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Paulit-ulit na ipinagmamayabang ng  mga  upisyal  at
tagapagsalita ng 9th ID Philippine  Army ang hungkag na
“gimik” nila na wala na umano silang paglabag sa karapatang-

pantao. Ito raw ay simpleng “propaganda” lamang laban sa kanila.
    Sa Oplan Bayanihan, pinatindi ng 9th ID ang panlilinlang sa mamamayan ngunit
pangunahing diin pa rin ang paglulunsad ng mas brutal na digma ng panunupil laban
sa naghahangad ng tunay na pagbabago sa lipunan.

 Desperado silang mapagtakpan ang mga abusong militar. Awtomatikong pagtatakip
ang kanilang tugon sa harap ng sunud-sunod na mga reklamo ng mamamayan laban
sa mga paglabag sa karapatang-pantao ng mga tropa ng 9th ID na nagsasagawa ng
Peace and Development Team (PDT) o dating Special Operations
Team (SOT) sa Albay at Sorsogon.

Paglabag sa Karapatang Pantao:
Ikinukubling Sangkap
ng Oplan Bayanihan
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Patuloy na inaatake ang sibilyang populasyon. Sa maramihang presensya ng mga
militar sa kanilang barangay, nalalagay sa peligro ang mamamayan. Ginagawang “baraks”
ng mga militar ang mga barangay hall, health center, chapel, eskwelahan at ilang pribadong
bahay. Ginagawa nilang human-shield ang mga taumbaryo. Ito ay tahasang paglabag sa
Protocol II ng Geneva Conventions at sa International Humanitarian Law.

Pinatindi ang militarisasyon sa mga barangay na pinaghihinalaan nilang baseng masa
ng rebolusyonaryong kilusan. Takot at pangamba ang kanilang
hinahasik sa mamamayan. Apektado ang  hanapbuhay ng mga
magsasaka, pagkat limitado ang kanilang pagpunta sa mga
taniman at niyugan sa takot na masalubong ng sakyada. Ang
malupit at “mala-Martial Law” na kalagayan sa mga barangay
ay lalong nagpapatindi ng kanilang hikahos na sitwasyon.

Pinatindi ang panlilinlang sa
mamamayan upang ipakalat sa
publiko na ang Oplan Bayanihan
ay digma umano ng buong bansa
laban sa rebolusyonaryong kilusan.
Sa pamamagitan ng dis-
impormasyon, intriga at saywar,
desperado ang AFP na ihiwalay
umano ang puso at isipan ng
mamamayan sa mga
rebolusyonaryong pwersa.

Ngunit ayon mismo sa AFP, “ang
nagpapatuloy na opinyong publiko na lumalabag ang militar sa
karapatang-tao” ay kabilang sa “pinakamalalaking sagka” sa
pakikipagtulungan nito sa iba’t ibang sektor. Kaya ang
pagpapanggap na “itataguyod umano ng mga militar ang
karapatang-tao” ay desperadong hangaring magpaganda ng
imahe sa mamamayan.

Sa ilalim ng Oplan Bayanihan, puspusan ang pagbibigay ng
pansin ng AFP sa pag-impluwensya umano sa masmidya.
Binuhusan ng pondo ang makinarya sa saywar at nagko-korus
ang napakarami nilang mga tagapagsalita sa tuwing mayroong
insidenteng sangkot ang militar, sa pagtatangka nitong
“impluwensyahan” ang takbo ng mga balita pabor sa kanila.

Todo ang kanilang pag-aanunsyo sa midya sa tuwing
maglulunsad ng mga “seminar” o “treyning sa karapatang-
pantao”.  Patuloy nitong pinagtatakpan
ang mga kapalpakan at karahasan ng
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kanilang mga sundalo. Ito raw ay simpleng “pananaw” lamang ng publiko. Kaya sa
napakahabang listahan ng mga kaso ng paglabag ng mga elemento ng AFP sa karapatang
pantao, wala ni isang naparusahan. Walang kwenta at puro-satsat lamang ang AFP na
sila’y tagapagtaguyod daw ng karapatang pantao.

Magkandarapa man ang mga tagapagsalita ng AFP sa pagpapaganda umano ng imahe
ng militar, hindi kailanman igagalang ng mga pasistang sundalo ang karapatan ng
mamamayan. Pagkat, likas sa paglulunsad ng reaksyunaryong digma ang marahas na
panunupil sa mga karapatang sibil at pampulitika.

Magagawang biguin ang mga pag-atake ng AFP sa pamamagitan ng sama-samang
pagkilos at pakikipagkaisa ng mga dinadahas na mamamayan sa iba’t ibang sektor upang
matatag na labanan ang mga pasista. Mahusay na halimbawa ang ipinamalas na kagitingan
ng mamamayan ng Guinobatan sa Albay. Matapang na nagsama-sama ang mga
magkababaryo upang ilantad at labanan ang kabuktutan ng 2nd IBPA. Mai-aabante at
mapauunlad pa ng mga Albayano at maging ng iba pang mamamayan ng Bikol ang mga
estilo at pamamaraan ng malawakan at sustenidong paglaban sa mga abusong militar.

At sa muli, ang mahigpit na pagkakaisa ng mamamayan at lahat ng rebolusyonaryong
pwersa ang magtatawid sa sambayanan sa pakikibaka laban sa tumitinding digmang
mapanupil ng rehimeng US-Aquino. Iluluwal ng maigting na laban kontra Oplan Bayanihan
ang mamamayan at buong rebolusyonaryong kilusan na higit pang malakas at
determinadong iabante ang digmang bayan sa mas mataas na antas.

 Editoryal

Peace and Development Team (PDT):
Karahasan at Pananalasa
sa Mamamayang Albayano

Karahasan at mga paglabag sa
karapatang pantao ang hatid ng

mahigit 120 tropa ng  Peace and
Development  Team (PDT) o mas kilala
bilang SOT ng 2nd IB-Philippine Army na
mantinidong nakahimpil sa 11 barangay
sa  Guinobatan, Albay.  Sa Oplan
Bayanihan, buu-buong mga komunidad ng
mga sibilyan at di-armadong mamamayan
ang target ng kontra-insurhensyang
kampanya sa ilalim ng rehimeng Aquino.
Simula nitong Hulyo 21, ang mga barangay
ng Batbat, Cabaluaon, Ongo, Pood, Balite,
Palanas, Sinungtan, Bololo, Malipo, Malobago at Doña Mercedes ay nilunsaran ng PDT.
Malawakang kombat at clearing operations ang nanalasa sa mga sentro ng populasyon at
mga kabundukan sa bayan ng Guinobatan. sundan sa pahina 4
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 Karahasan at Pananalasa sa Mamamayang Albayano
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Pumwesto ang mga militar sa gitna ng
mga kabahayan at ginamit ang mga
pasilidad ng mga barangay hall, chapel, at
eskwelahan.  Maging ang Farmers Training
Center sa Brgy Balite ay ginamit ng mga
militar para ikulong at interogahin ang mga
magsasaka.

Pagdating pa lamang ng mga militar,
malaking abala agad ang dala nito sa mga
taumbaryo. Sa mga barangay ng Ongo,
Cabaluaon at Bololo, pinipilit silang
magbigay ng kahoy at iba pang materyales,
at inutusan ang mga brgy officials na
magtayo ng “baraks” ng mga militar. Sa Brgy
Cabaluaon pinaghakot ang mga brgy officials
ng mga “saringsing” na pambakod  sa chapel
at barangay hall na ginagamit na “baraks”
ng militar. Pinaghawan rin sila sa palibot ng
mga lugar na hinihimpilan ng mga militar,
pinaghakot pa sila ng mga buhangin na
ginawang trensera at mga patungan ng
machine gun.

