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Editoryal

Panakip-Butas na Saywar
sa Kabiguan ng 9th ID
sa Bikol

Sa gitna ng mga kabiguan ng 9th ID
sa kanilang kampanyang kontra-
insurhensya sa Bikol, todong saywar

at mga kasinungalingan ang paulit-ulit na
ipinangangalandakan ng mga upisyal at
mga tagapagsalita ng dibisyon, mga
brigada at batalyon ng AFP at PNP. Gasgas
na maruming propaganda at nilubid na mga
gawa-gawang istorya ang pilit isinusubo
sa publiko sa pagtatangka nitong sirain
ang prestihiyo ng kilusang rebolusyonaryo
sa ilusyong mailayo ang masa sa
pagrerebolusyon.

Hambog na propagandang madudurog
na ang Rebolusyonaryong kilusan sa
2010. Inuulit lamang ng 9th ID commanding general na si Major General Jeffrey Sodusta
ang kahambugan ng kanyang amo na si Lt Gen Alexander Yano, ang bagong-upong AFP
chief of staff. Aniya, kayang pawiin ang BHB sa 2010.      Ipinagmamayabang ni Major
Sodusta na may dalawa diumanong larangang gerilya na nawasak noong nakaraang taon,
at may tatlo pang larangang gerilya na wawasakin ngayong taon.

Paulit-ulit na pinangangalandakan ni Col Claudio Yucot ng 9th IB na nawasak na daw
ang  larangang gerilya sa mga bayan ng Castilla, Pilar at Donsol sa Sorsogon. Kaya nang
inisnayp na naman ng BHB ang isang iskwad ng  Charlie Coy ng 9th IB na pinamumunuan
ng isang Cpl Hacierto sa Millabas, Pilar nitong Mayo 17, pilit na pinalilitaw ni Col Yucot na
galing pa umano sa Albay ang BHB na naka-engkwentro ng militar para lamang
mapagtakpan ang nalantad na kasinungalingang wala daw BHB sa
lugar.
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Nadurog na daw ang larangang gerilya sa  Caramoan,
Pasacao at Calabanga sa Camarines Sur. Ang totoo, hindi nila
mapigilan ang patuloy na pagsulong ng  kumprehensibong
mga gawaing pulitika-militar  sa mga larangang gerilya, kahit
pa todo ang pananalasang militar. Lalo lamang nangangalit
ang mamamayan sa mas pinasahol ng mga pang-aabuso ng
militar sa mga sibilyan.

Pakulong lokalisadong peacetalks. Lokalisadong peacetalks
naman ang pakulo ni Col Ariel Bernardo, ang bagong brigade
commander ng 901st IB. Kasabay nito, ipinanukala din ni
Congressman Solis ng Sorsogon ang pagtatatag ng Brgy
Defense System sa buong bansa, at ang integrasyon umano
ng BHB sa AFP.

Nananaginip lamang nang gising ang militar at ang rehimeng
Macapagal-Arroyo sa pagtatangka nitong hatiin ang kilusan sa
pamamagitan ng hiwa-hiwalay at lokalisadong peace talks.
Nananatiling  matatag at buo ang pamunuan at kasapian ng
CPP-NPA-NDF sa buong bansa. Kaagad na ilinaw sa midya ng
tagapagsalita ng NDF-Bicol na walang anumang yunit ng BHB
sa rehiyon na papasok sa lokalisadong peace talks ng militar.

Malamang na uusad ang peace talks sa pagitan ng NDFP at
GRP kapag napatalsik na sa pwesto ang pasistang rehimeng
ito. Habang hindi tumutugon ang rehimeng Macapagal-Arroyo
sa ilang kahilingan ng NDFP para sa muling pagtutuloy ng
usapang pangkapayapaan ay maaring sa papalit na rehimen
ito maganap.

Pekeng pagpapasuko sa mga sibilyan. Ang mga
mapanalasang operasyon ng 9th ID na patuloy na hinaharap
ng BHB sa pamamagitan ng mga isnayp, reyd at haras ay
kadalasang nagdudulot ng maramihang kaswalti sa panig ng
mga militar. Para mapagtakpan ang kanilang kabiguang magapi
ang BHB sa labanan, pinalalabas nilang maraming �rebel
returnees�.

