
Pagpasok ng taong 2011,  sinimulan ng rehimeng US-Aquino
ang pagpapatupad ng bagong kampanya upang gapiin ang

rebolusyonaryong kilusan: ang Oplan Bayanihan. Anim na taon
ang takdang taning ng bagong kampanya ng panunupil upang
makamit ang layunin nitong masugpo ang mga armadong grupong
lumalaban sa reaksyunaryong
estado, laluna ang rebolus-
yonaryong kilusan. Ang plano at
disenyo ng OPB ay sumususog sa
US Counter-Insurgency Guide ng
2009.

Hinati ang Oplan Bayanihan sa
dalawang yugto. Ang una ay sumasaklaw sa
taong 2011-2013. Sa loob ng tatlong taon, dito
binabalak ng AFP na durugin o kaya’y gawing
walang-saysay ang armadong lakas ng
rebolusyonaryong kilusan sa pamamagitan ng
todo at brutal na kampanyang militar. Sa
ikalawang yugto, ipapaubaya na diumano ng
AFP ang kontra-insurhensyang kampanya sa PNP
at sa pamamahalang sibilyan.

Sa esensya, walang pinagkaiba, bagkus
ipinagpapatuloy lamang ng OPB ang layunin ng
Oplan Bantay Laya ng nakaraang rehimeng US-
Macapagal-Arroyo. Nasa kaibuturan pa rin nito
ang brutal at pasistang pagtugon ng estado
upang pahupain ang lehitimong pakikibaka ng
mamamayan sa pagkamit ng kanilang mga
demokratikong karapatan at kalayaan.
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Upang gawing katanggap-tanggap ang
OPB sa mamamayan at sa iba pang
ahensyang sibil na kinakatulong ng AFP,
gumagamit ito ng mga salitang nagtatabing
sa tunay na katangian ng kampanya.
Bukambibig ng bagong Oplan ang mga
terminong: “para sa kapayapaan,”
“paggalang sa karapatang pantao,” at
“pamamaraang buong-bansa at nakatuon-
sa-mamamayan.” Ang pinapangalandakan
ng rehimen na kapayapaan ay kahalintulad
ng kapayapaan sa isang sementeryo,
kung saan tuluyan nang
patatahimikin ang
pakikibaka ng
mamamayan para sa
hustisya, kalayaan,
demokrasya at kaunlaran.

Sa balangkas ng Oplan
Bayanihan, may apat na
estratehiya itong ginagamit.
Una, pagkilala kuno na
pangunahin ang usapang
pangkapayapaan upang
tapusin ang armadong
tunggalian sa loob ng
bansa. Pangalawa,
paggampan ng AFP ng
nangungunang papel sa
mga pangkapayapaan at pangkaunlarang
mga programa sa komunidad. Pangatlo,
paglulunsad ng mga nakatuong operasyong
militar. At, ang pang-apat ay ang
pagrereporma sa AFP.

Sa unang yugto ng kampanya,
pangunahing pamamaraan pa rin ng OPB ang
pinatinding operasyong kombat ng AFP upang
durugin ang Bagong Hukbong Bayan at ang
baseng masa ng rebolusyonaryong kilusan.
Katulad ng Oplan Bantay Laya, ginagamit
pa rin nito ang operasyong triad na binubuo

ng magkakapanabay na operasyong kombat,
intel, at saywar. Ang pansaywar na mga civil-
military operation ay may layuning magsilbi
sa pagpapalakas ng intel at pagpapaigting
ng mga operasyong kombat laban sa BHB.
(Basahin ang mga espesyal na isyu ng Ang
Bayan, Marso 5 at April 2, 2011, hinggil sa
Oplan Bayanihan).

Sa Bikol, nagpahayag ang 9th Infantry
Division na hindi na operasyong kombat ang
pangunahing gagamitin nito sa pagdurog sa
BHB. Anito, mga proyektong panlipunan at
pangkaunlaran na lamang daw ang

lalahukan ng mga militar sa pagkuha ng
loob ng mga Bikolano upang

talikuran na ng lubusan ang
pagsuporta sa pagsusulong
ng rebolusyon.
Nagkukumahog ang 9th ID

upang magsagawa ng
opensiba sa propaganda laban

sa rebolusyonaryong kilusan,
makabig ang mga lokal na

yunit ng gubyerno upang
mapalahok sa paglulunsad
ng OPB, at ikonsentra ang
rekurso at mga operasyon
sa pagpokus sa mga
eryang prayoridad sa kanila

dahil sa malakas na presensya ng rebolus-
yonaryong kilusan. Tinukoy ang mga
prubinsya ng Masbate at Sorsogon bilang
mga prayoridad na erya ng bagong
kampanya.