Sa Brgy Bololo, umabot sa 19 sibilyan
ang sapilitang pinagtrabaho ng mga militar
nang walang bayad. Nitong Agosto 8, tinakot
pa ng militar ang mga brgy officials doon na
nagpahayag ng pagtutol sa paglulunsad ng
PDT o SOT sa kanilang baryo.
Inokupa ang mga pampublikong pasilidad
at itinayo sa gitna ng mga sentrong baryo
at matataong lugar ang mga kubong
nagsisilbing “baraks” ng militar.  Nalalagay
sa panganib ang buhay ng mga sibilyan at
naliligalig ang pamumuhay at pagha-
hanapbuhay ng mga magsasaka sa
pagbabase ng mga PDT sa mga sentrong
baryo at sa gitna ng matataong lugar.
Paglabag ito sa mga probisyon ng
International Humanitarian (IHL) at
Comprehensive Agreement on Respect
for Human Rights and International
Humanitarian Law (CARHRIHL).

Labis ang panggigipit ng mga militar sa
mga taumbaryo kaya nalilimitahan maging
ang kanilang pang-ekonomyang mga
aktibidad tulad ng pangangahoy, pagpasto,
pagpunta sa kanilang bukirin at maging ang
pagpunta sa tindahan kapag gabi dahil sa
takot na mapag-initan ng mga militar.
Naligalig ang kanilang pagtulog at nagulo
ang dating matiwasay nilang pamumuhay.

Noong  Agosto 8, pinagnakawan pa ng
mga militar ang  taniman ng mais at kamote
ni Bladimer Ventura, nang magbase ang mga
ito malapit sa kanyang taniman. Mas
matinding paghihikahos ang dulot ng
pagkasira ng mga ari-arian at pananim ng
mga magsasaka. Sa pinatinding
militarisasyon, unti-unti silang pinapatay sa
kagutuman.
Ginagamit na human shield ang mga
kabataan. Ang mga kabataang sina Ogie
Maritana, (12 taong gulang) at Jay-ar
Obniala, (12 taong gulang) ay isinasama ng
mga tropa ni Cpl Pagarang sa pagkuha ng
kahoy na panggatong at nagpapahatid sa
kanila ang mga militar papunta sa parada
ng motor o habal-habal kapag magbabyahe
ang mga ito sa Brgy Ongo. At si Leo Opeña
(15 taong gulang) na taga Brgy Balite ay
isinasama ng tropa ni Sgt Maranio sa
pamamalengke sa Brgy Gumian.
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 Karahasan at Pananalasa sa Mamamayang Albayano
Ang presensya ng mga militar sa mga

sentrong baryo, na malalapit sa mga
eskwelahan ay nakaka-apekto sa kanilang
pag-aaral at naglalagay sa kanila sa
panganib. Nalalabag ang karapatan ng mga
bata. Araw-araw na nalalantad ang mga bata
sa mga bisyo, pang-aabuso, magagaspang
na kilos at iba pang masasamang gawi ng
mga militar.
Interogasyon sa mga Sibilyan: Pamimilit
at Pagmamalupit ng PDT
   Sa Brgy Balite, ininteroga sa loob ng
barangay hall ang magsasakang si Henio

Oli nitong Agosto 15. Pilit siyang
pinaaaming taga-suporta daw
ng NPA, at pinapili pa siya
ng tropa ni Sgt Maranio, kung
gusto ba niyang masaktan o
uminom ng isang galong
tubig. Kasabay nito, ang
barangay tanod na si
Emelio Odeña, ay tinutukan
ng kutsilyo ng isang militar
habang siya ay nasa duty
nitong Agosto 15.

Ang magsasakang si
Jerry Pancepane ay piniringan sa mga mata,
tinutukan ng balisong, itinulak at ipinasok
sa loob ng barangay hall. Isinara ito ng mga
militar habang siya ay iniinteroga nitong
Agosto 17.

Nitong Agosto 18, ipinasundo ng mga
militar sa kanyang tahanan ang sibilyang si
Dina Maritana. Pinapasok siya sa Farmers
Training Center, at ikinandado ang pinto mula
alas otso ng umaga hanggang alas tres ng
hapon. Naranasan niya ang mahabang
interogasyon, at pilit sa kanyang ipinapaamin
na siya ay dumadalo umano sa pulong-
pulong, at NPA daw ang kanyang kapatid.
Sinusuntok pa ng militar ang mesa habang
paulit-ulit ang mga pagtatanong sa kanya.

Matapos ang interogasyon, pinapirma pa siya
ng mga militar sa isang papel bilang
pagpapatunay umano na hindi siya sinaktan
ng mga militar. Binantaan pa siya ng militar
at sinabihang huwag magku-kwento sa iba
ng panggigipit sa kanya.

Ganito rin ang sinapit ng kanilang mga
kababaryo na sina Emily Pingcaro at Melody
Maritana na pilit ding pinapaamin na
myembro umano ng organisasyon sa baryo,
at tinanong din tungkol sa mga aktibidad
ng iba pa nilang mga kababaryo. Sina Rodrigo
Bosquellos, Diosdado Pajalla, at Romulo Oli
ay pinilit paaminin ng mga militar na mga
myembro umano sila ng MB (milisyang
bayan) nitong Agosto 12 at 15. Sina
Dominguita Papio at Levy Oli ay ininteroga
sa loob ng Farmers Training Center nitong
Agosto 19.

Matapos ang labanan sa Brgy Balite
nitong Agosto 15, sapilitan ang magdamag
na pagpapa-duty  sa  mga brgy tanod, brgy
kagawad at iba pang residente sa sentrong
baryo, kung saan nakabase ang mga militar.
Gabi-gabing pinagbabantay ang mga sibilyan
habang mahimbing na natutulog ang mga
militar. Inuutusan din sila na magronda sa
palibot ng baryo. Ginamit ng mga militar
ang mga sibilyan bilang human-shield, alam
nilang hindi sila maaatake ng BHB pagkat
laging isinasaalang-alang nito na walang
madadamay na sibilyan sa mga labanan.

Sa Brgy Pood, ang brgy tanod na si Oscar
Pardines ay pinatawag ng mga militar na
nasa barangay hall nitong Agosto 24,
kinulata siya sa likod ng butt ng M16, at
sinuntok sa sikmura habang
iniimbestigahan. Ipinasok naman ng mga
militar sa chapel ang magsasakang si Novo
Otico, habang iniinteroga siya ay pinalo sa
ulo at binti ng “sarungan” (salungan) ng
g u l o k . sundan sa pahina 6
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 Karahasan at Pananalasa sa Mamamayang Albayano
Si Miriam Pardines ay pinatawag din ng mga
militar nitong Agosto 17 at pinagbantaan
siya na susunugin ang kanyang bahay.

Dahil sa takot  sa presensya ng militar,
si Antonio Otico ay inatake sa puso habang
maingay na nag-iinuman ang mga militar sa
kanyang bahay nitong Agosto 15 ng gabi.
Apektado si Otico ng mga pagpapaputok ng
mga PDT o SOT  na nakabase sa karatig na
sityo Danao ng Brgy Ongo at sentro ng Brgy
Balite.