Walang ibang kayang gipitin at dahasin ang mga militar
kundi ang walang kalaban-labang mga sibilyang tinakot,
sinaktan at ginipit para sumuko, pagkatapos ay
ipagmamayabang ng militar sa midya na mga BHB diumano na
sumuko.       Pinagkakakitaan din ng mga ganid na upisyal ng
militar ang pondo para sa mga �rebel returnees� sa tuwing
may mga sibilyang matatanda, kababaihan at magsasakang
pinalalabas na sumuko. At maging mga sibilyang kabataan at
bata, ay pilit ginagamit para palabasin sa midya na mga
�sumukong menor-de-edad na kasapi ng BHB�.

Editoryal: Panakip-
Butas na Saywar
sa Kabiguan ng 9th ID
sa Bikol

Pahayag ng
NDF- Bicol:
Sagot Sa Paratang Ng
9th ID-PA
Kaugnay ng Umano�y
Arbitraryong
Pagpatay Ng Mga
Sibilyan

Pahayag Mula sa
Sorsogon :
Maruming Propaganda,
Pantakip Sa Kabiguan
ng 2nd  at 9th  IB sa
Kampanyang Kontra-
Insurhensya sa
Sorsogon

Pahayag Mula sa
Masbate :
Walang magaganap na
lokal na peace talks sa
Masbate

Pahayag ng NDF- Bicol:
Mga Sibilyang Tinakot,
Tinortyur, At Pinil it
Umaming Kasapi ng BHB
Ang Ipinagyayabang ng
9th ID-PA na �Rebel
Returnees�

Mga Paglabag sa
Karapatang Pantao

Diwang Rebolusyonaryo:
Tagumpay na pakikibaka
ng mga magsasaka sa
Asyenda *San Diego

Tula: Ining Pagkagutom

Batoy
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Maruming saywar. Gasgas namang mga
paninira at pag-atake sa mataas na
prestihiyo ng rebolusyonaryong kilusan ang
korus ng mga propagandista ng militar at
ng mga ahensya ng gubyerno na
nagsasabwatan sa kampanyang kontra-
insurhensya. Araw-araw, halos lahat na ng
kasamaan at kriminal na gawain ay
awtomatikong ibinibintang sa BHB. Sa pag-
aakala nilang kapag paulit-ulit na nili-
litaniya ang mga kasinungalinan at paninira
laban sa BHB, mapapaniwala nila ang
mamamayan.

Pilit na pilit din ang kanilang
pagtatangkang maghabi ng kwento na mga
sibilyan diumano ang nagbibigay ng
impormasyon sa militar laban sa BHB.

Hibang na pangarap. Pagkat ang BHB ay
patuloy na minamahal ng masa at
nagtatamasa ng malalim at malawak na
suportang masa.

Kapiling ang masa, ang BHB ay patuloy
na nag-oorganisa, naglulunsad ng mga
edukasyong masa at gawaing kultural,
nagsasagawa ng klinikang masa, at
lumalahok sa produksyon.

Hindi kailanman malilinlang ng saywar
at mapipigil ng pananakot ng pasismo ang
malawak mamamamayang dinadahas at
ginugutom sa ilalim ng mamamatay-taong
rehimen ni Macapagal-Arroyo. Paglaban, ang
tinatahak na landas ng laksa-laksang
mamamayang namumulat.

Sagot Sa Paratang Ng 9th ID-PA
Kaugnay ng Umano�y Arbitraryong

Pagpatay Ng Mga Sibilyan

Wala ni katiting na katotohanan sa
paratang ng 9th ID-PA na may 129

sibilyang �nilikida� ng BHB sa Bikol mula
Enero 2006 hanggang Pebrero 2008.

Nais palitawin ni Major Christopher
Morales na arbitraryo ang sistema ng
hustisya na ipinatutupad ng
rebolusyonaryong kilusan at walang
kapararakang pinapatay nito kahit ang mga
inosenteng sibilyan.