Gayunpaman, ang ganitong mga
pahayag ay patunay lamang ng
pagpapaigting ng kaaway sa panlilinlang sa
mamamayan dahil laganap pa rin sa Bikol
ang dating pasismo at pag-iral ng
pamamayaning-militar.
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rebolusyonaryong kilusan. Pinaparatangan
nilang mga terorista, ekstorsyonista,
tagalabag ng karapatang pantao at iba pang
paninira ang pulang Hukbo. Kapag hindi
nakuha sa panlilinlang; pananakot at
pandarahas naman ang sunod na hakbang
ng kaaway. Ang mga tinutukoy nilang mga
aktibistang masa o di kaya’y sumusuporta
sa rebolusyonaryong kilusan, ay kanilang
pinapatawag, ginigipit at inienteroga. Lahat
sila ay pinapadanas ng iba’t ibang klase ng
tortyur upang umamin sa kung anu-anong
paratang sa kanila ng kaaway. Ang mga
taumbaryo ring ito ang pinipiktyuran at
pinapangalandakan ng kaaway na mga
“sumuko” kuno na mga kasapi ng BHB.

Binubuo ng mga SOT/CPDT ang Barangay
Defense System (BDS) sa mga baryong
kanilang pinapasok. Ang BDS ang kanilang
pantapat diumano sa mga saligang
organisasyong masa ng rebolusyonaryong
kilusan. Pwersahan nilang ginagawang
myembro ang lahat ng tao sa baryo, mula
labinlimang taon ang edad, pataas. Ito rin
daw ang pamamaraan nila upang hindi na
muling maka-ugat ang kilusan sa hanay ng
taumbaryo. Kahit dineklara na nilang malinis
na diumano sa presensya ng Hukbo ang isang
lugar, tuluy-tuloy pa rin ang pagpupulung-
pulong nila at pagpapa-aktibo sa mga
napilitang kasapi ng BDS.

Kahit labag sa kalooban ng mga tao, ang
BDS  ang inuutusan ng mga militar na
magsagawa ng pagla-logbook o pagtatala

ng mga aktibidad ng taumbaryo.
Sa hanay mismo ng mga tao ay
nilil ikha ang klima ng
pagdududahan sa bawat isa at
pagkatakot. Nagpapatupad din
ng curfew ang mga kaaway sa mga

SOT/CPDT
Ang dating special operations team (SOT) o
re-engineered special operations team
(RSOT) ay tinatawag na ngayong Community
Peace and Development Teams (CPDT).
Bahagi ito ng civil-military operations ng AFP.
Malaking komponente ng paglulunsad ng
SOT/CPDT ang saywar upang makuha ang
loob ng mga taumbaryo, at ilayo sila sa
rebolusyonaryong pakikibaka.

Sa Bikol, pinagpapatuloy ang dati nang
mga SOT/CPDT sa mga prubinsya ng
Sorsogon, Masbate at Albay. Naitala sa Albay
ang maraming bilang ng pagpaslang sa mga
sibilyan, ng mga elemento at operatiba ng
2nd IB PA, kung saan may presensya ng mga
SOT/CPDT.  Mula nang manungkulan si
Aquino, mahigit 15 na kaso ng ekstra-
hudisyal na pamamaslang ang naiulat sa
prubinsya. Kasabay pa nito ang paglaganap
ng kriminalidad sa lugar, na mismong ang
mga operatiba ng militar ang may
kagagawan.

Mistulang nasa ilalim ng batas militar
ang isang baryo na may presensya ng SOT/
CPDT. Tuluy-tuloy na nilalabag ang mga
batayang karapatan at demokrasya ng
mamamayan na nakatira sa mga lugar na
iyon.

