagkundena sa
karahasan at nagsabing papaimbestigahan
ito. Gayundin ang naging pusisyon ng CHR
Commissioner na si Etta Rosales. Ayon
naman kay Senador Chiz Escudero, ipinakita
sa training na ang mga nirerekrut sa AFP
ay “sinasanay na maging mababangis na
hayop na walang pag-iisip”.  Aniya, ang
insidenteng ito ay malinaw na
nagpapatunay na ang mga treyning ng
militar at pulisya hinggil sa moralidad at
pagsunod sa mga tuntunin ay
nangangailangan ng reporma. Si Escudero
ang kasalukuyang chairman ng mga
Committee on Justice and Human Rights
at  Committee on national defense and
security. SSSSS

PANOORIN
Rebolusyonaryong Mga Bidyu

inihahandog ng Isnayp,
ang Rebolusyonaryong Midya sa Bikol

BHB sa Ika- 42 Taon: isang bidyu-tula
naglalarawan ng mga batayang
katangian ng tunay na hukbo ng
mamamayan

Klinikang Bayan
mga eksena sa isinagawang klinikang
bayan sa pagputok ng  bulkan Bulusan
sa Sorsogon

www.isnayp.blogspot.com