Hindi nakapagtataka na ikinategorya din
ni Major Morales na �sibilyan� kahit ang mga
kombatant ng AFP at PNP na namatay sa
mga lehitimong armadong labanan sa
pagitan ng BHB at mersenaryong tropa ng
rehimeng Arroyo, kabilang na ang mga
espiyang pinarusahan matapos
mapatunayan sa isang paglilitis ng kasong
paniniktik na nagbunga ng pagkapahamak
ng kasama o masa.

Hindi arbitaryo ang ipinatutupad na
rebolusyonaryong sistema ng hustisya ng
Demokratikong Gubyernong Bayan. Mahigpit

nitong sinusunod ang mga pamantayan at
alituntunin na nakasaad sa dokumentong
�Gabay sa Pagtatayo ng Demokratikong
Gubyernong Bayan�, at umaalinsunod ito sa
pandaigdigang makataong batas,
kumbensyon at mga protokol kaugnay ng
mga karapatang pantao at pandaigdigang
alituntunin sa sibilisadong pakikidigma.

Mahigpit na tinitiyak ng Demokratikong
Gubyernong Bayan ang pagsunod sa
karampatang proseso sa pagpapatupad ng
rebolusyonaryong hustisya sa sinumang
inakusahan ng malubhang krimen sa
mamamayan at sa rebolusyonaryong kilusan
- maging sibilyan man o kombatant.

Mula sa proseso ng panimulang
imbestigasyon, pagsasakdal, paglilitis,
hanggang sa paghuhukom, sinisikap ng
kinauukulang organo na igalang ang mga
karapatan ng isang akusado at binibigyan
ito ng pagkakataon na idepensa ang sarili
at iapela ang hatol ng Hukumang Bayan.
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Pahayag ng Celso Minguez Kumand
Maruming Propaganda, Pantakip Sa Kabiguan

ng 2nd  at 9th  IB sa Kampanyang
Kontra-Insurhensya sa Sorsogon

Sa mga kaso ng akusado na armado,
mapanganib at tumatangging sumuko sa
mga awtoridad ng Gubyernong Bayan sa
kabila ng paunang pabatid at paghikayat sa
akusado na mapayapang humarap sa
paglilitis, inaatasan ng Hukumang Bayan
ang BHB na arestuhin ang suspek kasabay
ng tagubiling maging handang ipagtanggol
ang sarili sakaling manlaban ito.

Ang bayaran at mersenaryong AFP at PNP
na nagtatanggol sa paghahari ng
magnanakaw, sinungaling, pasista at papet
na rehimen ni Gloria Macapagal-Arroyo ang
arbitraryong pumapatay sa mga aktibista

at karaniwang mamamayan na umabot na
sa 887 biktima sa buong bansa kasama ang
143 biktima sa rehiyong Bicol mula 2001
hanggang 2007.

Kumpara sa bulok na sistema ng hustisya
ng bansa na nagtataguyod sa
mapagsamantala at mapang-aping sistema
at nagtatanggol sa paghahari ng mga
dayuhan at lokal na ganid, higit na superyor
ang rebolusyonaryong sistema ng hustisya
dahil layunin nitong mabigyan ng katarungan
ang mga inaapi at pinagsasamantalahan.

B ihasa ang AFP-PNP sa
pagtatahi ng kasinungaligan,

mapagtakpan lang ang kabiguan
ng kanilang kampanya sa kontra-
insurhensya sa Sorsogon.

Laman ng
kanilang mga
propaganda sa midya
ang sistematiko at
m a l a w a k a n g
paninira, panlilinlang,
kasinungalingan at
pambabaluktot ng
mga datos o impormasyon
upang siraan ang buong
rebolusyonaryong kilusan.
Naging awtomatiko na sa
panig ng AFP-PNP na ibintang
sa Bagong Hukbong Bayan
ang mga kaso ng extra-judicial killings at
iba pang krimen upang hugasan ang kanilang
duguang kamay sa mga kasong ito.  Ito rin
ang mga gawa-gawang kaso na
nagkukumahog nilang isinasampa sa Joint
Monitoring Committee (JMC).