Nitong Setyembre 20, ipinatawag  ng mga
militar at pinagbantaang pupugutan ng ulo
ang mga residente ng Brgy Pood at Balite
na sina Elis Ocharan, Alvino Oprecio, Franco
Napud, Ocring Gregorio, Diosdado Pajalla,
Romulo Oli, Jerry Pancipane, Joselito Paquio,
Darwin Ogayon, Roger Pantoja, Michael
Maritana at Alvin Olivera.

Sa Brgy Bololo, nitong Agosto 6, tinakot
ng mga militar ang tenante sa lupa ng
pamilya Paje, na  nagpahayag ng pagtutol
sa pagtatayo ng kubong himpilan ng PDT sa
lupang kanyang binabantayan.

Sa Brgy Cabaluaon, mula Agosto 20
hanggang 22, ipinatawag ang siyam na
residente at ininteroga ng tropa ni Sgt
William Palave sa sentry ng Barangay
Defense System (BDS).

Sa Brgy Batbat, pinabalik-balik sa base
ng militar ang sibilyang si Jimmy Paje, paulit-
ulit siyang pinipilit sumagot sa pagtatanong
nila kung ano ang kanyang alyas.

Sa Brgy Ongo, nitong Agosto 18, pitong
mga sibilyan ang sumailalim sa interogasyon
at pamimilit ng mga militar upang paaminin
silang taga-suporta umano ng BHB.

Nitong Setyembre 29, pinilit sanang
pasukin at halughugin ng mga militar ang
bahay ni Virgilio Olavides nang walang
search warrant, dahil lamang sa paratang
na nagtago daw doon ang isang tim ng BHB.

Sa Brgy Sinungtan, ipinatawag ng tropa
ni Lt Rolito Basibas sina Aldrin Ortecio,
Domingo Obaña, Ariel Obsequio, Eulalio
Jimenez, at Inen Lim. Pagkatapos ng
interogasyon nitong Agosto 14, kinuhanan
sila ng litrato na may hawak na nameplate
na may nakasulat na letra K. Sina  Berito
Ortelio, Antonio Olavides at Ernesto Mimay
ay araw-araw na pinapa-report ni Lt Basibas
sa barangay hall, kung saan nakahimpil ang
mga militar. Pinapa-logbook sila ng kanilang
pang-araw-araw na mga aktibidad.
Malawakang Paglalantad at Magiting na
Paglaban ng mga Albayano sa
Mapanlinlang at Malupit na PDT

Mahigit 80 sibilyang direktang biktima ng
pandarahas at pananakot ng mga militar ang
nagsampa ng reklamo laban sa
mapanalasang PDT o SOT sa mga barangay
sa Guinobatan. Sa maagap na pagkilos ng
mga brgy officials at mga residente,
nakaalpas sa mahirap na sitwasyong
nakukubabawan ng pananakot at pamimilit
ng mga tropa ng PDT.

Pagkamuhi sa SOT at magiting na
paglaban ang naging aksyon ng
mamamayang Albayano sa  mala-”Martial
Law” na kalagayan sa kanilang mga baryo.

sundan sa pahina 4
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Walang takot at kolektibong nilabanan
ng mamamayan ang lagim na dulot ng mga
PDT o SOT. Isang kilusang masa ang siyang
nakapagpahinto sa mapang-abusong mga
aktibidad ng militar. Naitulak ang mga tropa
ng PDT sa pasibong pusisyon. Naobliga
silang ihinto ang mga interogasyon at
pananakit sa mga taumbaryo. Bagamat di
pa tuluyang napapalayas ang mga tropa ng
PDT na nakahimpil sa mga sentrong baryo,
nakikita na lamang na patulug-tulog ang
mga militar sa kanilang “baraks”.

Lumapit sa mga istasyon ng radyo at
telebisyon ang  ilampung residente, kasabay
ang mga brgy officials sa Guinobatan upang
ilantad ang mga  karahasang militar sa
kanilang lugar. Sa harap ng media, walang
takot na nakipagsagutan ang mga biktima
sa mga tagapagsalita ng 901st Bde na paulit-
ulit na naglulubid ng kasinungalingan upang
pagtakpan ang pang-aabuso ng kanilang
mga tropa.

Naobliga ang Mayor ng Guinobatan na si
Juaning Garcia na bigyang pansin ang mga
reklamo laban sa militar. Sa harap ng media
at ng publiko, nadepensiba nang husto ang
mga tagapagsalita ng 9th ID, kaya napilitan
silang magdeklara sa media na,
ipinapangako nilang hindi na mauulit ang
mga paglabag sa karapatang pantao at
ipagbabawal daw nila sa kanilang tropa sa

SSSSS

 Karahasan at Pananalasa sa Mamamayang Albayano
Albay ang pag-abuso sa sibilyan.

Nitong Setyembre 28, nagkaroon ng
hearing sa Sangguniang Bayan (SB) ng
Guinobatan para ilahad sa harap ng
Commission on Human Rights (CHR), ang
reklamo ng mga residente.  Tugon ito ng SB
sa ipinasang petisyon upang aksyunan ang
sunud-sunod na kasong isinampa laban sa
mga abusadong militar. Nilaman ng petisyon
ang pagtutol sa paggamit ng mga militar sa
kanilang mga brgy hall, eskwelahan at
simbahan bilang “baraks”. Ang nabanggit na
petisyon ay pirmado ng mga brgy kapitan
sa 13 barangay sa Guinobatan, kung saan
naganap ang mga paglabag sa karapatang
pantao. Nakasaad din sa petisyon ang mga
Brgy Resolusyon na naipasa ng kanilang mga
brgy councils. Inimbita ng CHR ang mga
taga-media, pero hindi muna isinabay ang
mga militar sa nabanggit na hearing. Daan-
daang mga residente ang nagtungo sa
munisipyo para ipetisyon ang pagpapalayas
sa mga PDT o SOT.

Mahigit 12,000 ang lumahok sa tatlong
araw na Karaban Laban sa Militarisasyon
na nagmula sa iba't ibang panig ng Bikol
nitong Oktubre 17 at nagmartsa-rali sa
prubinsya ng Albay nitong Oktubre 19.

Sa sama-samang pagkilos, epektibong
nilalabanan ang militarisasyon at matapang
nilang hinaharap ang panggigipit ng mga
militar. Pursigidong  nagsampa ng kaso ang
mga biktima at humingi sila ng tulong sa
mga taong-simbahan, guro, estudyante,
abugado, mga brgy council, local government
unit (LGU), media at mga grupong
nagtataguyod ng human rights.

Ganap nang nailantad sa publiko at sa
mamamayan ang kahungkagan ng paggamit
ng mga karatula ng “kapayapaan” at
“kaunlaran” ng mga abusadong tropa ng 9th

ID.
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Tatlong magsasaka ang biktima ng
kalupitan ng Special Intel Team (SIT) ng

2nd IB na nag-ooperasyon sa Brgy Matanglad sa
Pioduran, Albay nitong Setyembre 13. Ang SIT
ay nagsusuot ng ordinaryong damit (plain
clothes), nakikipag-usap sa sibilyan, at
nagpapanggap na yunit ng BHB.