Iba’t ibang taktika ang ginagamit ng
kaaway upang lasunin ang isipan ng mga
tao. Naglulunsad ang mga militar ng pulung-
pulong sa mga baryo upang maghasik ng
itim na propaganda laban sa
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lugar na may SOT/CPDT. Ang mga kapamilya
ng mga taumbaryong wala sa lugar ay
sapilitang pinapauwi upang kumpirmahin
ang pagkatao kung totoo ngang
nagtatrabaho lamang sa ibang lugar o kasapi
ng BHB. Pati ang dami ng pagkaing binibili
o iniimbak ng isang pamilya ay sinisita ng
militar upang matiyak, anila, na hindi ito
binibigay bilang suporta sa pulang Hukbo.

Naglulunsad din ng mga pulung-pulong
ang mga militar sa hanay ng mga kabataang
estudyante. Pinapasok nila ang mga hayskul
sa mga laylayan at loob ng mga sonang
gerilya. Karaniwang itim na propaganda ng
kaaway ang pananakot sa mga kabataan na
masisira ang kanilang kinabukasan kapag
pumaloob sa mga progresibong
organisasyon o kaya ay sumampa sa Bagong
Hukbong Bayan. Kasabay nito, sinisikap
nilang magrekrut ng mga kabataang
estudyante upang maging bahagi ng
kanilang intelligence network, o kaya ay
pumasok sa Philippine Army at CAFGU.

“Balik-loob/Balik-baril”
Habang may SOT/CPDT sa isang baryo, tuluy-
tuloy ang pangangalap ng impormasyon ng
kaaway hinggil sa mga kasapi ng
rebolusyonaryong kilusan.
Ang mga taumbaryo
ang kanilang ginigipit
at pinipiga ng kahit
anong impormasyon
hinggil sa mga
rebolusyonaryong
organisasyong masa
sa baryo at yunit ng
Hukbo. Kasabay rin nito
ang pagtarget sa mga pinaghihinalaan nilang
mga dating kasapi ng BHB, upang gamitin
nila laban sa rebolusyonaryong kilusan.

Bahagi ng OPB ang programang “balik-
loob”. Sa pamamagitan ng pananakot,
pamimilit at pagdukot, kinukuha ng mga
militar ang mga pinararatangang sibilyan.
Gamit ang dahas at panunuhol, pilit silang
pinapabaliktad laban sa rebolusyonaryong
kilusan. Kapag napabaliktad na ng militar
ang mga diumano’y dating kasapi ng Hukbo,
binibigyan nila ng lihim na misyon upang
pasukin ang Hukbo at targetin ang mga
punong kadre ng Partido, o kaya ay magtakas
ng baril ng BHB upang isuko sa militar. Kapag
hindi pumayag ang dating pulang
mandirigma na bumaliktad, madalas ay
umaabot sa puntong pinapaslang siya ng
mga militar.

Bahagi rin ng propaganda ng kaaway ang
panghihikayat sa mga aktibong kasapi ng
BHB na sumuko at magdala ng baril sa
kanilang pagsuko. Anila, kapalit nito ay ang
pabuyang salapi para makapagpanibagong
buhay ang mga pulang mandirigma.

Ang mga napabaliktad na mga dating
kasapi ng BHB ay ginagamit ng militar na
magpakalat ng mga itim na propaganda
laban sa kilusan o kaya ay manghimok na
magpasuko ng mga aktibong pulang
mandirigma. Sila rin ang kinakasangkapan

upang magsagawa ng mga kriminal na
aktibidad sa ilalim ng proteksyon ng

Philippine Army.
Bahagi rin ng binubuo ng

mga SOT/CPDT ay ang mga
grupong kriminal. Maliban sa
pagsilbi bilang mga impormer
at intel, malaking kabuluhan
ng mga binuong grupo ng
mga holdaper at

magnanakaw ang pagbira sa baseng masa
ng rebolusyonaryong kilusan.



SILYAB *   Mayo 15, 2011 5

sundan sa pahina 6

Pag-atake sa mga ligal na progresibong
organisasyon at mga komunidad sa
kalunsuran
Wala pa ring humpay ang pagsusumikap
ng militar upang durugin ang ligal at
progresibong kilusang masa sa
kalunsuran. Bahagi pa ito ng
komponenteng saywar ng Oplan
Bayanihan. Sa huling bahagi ng OBL,
pinatawan nila ng mga gawa-gawang
kaso ang mga tukoy na lider at personahe
ng mga progresibong organisasyon,
kundiman ay arbitraryo at iligal na
inaresto.