Ilan sa mga
isyung ito  ang
hindi kagyat na
nasasagot ng
BHB dahil hindi

kaagad ito nakakaabot
sa kaalaman ng Kumand.
Gayunpaman nais naming
ilinaw ang sumusunod:

      1. Noong Pebrero
11, ibinalita sa mga
istasyon ng radyo ang
�pagdukot ng BHB� kay
Christopher Tripolka alyas
Ka Hector, na isang  rebel
returnee sa Brgy
Maypangi sa bayan ng
Castilla noong Pebrero 8
ng gabi. Pebrero 12 ng

tanghali, nanawagan sa isang istasyon ng
radyo ang ama nito na si Kgwd Jun �Basak�
Tripolka, at ang nagpakilalang asawa nito,
na ilabas ng mga dumukot si Hector.

Sagot Sa Paratang Ng 9th ID
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Ayon sa kanila bumaba at umalis sa NPA si
Hector noong Disyembre 30, 2007 at  sumuko
sa 9th  IB noong Enero 9.

Nais palabasin sa midya na arbitraryong
pinapatay ng BHB ang mga kasamang
nagpasyang tumiwalag.

Malinaw sa lahat ng mga kasama ang
patakaran sa  pagsapi at pagtiwalag sa
Hukbo. Tulad ng kanilang boluntaryong
pagsapi, lubos na iginagalang din ang
kanilang kapasyahang
tumiwalag  sa Hukbo sa
anumang kadahilanan.
Kasabay nito, ang mahigpit na
paalala na kailanman, at sa
anumang paraan ay huwag
magpapagamit sa kaaway.

Si Hector ay hinikayat ng
ama na sumuko  sa 9th IB at
naging masigasig na giya sa
sunud-sunod na  strike
operations. Ginagamit din siya
sa maruming propaganda ng
9th IB partikular sa sapilitang
pagpapasuko sa mga dating
kasama at masa.

Si Hector ay pinarusahan
hindi dahil sa kanyang
pagbaba, kundi dahil sa kanyang
boluntaryong pagpagamit sa kaaway at
pamiminsala sa masa at rebolusyonaryong
kilusan.

Ganito rin ang kaso ni Cleo Habla na
pinarusahan din noong Pebrero 2, matapos
balewalain ang ipinaabot sa kanyang mga
babala para magbago. Pinapalabas ng Irosin
PNP na isang inosenteng sibilyan si Habla.
Si Habla ay taga Brgy Biriran, sa bayan ng
Juban. Bahagi siya ng armadong pwersa ng
Alpha company ng Phil Army, na dating
nakabase sa Gabao, Irosin.

Tulad ng kanyang pinsan na si Rodel
Habla, na nauna nang  naparusahan, ang
dalawang Habla ay masisigasig na giya sa
mga operasyong militar at ginamit bilang

mga hitmen sa ilang kaso ng extrajudicial
killings.

Si Cleo Habla at Rodel Habla may
pangunahing papel sa pamamaslang sa
dating Brgy Kapitan ng Gabao  at sa ABC
President na si Neal Futalan.

2. Noong Pebrero 2, ibinintang naman
sa BHB ang pagdukot at pagpatay sa
dalawang magsasaka na sina Aldrin dela
Fuente, 16 anyos at Ronan dela Fuente, 28

anyos, mga residente ng  Brgy
Calpi, Matnog.

Mga militar ang pumaslang
sa dalawang sibilyan na
napagkamalang mga kasapi
ng BHB sa layuning
makapaghasik ng takot at
lagim sa puso at isip ng mga
taga Calpi at mga karatig
baryo.
      3. Kaugnay sa
pamamarusa kay retired MSgt
Leonardo Gacis ng Solangan,
Matnog  na nangyari noong
Enero 18:

Pinalilitaw ng AFP at PNP
na kahit retirado na ay
pinapatay pa rin ng BHB.

Inilinaw ng BHB sa upisyal na pahayag
nito, na hindi napapalabnaw o nabubura ng
pagreretiro ang pananagutan sa mga krimen
laban sa masa at rebolusyonaryong kilusan,
lalupa�t hindi naman ito sinserong nagbago
matapos magretiro, bagkus nagpatuloy pa
sa kanilang anti-masa at kontra-
rebolusyonaryong mga aktibidad bilang
aktibong mga ahente sa paniktik ng kaaway.