Nasalubong ng tatlong biktima ang nag-
ooperasyong  SIT-2nd IB, na siyang nagsisilbing
security force ng Peace and Development Team (PDT) o dating SOT na nananalasa sa 11
barangay sa Guinobatan. Biktima ng pagmamalupit ng militar sina: Edwin Palmones,
(40 taong gulang residente ng Brgy Matanglad), pinukpok sa ulo, pinitik ang kanyang
ilong at pinalakad siyang nakasuot lamang ng underwear; Severino Convocar Jr., (70
taong gulang, residente ng Brgy Matanglad), tinurtyor sa pamamagitan ng pagtutok ng
kutsilyo sa leeg habang nakapatong ang ulo niya, na parang manok na iihawin sa tapat
ng isang plangganang may mga dahon ng tanglad ; Federico Olaguer , (60 taong gulang,
residente ng sityo Sukip, Brgy Matanglad), tinutukan ng itak sa leeg. Habang ginagawa
ito ng mga militar, siya ay ininteroga  at pinipilit umaming “taga-suporta ng NPA”.

Naganap ang pang-aabuso matapos ang dalawang beses na engkwentro sa nabanggit
na lugar nitong Setyembre 13. Dinadahas ng mga militar ang walang kalaban-labang mga
sibilyan, laluna kapag natatalo sa labanan, sa desperadong tangka ng AFP na ibsan ng
suporta ang BHB.

 Matapos malantad sa media ang abusong militar, buong pagsisinungaling na ibinintang
ito sa BHB ni Major Narzan Obuyes, ang tagapagsalita ng 901st Infantry Brigade.

Tinambakan ng tropa ng 2nd IB-PA ang sityo Bantonan, Brgy Palanas, sa
Guinobatan, matapos ang engkwentro sa pagitan ng mga militar at ng BHB noong Hunyo
15, sinakyada ng mga militar pati ang mga kalapit baryo para umano maglunsad ng
pursuit operations laban sa BHB. Subalit ang mga sibilyan sa sityo Bantonan ang
pinagbuntunan nito ng pangmamalupit. Sapilitang hinalughog ang ilang kabahayan, ginipit
ang mga residente at may mga binugbog:

• Si Salvador Nora, (59 taong gulang na magsasaka), ay binusalan ng tela sa bibig
habang nakabalot ng plastik sa ulo. Binubugbog sa bawat tanong, at pilit pinapaamin ng
mga militar na siya umano ang gumawa at nagmamay-ari ng isang Command Detonated
Explosive.

• Binugbog din si Catalino Pajarillo (53 taong gulang na magsasaka) at sapilitang
ipinaamin na nagmamay-ari umano ng isang kalibre .38 rebolber.

• Sapilitang hinalughog ng mga militar ang bahay nina Marites Opeña, Salvador
Nora at Catalino Pajarillo.

Sibilyang Populasyon:
Hinahagupit ng Kalupitan ng 2nd IB



SILYAB * Oktubre 30, 2011 9

Sunud-sunod na taktikal na opensiba at pagpaparusa ang inilunsad ng Santos Binamera
Command (SBC) laban sa abusadong mga tropa ng AFP at CAFGU sa Albay. Ayon sa

pahayag ni Ka Florante Orobia, ang tagapagsalita ng SBC, ang mga ito ay bahagi ng
pagpapatupad ng aktibong depensa ng  BHB sa mga teritoryo nito laban sa paninibasib
ng Oplan Bayanihan ng rehimeng Aquino. Pagtugon ito sa kahilingin ng mga Albayano na
mabigyan ng katarungan ang mga paglabag sa kanilang karapatang tao at maparusahan
ang berdugong mga militar at CAFGU.

Sunud-sunod ang pagsasampa ng mga reklamo laban sa presensya ng militar sa 11
barangay sa Guinobatan dahil sa mga paglabag sa karapatang-pantao tulad ng sapilitang
pagpapatawag sa kanila para sa interogasyon,  pagpaparatang sa kanila na “poste ng
NPA”, sapilitang pagpapahakot at pagpapatrabaho sa mga sibilyan para gumawa ng
“baraks”. Nalalagay sa panganib ang sibilyang populasyon dahil sa pagbabase nito sa
mga barangay hall, chapel, at eskwelahan ng nasabing mga baryo.

Agosto 1_Alas-singko ng hapon,  pinaputukan ng isang tim ng yunit gerilya ang tropa
ng 2nd IB na naglulunsad ng Peace and Development Operation (PDT) o mas kilala bilang
SOT sa Brgy Bololo, Guinobatan.

Agosto 6_Alas-dyes ng gabi, pinutukan ng isang tim ng BHB ang tropa ng 22nd IB na
nagsisilbing security force ng isang kumpanya sa pagmimina na nag-oopereyt sa Brgy
Nagas, Oas.

Agosto 7_Alas-kwatro ng hapon. naglunsad ng operasyong isnayp ang isang tim ng
BHB laban sa tropa ng 2nd IB  sa  Brgy  Malobago, Guinobatan. Bandang ala-una y medya
ng hapon, ipinatupad ng isang tim ng BHB ang pamamarusa sa impormer na si Salvador
“Adong” Caneso sa Brgy Catomag, Guinobatan. Si Caneso ay aktibong ahente sa intel ng
Bravo Coy 22nd IB na nakabase sa Brgy Bonga, Ligao City.

Magigiting na Armadong Aksyon laban sa Mapanalasang
Peace and Development Team sa Albay

sundan sa pahina 10
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Masigasig si Caneso sa gawaing paniktik
laban sa rebolusyonaryong kilusan at
masugid na giya sa mga sakyada ng militar.
Noong 2009, dati na siyang nasampahan ng
kaso sa hukumang bayan, dahil sa kanyang
tangkang pag-rape sa isang babae sa Brgy
Catumag, (sinadyang hindi banggitin ang
pagkakakilanlan ng biktima para sa kanyang
seguridad).

Kasunod nito, alas-onse ng gabi,
pinutukan ng isang tim ng yunit gerilya ang
Phil Army-CAFGU detatsment sa Brgy
Francia, Ligao City sa ilalim ng Bravo Coy-
22nd IB. Matagal na itong inirereklamo ng
taumbaryo sa paligid ng kampo dahil sa
malaganap ng nakawan ng mga alagang
hayop at walang-habas na pagpapaputok
ng baril tuwing nalalasing ang mga militar.

Agosto 8_Bandang alas-otso y medya
ng umaga, tinambangan ng isang tim ng
BHB si Pfc Leo Salcedo, sa boundary ng
Brgy Inarado at Alobo na sakop ng bayan
ng Daraga. Narekober kay Salcedo ang isang
calibre .45 (Norinco Serial #9066691),
magasin at mga bala. Si Pfc Salcedo ay
mula sa Charlie Coy ng 83rd IB, na ngayon
ay nakapakat sa Charlie Coy ng 2nd IB na
nakabase sa Brgy San Ramon, Daraga. Ang
nasabing tropa ay nagsisilbi ring security
force ng itinatayong international airport sa
Brgy Alobo, Daraga.

Naging regular na gawain ng Charlie Coy
2nd IB, na kinapapalooban ni Pfc Salcedo,
ang pananakot at panghaharas sa mga
residenteng tumututol sa pagtatayo ng
airport. Matatandaang malakas ang pagtutol
ng mamamayan sa pagtatayo ng nasabing
airport dahil sa malawakang dislokasyon at
pagkawala ng kanilang mga sakahan, na
pangunahing pinagkukunan ng kanilang

ikinabubuhay. Walang nagawa ang
kawawang mga magsasaka sa harap ng
panlalansi at  pambabraso ng Sunwest
Corporation, ang kumpanyang nakakuha ng
kontrata sa pagtatayo ng airport, gamit ang
tropa ng militar at Special Civilian Active
Auxiliary (SCAA).