Sinampahan ng 9th ID ng mga kaso ang
Bikol 8 na kinabibilangan ng mga maslider
mula sa KARAPATAN-Bikol, Bayan Muna,
KMU, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas
(KMP) at BAYAN, at pilit na iniuugnay sila
sa BHB. Iligal na inaresto naman ang mga
tinaguriang Daet 4, na mga kasapi ng
organisasyong KMP at KARAPATAN, batay
sa mga paratang na may kaugnayan sila sa
mga aktibidad ng pulang Hukbo, at
nagkakanlong ng mga pulang mandirigma
sa kanilang upisina.

Sa pagpasok pa lamang ng rehimeng
Aquino ay nanalasa kaagad ang pag-atake
sa ligal na demokratikong kilusan at
nagpapatuloy sa ilalim ng OPB ang pagsupil
sa mga nagpo-protesta laban sa tuluy-tuloy
na pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga
pangunahing bilihin. Sa Bikol, patuloy ang
panggigipit ng militar sa mga nagtataguyod
ng karapatang pantao at mga lider ng
CONDOR-Bicol. Sa gitna ng malawakang
transport strike sa Bikol nitong Marso,
nagpalabas ang AFP at PNP ng mga press
release na nagpapakalat ng disimpormasyon
upang siraan sila sa publiko at maliitin ang
kanilang matagumpay na pagkilos.

Patuloy pa rin ang paggamit ng dahas at
pananakot upang supilin ang paglaban ng
mga magsasakang biktima ng

pangangamkam
ng lupa sa
Sorsogon at
Naga City. Ang
malawakang
protesta ng
mamamayan
laban sa
m a l a k i h a n g
operasyon ng

dayuhang pagmimina ay sinisikap pigilan ng
pinatinding mga operasyong militar sa mga
lugar na pagmiminahan sa Masbate,
Camarines Sur, Camarines Norte,
Catanduanes at Albay. Kasabay ng
pagtatayo ng mga detatsment ng militar,
na siyang nagsisilbing security force ng
minahan ang paghahasik ng teror upang
supilin ang pagtutol ng mamamayan.

Nitong Mayo 1, naglatag ng mga
checkpoint  ang mga militar at hinarang ang
mga magrarali. Tinangka ring antalain at
pigilan ng mga checkpoint ng militar ang
nakaraang mga rali at maging ang mga
pangkulturang pagtatanghal sa mga kalsada
noong Semana Santa.

Sa ilalim pa ng OPB, hindi lamang mga
baryo sa kanayunan ang nakararanas ng SOT
o kaya’y mga operasyon ng Peace and
Development Teams. Kahit ang mga
komunidad sa kalunsuran na tukoy nilang
malakas ang pagkaka-organisa ng mga ligal
na progresibong organisasyon, ay
nilulunsaran din nito. Pinapakatan ng tropang
militar ang mga komunidad, at binubuuan
din ito ng mga BDS at Sectoral Defense
System (SDS), upang pilit na buwagin ang



6               Mayo 15, 2011 * SILYAB

sundan sa pahina 7

pagkaka-ugat dito ng mga progresibong
organisasyon. Halimbawa nito ang sitwasyon
sa ilang mga komunidad na may SOT/CPDT
sa Sorsogon City, Legazpi City at bayan ng
Daraga sa Albay. Maging ang mga pabrika
at paaralan ay sinisikap ding tayuan ng mga
intelligence network upang tiktikan ang mga
aktibista at organisadong masa.

Hindi lamang ang BHB ang nagiging
target ng mga armadong pag-atake ng
militar. Maging ang mga sibilyang
pinaparatangan nilang sumusuporta sa
rebolusyonaryong kilusan, o di kaya ay ang
mga pinaghihinalaan nilang dating kasapi
ng BHB, ay kasabay sa kanilang tinuturing
na mga military target. Matingkad na naging
kaso sa Bikol ang nangyari kay Rodel
Estrellado na pinaratangang kasapi ng
pulang Hukbo. Kinuha si Estrellado ng mga
operatiba ng 9th Military Intelligence Battalion
sa prubinsya ng Albay, at pinaslang sa
katabing prubinsya ng Camarines Sur.
Pagkatapos ay pinalabas na namatay ang
nabanggit na sibilyan sa isang engkwentro
ng BHB at AFP.