Ang kaso ni Gacis ay katulad din ng kaso
ni SPO3 Jose Gading ng Barcelona na
napatawan din ng parusang kamatayan kahit
retirado na.
      4. Pagpatay sa isang myembro ng CAFGU
na si Amado Escalano, 68 taong gulang
noong Disyembre 27, 2007 sa Manook St.
sa bayan ng Gubat.

Pahayag ng Celso Minguez Kumand
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Pinalilitaw ng 2nd IB na hindi umano
kombatant si Escalano, at pinasasama ang
BHB dahil matanda na daw si Escalano pero
hindi nito pinatawad.

Pinagmukhang kaawa-awa ang pamilya
ni Escalano, at itinuring naman ng isang
taga-midya na isang �savage expression�
ng pagkontra ng BHB sa ceasefire ng AFP
ang ginawang pamamaslang.

Tulad ng usapin sa pagreretiro,  ang edad
ay hindi rin garantiya upang hindi panagutan
ang krimen sa masa at sa kilusan. Wala
man lang nakitang pagbabago sa kanya
maliban sa edad.

Si Escolano ay masigasig at marahas na
giya sa mga sakyada at nanguna sa
pagkubkob, na ikinamatay at ikinasugat ng
mga  kasama. Minsan na syang pinatawad
sa kanyang kasong pangangalabaw at iba
pang anti-sosyal na aktibidad noong siya�y
sibilyan pa, ngunit imbis na tuluyang
magwasto ay sagad-sarin pa itong lumaban
sa kilusan matapos marekluta sa CAFGU.

Maraming masa ang kanyang naperwisyo,
at di man lang siya nakitaan ng pagsisisi o
paghingi ng tawad sa mga biktima. Sa
kanyang edad, patuloy pa rin sa kanyang
gawain sa intelligence at iba pang anti-sosyal
na aktibidad maging sa sentro ng bayan ng
Gubat.

5. Ipinagyabang ni General Muhamad Nur
Askalani ng 901st Bde at ni Col Claudio Yucot
ng 9th IB ang diumano�y matagumpay nilang
pagwasak sa larangang gerilya sa mga bayan
ng Castilla, Pilar at Donsol, ang diumano
Front  Jaylo. Kasunod nito, ibinalita ang
umano�y pagsuko ng mga kasapi ng BHB sa
Pilar, partikular ang �pagsuko� ni Jun
Lagonsen, Jovie Lagonsen, at isa pang
sibilyan na kasapi umano ng BHB sa Brgy
Malbog sa bayan ng bayan ng Pilar. Sumuko
din ang isang Ka Wilson/Mar/Sandro na taga-
Brgy Calpi sa bayan ng Pilar.

Nananaginip si Askalani sa diumano�y
pagkawasak ng Front Jaylo. Una, wala
namang Front Jaylo. Ikalawa, patuloy pa rin

ang Larangang Gerilya sa teritoryo sa
kanyang kumprehensibong gawain sa
pulitika-militar sa kabila ng pananalasa ng
9th IB.

Ang mag-amang  Lagonsen na  diumano�y
�sumukong  mga NPA� ay hindi naman
totoong mga NPA. Alam ito ng mga
kababaryo nila. Sa katunayan, si Jun
Lagonsen ay Kontrakwal na empleyado ng
Kapitolyo ng Sorsogon.

6. Isang myembro ng Barangay Defense
System (BDS) ng Brgy San Rafael sa bayan
ng Pilar ang binarril patay ng mga
pinaghihinalaang NPA, bandang alas-syete
ng umaga noong Disyembre 28. Kinilala ang
pinatay na si Pedrito Malto. Ang hedlayn ng
balita ay ganito: �Isang sibilyan na naman
ang pinatay ng NPA sa Pilar, Sorsogon�.