Agosto 9_Alas tres kwarenta ng hapon,
inisnayp ng isang tim ng BHB ang tropa ng
2nd IB sa Brgy Batbat, Guinobatan. Isang
elemento ng 2nd IB ang nasugatan.

Agosto 11_Pinaputukan din ng isang tim
ng BHB ang detatsment ng 22nd IB sa Brgy
Estanza, Legazpi City.

Agosto 13_Alas dos ng umaga,
pinaputukan naman ng isang tim ng BHB
ang detatsment ng 22nd IB sa Brgy
Alabangpuro, Pioduran.

Agosto 15_Alas syete kwarenta y syete
ng gabi, napalaban ang isang tim ng BHB sa
rekon team ng SOT sa Brgy Balite,
Guinobatan.

Agosto 24_Alas dose ng tanghali, muling
hinaras ng BHB ang SOT sa Brgy Bololo,
Guinobatan.

Agosto 25_Hatinggabi nang muling
inisnayp ng BHB ang SOT sa Brgy Malobago,
Guinobatan.

Armadong Aksyon laban sa PDT sa Albay
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Kasunod nito, alas syete y medya ng
umaga, napalaban ang BHB sa rekon tim ng
militar sa Brgy Maoraro, Guinobatan. Ang
mga militar ay  galing sa Temporary Patrol
Base (TPB) sa Brgy Mageron para magsilbing
security force sa mga upisyal ng 901st

Brigade na sina Lt Col Audrey Pasia, Major
Narzan Obuyes at Col Romeo Ayson na
naglunsad ng pulong-pulong sa Brgy
Sinungtan, kasabay ang Mayor ng
Guinobatan.

Agosto 31_ Alas sais ng umaga,
tinambangan ng isang tim ng BHB ang
nakasakay na tropa ng 7th Scout Ranger

Company (SRC) sa Brgy Morera,
Guinobatan. Kabilang
sa malulubhang
nasugatan sina MSgt
Rolly Intan, Pfc Jaya
Disamparado, Pfc

Jerwin Armejo.
Ang iba pang

sugatang militar
ay dinala sa Ligao
District Hospital.

Pauwi na sa
kanilang kampo
sa Pili, Camarines
Sur ang nabanggit

na mga sundalo galing sa isang operasyong
militar sa prubinsya ng Sorsogon, nang
paputukan sila ng mga pulang mandirigma
malapit sa sentrong bayan ng Guinobatan.

Setyembre 5_Alas kwatro y medya ng
hapon, pinaputukan ng isang tim ng BHB
ang nag-ooperasyong tropa ng SRC sa sityo
Hale, Brgy Malabnig. Sugatan ang dalawang
militar.

Setyembre 6_Nasamsam sa isang
ambus ng BHB ang isang ripleng M-16 mula
sa detachment commander ng 2nd IB na si

Armadong Aksyon laban sa PDT sa Albay
Corporal Richard Narito sa Brgy Taplacon,
Camalig. Inambus ng isang yunit ng SBC
ang tatlong sundalong nasakay sa dalawang
motorsiklo sa Brgy Maninila, Camalig.

Setyembre 22_Alas syete y medya ng
umaga, inisnayp ng mga pulang mandirigma
ang SOT sa Brgy Bololo, Guinobatan.

Setyembre 23_Alas onse ng umaga,
inisnayp ng BHB sa Brgy Batbat, Guinobatan.

Setyembre 25_Alas sais kinse ng gabi,
hinaras ang SOT sa sityo Danao,  Brgy Ongo,
Guinobatan.

Setyembre 27_Alas tres ng hapon,
inisnayp ang SOT sa sityo Danao,  Brgy Ongo,
Guinobatan.

Oktubre 1_Alas sais ng gabi,
matagumpay na sinunog ng isang tim ng
BHB ang dalawang kubo na ginagamit daw
na “baraks” ng isang iskwad 2nd IB na
nagsasagawa ng PDT o SOT sa Brgy Batbat,
Guinobatan. Ayon sa pahayag ng SBC,
patunay lamang ito na hindi sila namamalagi
sa mga ipinatayong kunyaring “baraks” at
nananatiling okupado nila ang mga barangay
hall, Farmer’s Training Center, Day Care
Centers at ilang pribadong bahay na nasa
gitna ng matataong lugar at mga sentrong
baryo ng  Guinobatan.

Kunwari’y nagpatayo ng mga kubo o
“payag” ang tropang nagsasagawa ng PDT
o SOT upang palabasin sa media na hindi
na sila nagbabase sa mga pampublikong
pasilidad sa mga sentrong baryo, isa sa
inamin nilang mga paglabag sa karapatang-
tao sa isang dayalogo sa harap ng Peace
and Order Council at ng Mayor ng Guinobatan
nitong Agosto 25. Isang buwan nang yari
ang mga “baraks” sa tatlong barangay ng
Bololo, Batbat at Cabaluaon, ngunit
hindi naman inookupa ang mga ito. SSSSS
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Nagdulot ng maraming kaswalti
sa AFP at PNP ang koordinado at

sunud-sunod na mga taktikal na opensibang
isinagawa ng mga pulang mandirigma sa mga
prubinsya ng Albay, Masbate, Sorsogon at Camarines
Sur na nagresulta sa maraming kaswalti sa panig
ng pasistang AFP at PNP.

Ayon sa pahayag ng NDF-Bicol nitong Setyembre
26, umabot sa 31 ang kumpirmadong kaswalti sa AFP
at PNP sa 14 na labanang naiulat mula Agosto 15
hanggang Setyembre 23. Bago nito, nagdulot ng maraming
kaswalti ang sunud-sunod na operasyong haras at isnayp
ng BHB-Albay laban sa berdugong tropa ng 2nd IB na
nagpapanggap na “peace and development team” (PDT)
sa Guinobatan, Albay. (Detalye sa artikulong Magigiting
na Armadong Aksyon laban sa Mapanalasang PDT sa
Albay).

Ayon kay Ka Greg Bañares, ang tagapagsalita ng NDF-
Bicol, patuloy na binibigwasan ng malaganap na mga taktikal na opensiba
ng Bagong Hukbong Bayan ang Oplan Bayanihan (OPB) ng rehimeng US-Aquino sa rehiyon.
Ito ang makatarungang tugon ng rebolusyonaryong kilusan sa kahilingan ng mamamayan
na parusahan ang rehimeng US-Aquino sa walang lubay na pagpapahirap at panlilinlang
sa mamamayan habang walang puknat ang paninibasib ng malupit na operasyong militar
at civil-military operation (CMO) ng 9th  Infantry Division ng Philippine Army (9th  IDPA) at
Philippine National Police (PNP) sa kanayunan.

Walang namatay o kaya’y malubhang nasugatan sa panig ng mga pulang mandirigma
sa naturang mga labanan, ayon sa pahayag ng NDF-Bicol. Ipinapakita nito ang
determinadong pagtataas ng kahandaan, disiplina at kakayahang militar ng mga pulang
mandirigma, mahusay na koordinasyon at suportahan ng mga larangang gerilya sa iba’t
ibang probinsya, at ang malawak at malalim na suportang masa.