Mga Mapanlinlang na mga
s o s y o - e k o n o m i k o n g
programa
Sa ilalim ng OPB, tinuturing nito
na ang inaakalang kahirapan o
ang pag-aakala ng mga tao na
sila’y naghihikahos at walang ginagawa ang
gubyerno hinggil sa pagresolba sa kanilang
kalagayan, ang nagtutulak sa karamihan na
sumapi sa BHB. Upang pagmukhain na may
hakbangin ang rehimeng US-Aquino sa
pagtugon sa problema ng kahirapan,
kinakatuwang ng AFP ang iba pang mga
ahensya ng reaksyunaryong gubyerno upang
magsagawa ng mga pakitang-taong sosyo-

ekonomikong proyekto sa mga baryong sa
tingin nila ay may malakas na impluwensya
ng rebolusyonaryong kilusan.

Sa pamamagitan ng DSWD, pinapasok
ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program
(4P’s) maging sa mga liblib na mga baryo.
Ang bawat pamilyang napipili ay
nakakatanggap ng kakarampot na tulong
pinansyal mula sa reaksyunaryong gubyerno.
Sa pamamagitan ng 4P’s tinatabingan ng
reaksyunaryong gubyerno ang tunay na ugat
ng pagdarahop ng mga pamilyang Pilipino.
Pinagkakasya ang mga tao sa limos upang
papaniwalain silang iyon na ang
makakatugon sa kanilang mga
pangangailangang pang-ekonomya, at
kunwa’y may ginagawa ang rehimen ni
Aquino sa problema ng kahirapan sa bansa.

Hindi malinaw ang proseso ng pagpili
kung sino ang mga dapat bigyan ng pera
mula sa 4P’s. Batay sa paglalahad ng mga

taumbaryo, kung sino
lang ang swertehing
mapili, yun ang
nabibigyan, at hindi
naman talaga ang mga
lubos na naghihikahos
na pamilya. Maliban pa,
kakaunting bilang lang
naman ng mga pamilya
sa isang baryo ang
kinukuha at pinapaloob

sa 4P’s.
Kakabit ng 4P’s ang pangangalap ng

impormasyon ng kaaway hinggil sa pagkatao
ng mga taumbaryong nakakakuha nito.
Inaalam ang buong personal na
impormasyon at bakgrawnd ng mga
pamilyang nakapaloob sa 4P’s.
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Kasabay ang mga lokal na gubyerno
(local government units o LGU), binubuhusan
ng mga proyektong imprastraktura ang mga
liblib na lugar sa kanayunan. Bahagi pa rin
ito ng mga mapanlinlang na sosyo-
ekonomikong programa sa ilalim ng OPB.
Sa programang Payapa at Masaganang
Kaunlaran (PAMANA), pinupokusan nito ang
mga tinuturing nilang “pulang erya,” na may
malakas na presensya ng rebolusyonaryong
kilusan. Kabilang sa mga proyektong
ipinapasok nila ay ang pagpapagawa ng
farm-to-market roads at feeder roads, at
iba pang pasilidad na diumano’y
makakatulong sa masang magsasaka, at
mga proyektong pangkabuhayan tulad ng
pagdedebelop ng lokal na turismo. Aktibong
pumapapel sa konstruksyon ng mga pasilidad
ang Engineering and Construction Battalion
(ECB) ng Philippine Army. Layunin nitong
pagmukhain na binibigyang-pansin ng
reaksyunaryong gubyerno
ang pagiging atrasado ng
kanayunan, at ilihis ang
isipan ng mga taumbaryo
sa pakikibakang anti-
pyudal na magsosolusyon
sa ugat ng kahirapan ng
masang magsasaka. Ang
4P’s at PAMANA ay
pinabangong programa, na
ipinalit sa KALAHI ni GMA.