Matatagumpay na Reyd at Ambus sa Masbate
Agosto 14_ Pinagsanib na mga yunit ng BHB ang nagsagawa ng sunud-sunod na pag-
atake sa Mobo Municipal Police Station (bandang alas dos y medya ng umaga), at pag-
ambus sa mga tropa ng 9th  IB at Special Action Force ng PNP na nagtangkang sumaklolo
sa istasyon ng PNP sa Mobo.

Sunud-sunod na
Taktikal na Opensiba
sa Iba’t ibang Panig ng Bikol

sundan sa pahina 13
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Inambus ng mga pulang mandirigma ang
tropa ng 9th IB na galing sa himpilan ng
batalyon sa sityo Baclay, Brgy Bacolod,
Milagros. Pinasabugan ng command
detonated explosive ang sinasakyan nitong
trak pagsapit sa Brgy Mayngaran, Masbate
City na nagresulta sa pagkamatay ng apat
na sundalo at pagkakasugat ng
marami pang iba.

Kabilang sa mga
sugatan sina SPO1 Arturo
Mendoza, PO1 Judy Villamor, at
PO1 Marvin Marcellana, PO2
Tidon Antonio, PO2 Bernardino
Artarejos, at PO2 Ernie
Concepcion sa reyd sa Mobo
Municipal Police Station.
Dagdag na nasugatan sa
sumunod na ambus ang
mga elemento ng 9th IB na
sina Pfc Henry Maisog, Pfc
Ryan Brayuga, at Pfc Jomar
Erediano.

Nagtangka ring sumaklolo ang mga tropa
ng 506th PNP-Provincial Mobile Group na
galing sa Masbate City, na katabi lang ng
bayan ng Mobo, ngunit inambus din ito ng
mga pulang mandirigma pagsapit sa Brgy
Tugbo, Mobo. Napilitan itong bumalik sa
Masbate City bitbit ang kanilang mga
sugatan. Hindi rin nakasaklolo ang mga
tropa ng Special Action Force ng PNP na
nakabase sa Brgy Lalaguna, Mobo at ang
mga tropa ng Bravo Company ng 9th IB sa
Brgy Armenia, Uson nang harangin at
paputukan din sila ng mga pulang
mandirigma.

Ayon sa Jose Rapsing Command ng BHB-
Masbate isinagawa ang pag-atake bilang
tugon sa makatarungang kahilingan ng

mamamayan sa lugar na papanagutin si
Mayor Percival Castillo sa kanyang kontra-
mamamayang mga proyekto at masugid na
paglahok nito at ng lokal na pulisya ng Mobo
sa kontra-rebolusyonaryong kampanya.
Agosto 1_Ipinatupad ng isang espesyal na
yunit ng BHB ang pamamarusa sa Filminera

Mining Corporation dahil sa malulubhang
krimen sa mamamayan tulad ng

malawakang pagsira ng kalikasan,
pandarambong sa likas-yaman

ng prubinsya, at
pamamaslang at
pandarahas sa  maliliit
na minero at mga

residente ng lugar, kasabwat
ang mga tropa ng 9th ID at PNP.
Matagumpay  na naparalisa at

natigil ang operasyon nito sa pagkasira
ng imbakan ng tubig na ginagamit ng
kumpanya sa pagpoproseso ng ginto.
Ikalawang hakbang pamarusa ito ng BHB
laban sa Filminera Mining Corporation mula

nang salakayin at sunugin ito ng BHB noong
Abril 2007.

Dahil sa mahigpit na suporta ng
mamamayan, naisakatuparan ng BHB ang
hakbang pamamarusa sa kabila ng
pagbabantay ng 200 na armadong tauhang
sinanay ng AFP na tinatawag na Special
Civilian Active Auxiliary (SCAA), isang platun
ng CAFGU-Army ng 22nd IB na nagbabantay
sa loob ng minahan, at isang kumpanya ng
9th IB na nakabase malapit sa lugar ng
minahan.

Dagliang Ambus sa Catanduanes
Agosto  7_Bandang alas-nwebe ng umaga,
dagliang inambus
ng BHB ang isang

 Taktikal na Opensiba sa Iba’t ibang Panig ng Bikol
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iskwad na nagpapatrolya sa hindi kalayuang
detatsment ng mga CAFGU sa sityo Ligwa,
Brgy Porot, Pandan.

Ayon sa Nerissa San Juan Command
(NSJC), isang tim ng pulang mandirigma ang
mabilis na umaksyon sa ipinaabot na
impormasyon mula mismo sa loob ng
detatsment, na may mga kasamahan sila
na magsasagawa ng combat at security
patrol sa may di-kalayuan ng kanilang
kampo. Agad na pumusisyon ang
mga pulang mandirigma at nag-
antay sa pagdaan ng magpapatrulya.
At nang mamataan nila ang kaaway,
agad nila itong pinaputukan.

Namatay ang
commanding officer ng
detatsment at may
lima pang sugatan,
kabilang ang
assistant detachment commanding officer
na si Sergeant Jason Boral.

Ito ay aksyong-pamarusa sa patuloy na
paghasik nila ng takot sa mga residenteng
malapit sa detatsment ng CAFGU. Sila ang
may kagagawan ng mga pananakot,
panggigipit, pandarahas, pambubugbog, at
pangungulimbat ng mga kagamitan ng mga
ordinaryong mamamayan sa kalapit na mga
baryo.

Ayon pa sa NSJC, naitayo ang nabanggit
na detatsment mula sa panlilinlang at
pwersahang rekrutment ng mga berdugong
kasapi ng Philippine Army. Ang iba, napilitang
pumasok upang matigil na ang pagpapahirap
at panggigipit sa kanila ng militar. Ang iba
naman ay napilitan dahil sa kawalan ng
hanapbuhay at matinding kahirapan.
Karamihan sa kanila ay umalis na, at ang
sagad-sagaring berdugong mga kasapi nila

Taktikal na Opensiba sa Iba’t ibang Panig ng Bikol
ang natira. Sila yaong lantarang nagsisilbing
paniktik laban sa rebolusyonaryong kilusan
at giya ng militar sa mga sakyada at
paghasik ng karahasan at pang-aabuso sa
mamamayan.
Setyembre 3_Madaling araw, inambus ng
mga pulang mandirigma ng Nerissa San Juan
Command ng BHB-Catanduanes ang mga
pulis sa Brgy Mabini, Caramoran. Sugatan

ang Deputy Chief of Police ng
Caramoran Municipal Police
Station na si Inspector Rene
Bea at apat pa nitong
kasamahang pulis.

Mga Labanan sa
Sorsogon at Camarines

Agosto 14_Madaling araw
nang hinaras ng BHB ang

detatsment ng 22nd IB at CAFGU
sa Brgy Alanao, Lupi, Camarines Sur at ang
detatsment ng 22nd IB at CAFGU sa Brgy
Mayon, Castilla, Sorsogon.
Setyembre 5_Ala-una ng madaling araw,
pinaputukan ng isang tim ng BHB ang
detatsment ng CAFGU sa Brgy Mapaso,
Irosin. Dalawang militar ang nasugatan.
Pagsapit ng alas-otso ng umaga,
pinasabugan naman ng Command-
Detonated Explosive ng isa pang yunit ng
Celso Minguez Command ang trak na
sinasakyan ng Commanding Officer ng 49th

IB na si Col Epimaco Macalisang. Isinagawa
ang aksyong-demolisyon sa Brgy Buenavista,
Irosin.
Setyembre 15_Inambus ng mga pulang
mandirigma sa ilalim ng Armando Catapia
Command ng BHB-Camarines Norte ang mga

sundan sa pahina 15
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sundalo ng 92nd Division Reconnaissance
Company (DRC) sa Sityo Binuang, Brgy
Daguit, Labo.