Sa pamamagitan din
nito, nilalayon ng AFP na
makakalap ng mga datos
hinggil sa tereyn o
kalupaan ng isang lugar at
matiyak ang madaling
pagpakat ng kanilang
tropa sa mga operasyong

militar hanggang sa pinakapusod ng mga
sonang gerilya.

Ang lahat ng pagpapanggap na ito ng
AFP at rehimeng US-Aquino na naghahangad
na ilayo ang loob ng mamamayan sa
armadong pakikibaka ay may pailalim na
layuning pagsilbihin ang mga ito upang
gawing matagumpay ang kanilang armadong
pag-atake sa mga rebolusyonaryong pwersa
at baseng masa.

Mga nakatuong operasyong militar at
konsentradong pag-atake
Sa Bikol, ang kabuuang pagtaya ng bilang
ng kaaway ay mahigit sa 15,000. Ang pwersa
ng Philippine Army ay umaabot sa mahigit
sa 5,000, at ang CAFGU ay halos ganito rin
ang bilang. Ang Philippine National Police
naman, kabilang na ang Special Action Force
nito, ay mahigit 5,400 ang bilang.
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 Ganap na nabuo ang 9th

Infantry Division (9th ID) noong
unang hati ng 2010, matapos
maipakat nito ang 903rd Infantry
Brigade. Ang 901st Infantry
Brigade na nakabase sa Camp
Villa Hermosa, Daraga, Albay ay
sumasaklaw sa mga prubinsya
ng Albay at Catanduanes. Nasa
ilalim nito ang 2nd IBn at 83rd IBn,
pati na ang Bravo Company ng
22nd Cadre Bn. Ang 902nd Infantry
Brigade naman ay nakabase sa
Brgy Tulay na Lupa, Labo, Camarines Norte
at sumasaklaw sa mga prubinsya ng
Camarines Norte at Camarines Sur. Nasa
ilalim nito ang 31st IBn at 42nd IBn, at ang
Charlie at Delta Coy ng 22nd Cadre Bn.
Samantalang ang 903rd Infantry Brigade na
nakabase sa Poblacion, Castilla, Sorsogon
ay sumasaklaw sa mga prubinsya ng
Sorsogon at Masbate. Nasa ilalim naman
nito ang 49th IBn at ang 9th IBn, pati na ang
Alpha Company ng 22nd Cadre Bn.

Direktang kinokontrol din ng
Headquarters ng 9th ID ang mga special
forces tulad ng 3rd Scout Ranger Battalion
at tatlong Division Recon Company. Kasabay
din sa mga nasa operational control ng
dibisyon ang Engineering and Construction
Battalion, ang Light Armour Company, Field
Artillery Battalion, at Military Intelligence
Battalion.

Ipinalit sa nagretirong Major General
Ruperto Pabustan nitong Marso 26 ang
medalyadong Major General Josue Gaverza
bilang punong-kumander ng 9th ID.  Beterano
ito sa kontra-insurhensyang kampanya sa
Mindanao at Bisayas, at dating kumander
ng 31st IB noong taong 2000.  Tiyak na higit
na patutunayan nito ang pagiging berdugo

ng militar sa ilalim ng OPB ng
rehimeng US-Aquino.

Malaking kahalagahan din para
sa 9th ID ang pagbubuo nito ng
CMO Battalion sa pamumuno ni
Brigadier General Nene Alcovindas.
Para sa Oplan Bayanihan, ang
bagong-buong CMO Battalion ay
makakatulong ng malaki para sa
pagpapakalat ng saywar at
kasinungalingan. Layunin ng CMO
Battalion na magpakita ng
makataong maskara ang kaaway,

ito umano ang pangunahing magsasagawa
ng mga proyekto at aktibidad na
pangkagalingan. At habang nagpapakalat ng
saywar, patuloy din ang paniniktik at mga
operasyong kombat.

Sa Oplan Bayanihan, binuhusan ng pondo
at rekurso ang makinarya sa saywar para sa
kanilang opensibang black-propaganda sa
masmidya. Todong paninira sa
rebolusyonaryong kilusan ang nilalaman ng
mga programa sa radyo ng militar at maging
ng mga telenobela sa telebisyon.