Galing sa kanilang kampo sa Brgy Bagong
Silang Uno ang mga militar sa ilalim ni 2Lt
Mark Philipo Magora nang tambangan ng mga
pulang mandirigma. Sugatan ang limang
sundalo na nakilalang sina Pfc Marlon
Gastillo, Pfc Mark Anthony Villaruel, Pfc
Jenear Bitagara, Pfc Larry Joshua Magalona
at isa pang hindi pinangalanang sundalo.
Namatay din
makalipas ang ilang
araw si Pfc Magalona.
Setyembre 17_Binigo
naman ng isang platun
ng BHB ang pag-atake
ng 49th Infantry
Battalion sa Brgy
Bogtong, Barcelona,
Sorsogon. Pinasabugan
ito ng command-
detonated explosive
habang papalapit sa
pusisyon ng mga
pulang mandirigma.
Namatay ang isang
sundalo at sugatan ang isa pa.
Setyembre 18_Hinaras ng isang yunit ng
Armando Catapia Command ang kampo ng
militar sa San Antonio, Labo.
Setyembre 22_Alas sais ng umaga,
magiting na binigo ng isang platun ng Celso
Minguez Command (CMC) ang patraydor na
pag-atake ng mga tropa ng 93rdDivision
Reconnaissance Company (DRC) at 903rd

Brigade sa Brgy Bacalon, Magallanes,
Sorsogon. Ayon sa mga residente, namatay
ang isang sundalo at sugatan ang hindi-

Taktikal na Opensiba sa Iba’t ibang Panig ng Bikol
bababa sa tatlong iba pa na dinala sa isang
ospital sa bayan ng Casiguran, Sorsogon.

Gabi pa lamang ng Setyembre 21, habang
umiiral ang pekeng suspension of offensive
military operations (SOMO) ng AFP, ay
pumasok na ito sa lugar at pumusisyon sa
mabundok na bahagi ng Brgy Bacalon.

Bandang alas-otso y medya ng umaga
ay inambus ng isang iskwad ng CMC ang
isang owner-type na sasakyan na puno ng
sundalo ng 49th IB na magre-reimpors sa

mga tropa ng 93rd DRC sa Brgy Bacalon,
Magallanes. Pinaputukan ng mga

pulang mandirigma ang mga
sundalo pagdating ng Brgy
Cadandanan, Bulan. Namatay
ang pitong sundalo at
malubhang sugatan ang dalawa
pa. Isinakay sa mga van ang mga
kaswalti ng militar at dinala sa
mga punenarya sa bayan ng Irosin
at sa Sorsogon City. Sumaklolo
rin ang dalawang helikopter ng AFP
at kinuha ang kanilang mga
sugatan.
Setyembre 23_Bago mag-
hatinggabi, inatake ng isang iskwad

ng CMC ang istasyon ng pulisya sa bayan ng
Barcelona. Sugatan ang tatlong pulis na sina
PO2 Joel Encinares, PO2 Jessie Dolueras, at
PO1 Escreza.
Setyembre 27_Pasado alas singko ng
hapon, hinaras ng mga pulang mandirigma
ng CMC ang kampo ng Bravo Company ng
49th IB sa Brgy San Isidro, Bulan.
Setyembre 29_Hinaras ng mga pulang
mandirigma ng Armando Catapia Command
ang hedkwarters ng 902nd Infantry Brigade
na nakabase sa Brgy Tulay na Lupa,
Labo, Camarines Norte. SSSSS
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Si Pay Ute, si Mang Jesi, Si Manoy Odel—ilan
lang sa mga asawa ng mga benipisyaryo

ng 4P’s (Pantawid Pamilyang Pilipino
Program)—ang programa ng gubyerno ni
Noynoy Aquino upang diumano ay
resolbahin ang kahirapan ng
pamilyang Pilipino. Pareho ng sa
kanilang mga asawa, pinangako kina
Pay Ute na may ibibigay sa kanilang pera mula
sa gubyerno. Basta’t magtatrabaho sila ng apat na
oras bawat araw, sa loob ng 11 araw. Ayon sa kumausap sa kanila,
Cash-For-Work daw ang tawag sa programang ito, kakabit ng 4P’s.
Magtatrabaho ang kalalakihan ng paglilinis sa kalsada, eskwelahan,
barangay hall; paghahawan ng mga damuhan; at kung anu-ano pang
hindi naman gaanong produktibong gawain sa loob ng barangay. Kapalit nito ay ang
sweldong P225 bawat araw.

Syempre nama’y hindi tumanggi ang mga padre-de-pamilya. Sa hirap ng panahon
ngayon, malaking bagay ang magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan para sa kanilang
mga pamilya. Natapos ang trabaho nila nitong buwan pa ng Agosto, ang iba’y nitong
Hunyo. Ngunit magmula noon, hindi malinaw kung kailan nila matatanggap ang
pinangakong sweldo.
Benipisyo o perwisyo

Sa katunayan, ang dapat na sweldo para sa Cash-For-Work program ay P250 bawat
araw. Ngunit sa hindi ipinaliwanag na dahilan, P225 na lang daw ang ibibibay sa mga
nagtrabaho.

Kapareho ng 4P’s, na ang mga benipisyaryo ay ang mga  nanay at anak nila, hindi rin
malinaw kung sino ang dapat na makapasok sa Cash-For-Work program. Hindi naman
ibinatay sa kung sinu-sino ang wala talagang mga hanapbuhay.

Kwento-kwento na lang ang natatanggap nilang paliwanag
kung bakit hindi pa rin sila nababayaran. Ayon sa kanilang
barangay captain, hindi pa raw naaayos ang mga papeles,
at kulang pa raw ang rekisitos. May mga pangalan daw na

kailangan pang klaruhin ang pagkarehistro dahil may maling
ispeling. Hindi na rin humarap ang representante ng DSWD na

unang kumausap sa kanila bago magsimula ang Cash-For-Work.
Malaki ang problema nina Pay Ute dahil 11 araw din yun na

nawala sa kanila sa pagpapatandan/pagpapasuhol (arawang
pagpapasweldo sa pagtrabaho sa niyugan at palayan) na tiyak
ang kita, kung hindi sila nagtrabaho sa Cash-For-Work program.
Naengganyo silang pumasok dahil mas malaki ang sweldo kumpara
sa pagpapasuhol. Dagdag na problema pa dahil ang kinunsumo
nilang pagkain ay inutang muna nila, at ang nakapangakong

pambayad ay ang inaasahan nilang sweldo.

Patuloy na Panluloko sa Pamilyang Pilipino:
4P’s at Cash-For-Work Program
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Sa prubinsya ng Albay, ay ganito rin ang
sitwasyon. Wala ring nakatanggap ng
ipinangakong  sweldo para sa Cash-For-Work
program. Apat na araw na nagseminar ang
mga naipaloob sa programa. Ang pangako
pa sa kanila, maging ang mga araw na
ginugol nila sa pagdalo sa seminar ay
babayaran din ng kaparehong bayad sa
kanilang pagtrabaho para sa Cash-For-Work
program.
Parehong kwento, parehong walang
kwentang pangako

Sina Aling Di, at iba pang asawa ng mga
benipisyaryo ng Cash-For-Work
program, ay naghihintay din kung
kailan makukumpleto ang
natatanggap nilang benipisyo mula
sa 4P’s.  Tulad ng mga asawa
nilang lalaki, nakapako rin
ang pangakong ilanlibong
piso na dapat ay natatanggap
nila bawat buwan. Sa ngayon,
kung hindi nakakaltasan, may
mga natanggal pa sa listahan
ng mga benipisyaryo.