Sinusunggaban ng Civil Affairs Office ng
9th ID ang lahat ng media exposure  upang
maka-papel sa panahon ng mga kalamidad.
Nagkakandarapa silang makunan ng kamera
ang pakitang-taong pagtulong sa mga relief
operations at pinatampok na mga
proyektong paggawa ng tulay at kalsada.
Nagkukunwari pa itong maka-kalikasan at
nagtatanim ng mga punongkahoy upang
ikubli ang pagiging protektor nito ng illegal
logging at mapaminsalang dayuhang
pagmimina.

Inaasahang higit na ipatutupad ng AFP
ang estratehiya ng pagwasak ng mga
larangang gerilya, pagpahina ng Hukbong
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Bayan at pagwasak ng pamunuan ng
rebolusyonaryong kilusan. Gagamitin nito
ang iba’t-ibang “modelo” ng panunupil na
nadisenyo ng mga berdugong
upisyal sa panahon ng OBL I at II.
Ilang halimbawa ang “shock and
terror tactics” ni General Palparan;
“convergence approach” ni General
Gomez; “center of gravity approach”
ni Colonel Dagoy; “sitio approach”
ni Colonel Bustillos; “prevention of
recovery of cleared barangays” ni General
Mesa; at iba pa, tulad ng pagpapanggap na
yunit ng BHB at paggamit ng K9 na mga
aso.

Naglulunsad ng mga operasyong kombat
ang AFP na nakatuon sa tiyak na mga target
nitong yunit ng Bagong Hukbong Bayan.
Halimbawa nito ang mabilis at malakihang
strike operations upang dumugin at durugin
ang natutunugang yunit ng Hukbo. Ang
ganitong pakat ng kaaway ay naglalayong
ibalik ang dating timbangang “isa-laban-
sampu” sa pagitan ng pwersa  ng BHB at
kanilang pwersa.

Bagama’t bukambibig ng AFP ang
pagsuporta sa usapang pangkapayapaan,
lumilitaw ang buhong na layunin nito at ng
amo nitong rehimeng US-Aquino, sa
pamamagitan ng pagsasamantala sa mga
pana-panahong
ceasefire upang
maglunsad ng mga
pag-atake sa mga
sonang gerilya.
Naitala ang mga
sakyada ng militar
at mga operasyong
SOT sa mga
prubinsya ng Sorsogon, Albay, Camarines
Sur at Masbate, sa mga panahong ito.

Ilantad at Biguin ang OPB
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Hindi pa man lubusang nakakabwelo ang
Oplan Bayanihan, kagyat at mahalagang

tungkulin ng buong rebolus-
yonaryong pwersa ang paglalantad
sa tunay na katangian nito.
Malawakang kampanyang
propaganda at pag-aaral ang
kailangang ilunsad upang
maipaunawa sa rebolusyonaryong
baseng masa at buong mamamayan
ang tunay na katangian ng bagong

kampanyang kontra-rebolusyon ng rehimeng
US-Aquino. Kailangang himukin silang
maging mapagbantay laban sa mga pakana
at mapagkunwaring hakbangin ng AFP at ng
rehimeng US-Aquino sa layuning sugpuin
ang rebolusyon.

Maigting na pakikidigmang gerilya ang
pantapat sa todong brutal na kampanyang
militar ng kaaway. Kailangang mahigpit na
panghawakan ang mga tungkulin ng lahat
ng rebolusyonaryong pwersa sa
pagkukumpleto ng mga rekisitos ng
estratehikong depensiba, upang makasulong
ang digmang bayan sa estratehikong
pagkapatas. Kasabay nito ang paglulunsad
ng mga pakikibakang anti-pyudal, anti-
pasista, at anti-imperyalista sa hanay ng
masa. Mariing ipaunawa sa masa ang papel

ng imperyalistang US sa panibagong
madugong kampanyang ito laban sa
rebolusyonaryong kilusan at
mamamayan. Pasiglahin ang mga kilos-
protesta na magpapakilos ng iba’t
ibang sektor ng lipunan, at magluluwal
ng dambuhalang pag-aalsa ng bayan
upang lubos na mailantad at
maihiwalay sa pulitika at maagang

mapatalsik ang pasista at anti-
mamamayang rehimeng US-Aquino.