Nitong Agosto, dahil sa
maghapong pagpipila ng ina para
sa 4P’s, isang sanggol na may
sakit ang namatay sa bayan ng Magallanes,
prubinsya ng Sorsogon. Ang ibang nanay na
nagkandautang-utang upang makumpleto
nila ang mga rekisitos para sa 4P’s ay
napwersa nang magpasweldo sa ibang lugar,
dahil kulang na nga, binabawasan pa ang
dapat sana ay natatanggap nilang benipisyo.
Ang iba nama’y natanggal na sa listahan ng
mga benipisyaryo (Tingnan ang hiwalay na
polyeto).
Kontra-rebolusyong oryentasyon ng 4P’s
at Cash-For-Work program

Parehong nakapaloob ang mga nasabing
programang ito sa kontra-rebolusyon at
kontra-mamamayang kampanya na Oplan
Bayanihan. Sa mata ng rehimeng US-Aquino,
kaya raw naaakit lumahok sa armadong
rebolusyon ang  mamamayan, ay dahil sa

inaakala nilang walang ginagawa ang
reaksyunaryong gubyerno upang solusyonan
ang labis na kahirapan at kawalan ng
hanapbuhay. Kung kaya’t layunin ng mga
katulad na programang 4P’s ang linlangin
ang isipan ng mamamayan, na diumano’y
may ginagawa ang reaksyunaryong gubyerno
upang solusyonan ang kahirapan ng
pamilyang Pilipino.

Subalit napatunayan ng mga kwento at
karanasan ng mismong taumbayan na wala
silang napapala sa hungkag na pangako ng
rehimeng US-Aquino. Sa halip na pagtitiyak
ng trabaho, pamamahagi ng lupang

masasaka, at serbisyong
panlipunan ang gawing programa
ng rehimen, iginagapos ng 4P’s at

Cash-For-Work ang mamamayan sa
mapagsamantalang relasyong

dominado ng mga asendero’t
kapitalista. Matupad man ang mga
pagbabayad ng 4P’s at Cash-For-Work,
mistulang abuloy lamang ang mga ito
dahil kulang na kulang ang halagang
matatanggap ng mga tulad nina Pay Ute
at Aling Di upang makatawid sa bawat

araw.
Tanging sa pamamagitan ng

organisadong pagkilos ng mamamayan
upang maglunsad ng mga kampanyang masa
para sa kagalingan at kabuhayan, ang
kagyat na makakapagbigay-solusyon sa
krisis sa pagkain, kawalan ng hanapbuhay
at napakataas na presyo ng bilihin na
nagpapahirap ngayon sa taumbayan.
Kailangang mas pasiglahin pa ang
pagsusulong ng mga luyu-luyo, bayanihan,
at mga komunal na taniman para may kagyat
na mapagkukunan ang  taumbaryo ng
pangsustentong pagkain, tulad ng mga
gulayin at halamang ugat.

At tanging sa sama-sama at mas
puspusang pagkilos upang isulong ang
armadong rebolusyon, ang lubusang
makakaresolba sa talamak at tuluy-
tuloy na krisis sa ekonomya at lipunan.

Patuloy na Panluloko sa Pamilyang Pilipino
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Limang mayor na aktibidad ang matagumpay na naidaos upang mapalawak at
mapakonsolida   ang kasapian ng Partido sa prubinsya ng Sorsogon.
Mula Abril hanggang Hulyo ngayong taon, tatlong bats ng Batayang Kursong Pampartido

(BKP), isang bats ng Intermedyang Kursong Pampartido (IKP), at isang bats ng BKP-
Treyning Instruktor (BKP-IT) ang nailunsad sa iba’t ibang larangang gerilya sa prubinsya.

Nagluwal ng lampas 70 target na bagong ganap na kasapi mula sa mga nagsipagtapos
ng BKP. Habang ang BKP-IT ay nakapagsanay ng 17 na mga bagong instruktor, na
mangangasiwa ng mga ilulunsad pa na mga BKP sa kani-kanilang eryang kinikilusan.
Nadagdagan naman ang pang-ideolohiyang armas ng mga pinapanday na mga lider sa
mga platun na pinanggalingan ng 25 estudyante na nakapagtapos ng IKP.

Taas-moral ang naging resulta sa mga kasapi ng Partido mula sa lokalidad at Hukbo na
nakadalo sa mga nabanggit na aktibidad. Mariing pinatimo sa bawat kasapi ang kahandaang
bumalikat ng mas maraming obligasyon at pagharap sa mga gawain, upang tugunan ang
mga kinakailangang rekisitos sa pagpapataas ng antas ng digmang bayan. Natukoy sa
BKP-IT ang pangangailangan na makapagsanay ng mas marami pang may kakayahan,

hanggang sa hanay ng lokalidad, upang
maging kwerpo ng mga instruktor sa
marami pang bats ng BKP na ilulunsad sa
hinaharap.

Dagdag na ganansya pa nito ang mga
bagong pultaymer sa Hukbo at iba pang
linya ng mga gawain sa kilusan, na ilinuwal
ng mga aktibidad.

Upang umangkop sa sitwasyon na
anumang oras ay nakaamba ang atake ng
kaaway, sinikap na mas gawing masinop
ang paghahanda bago ganapin ang mga
aktibidad. Resulta nito, nakamit sa loob
ng anim na araw ang bawat bats ng BKP.

Sistematikong pinakilos ang mga Sangay ng Partido sa Lokalidad (SPL), milisyang
bayan, at mga organisasyong masa upang maging katuwang ng Hukbo mula sa paghahanda,
aktwal na paglulunsad, hanggang sa pagtatapos ng mga pag-aaral. Binalikat nila ang
lihim na pagpapasahan ng mga suplay, pagmonitor ng kilos ng kaaway, pagpili ng benyu,
pag-roving sa paligid ng sayt at pagpoposte, pagtaguyod sa gawaing kusina sa aktibidad,
at mismong pag-asikaso sa mga pangangailangan ng mga pinadalo nilang estudyante.
Mahusay na naging karanasan ng ilang SPL ang pagluyu-luyo upang makapagpalitaw ng
pinansya na ipinangsuporta sa mga naiwang pamilya ng kanilang mga kakolektibong
dumalo sa pag-aaral.

Ang mga estudyante mula sa lokalidad sa naunang bats ng BKP ay todo-suportang
tumulong upang itaguyod ang sumunod pang bats na dinaluhan naman ng mga estudyante
sa kanilang mga karatig baryo.

Simple ngunit hitik sa mga pangkulturang pagtatanghal ang mga pagtatapos. Mas
naging makabuluhan pa ito nang kagyat na naisunod ang maramihang pagpapasumpa
sa mga bagong ganap na kasapi ng Partido.

Ulat Koresponsal
Konsolidasyon at pagpapalawak ng kasapian ng Partido sa
Sorsogon, tuluy-tuloy na naisusulong
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