Batay sa imbestigasyon ng Celso Minguez
Kumand, ang pamamaslang kay Malto ay
bunga ng personal na alitan sa pagitan nila
ng kapwa niya alipures ng militar sa lugar,
at walang kinalaman dito ang BHB.

   7. Sa report ng Bombo Radyo-Legaspi
noong Disyembre
28, 2007, hinoldap
diumano ng 15
kasapi ng BHB sina
Major Allan Odal/
Audal, PO1 Car  at
isa pang
negosyante sa
Brgy San Isidro sa
bayan ng  Castilla
noong Disyembre
27. Kinuha ng mga
holdaper ang ilang
pirasong selpon,
pera, isang motorsiklo, isang kalibre .45 at
mga magasin at bala. Ang source ng reporter
sa radyo ay isang Lt. Bilog ng 9th IB. Sa
interbyu, pinabulaanan ni Major Audal/Odal
na kabilang siya sa naholdap, pero hindi
nilinaw kung mga NPA o hindi ang
nangholdap.

Pahayag ng Celso Minguez Kumand
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Walang kinalaman ang alinmang yunit
ng BHB sa laganap na kriminalidad sa bayan
ng Castilla. Ang mamamayan ng Castilla ang
makakapagpatunay nito. Ang mali-maling
ulat ng isang Lt Bilog ay patunay lamang na
hindi plantsado ang  iskrip ng paninira sa
rebolusyonaryong kilusan. Dalawang ibon sa
isang putok, ang nais sanang makamit ng
9th IB Philippine Army dito. Una, nakapanira
sa BHB at pangalawa, makapangulimbat para
itustos sa kanilang mga bisyo.

Maraming kaso na ng holdapan,
pangangalabaw at pagnanakaw ang
ipinaabot sa BHB ng masa laban sa mga
elemento ng Philippine Army at CAFGU.

8. Ibinalita sa isang istasyon ng radyo
sa Legazpi City noong Oktubre 24 na dinukot
ng mga armadong kalalakihan si Francisco
Lotino sa Brgy Mabini sa bayan
ng Donsol noong Oktubre 12.
Ayon sa mga saksi, hindi
Bikolano ang mga dumukot at
pinaghihinalaang mga �kasapi
ng BHB�. Bago nito, nagdeliber
diumano ng gulay si Lotino sa
isang detatsment ng militar.

Pinalaki ng 9th IB ang isyung
ito at nanawagan pa sa radyo
ang asawa nito. Mariing
pinabubulaanan ng BHB ang
paratang na ito ng  Philippine
Army. Walang kinalalaman ang
BHB sa kanyang pagkawala.

Ang maruming saywar-
propaganda na ito ay integral
na bahagi ng operasyong
TRIAD�combat, intelligence at civic-military
operations, sa balangkas  ng Oplan Bantay
Laya II.

Sa desperadong layunin na durugin ang
rebolusyonaryong pwersa bago ang 2010,
lalong pinatindi ng pasistang rehimeng US-
Arroyo at mga kampon nito sa AFP at PNP
ang kanilang saywar.

Kumapal ang isinasaboy nitong mga
kasinungalingan, paninira, panlilinlang,
pambabaluktot ng mga datos at pangyayari,
at samu�t-saring maruming  propaganda
laban sa mga pwersang rebolusyonaryo at
sa ligal na demokratikong kilusan sa
kalunsuran. Kaalinsabay nito, ang
sistematiko at high-tech na paniktik, at ang
marahas na pananalakay sa baseng masa
at rebolusyonaryong pwersa.

Habang  walang puknat ang
pamamaslang sa mga aktibista at
karaniwang sibilyan sa proseso ng malupit
na mga operasyong pangkombat at SOT,
pinalakas din ang mga pakitang-taong �civic-
actions� tulad ng bloodletting program,
rescue/relief operations, medical/dental
missions, paggawa ng paaralan at iba pang

palabas na mga aktibidad. Katuwang
nito ang iba�t ibang ahensya ng
reaksyunaryong gubyerno, pribadong
grupo at mga indibidwal, at ang
masmidya upang pagtakpan ang
karumal-dumal na mga krimen sa
masa, at ang umaalingasaw na
kabulukan ng pasistang rehimeng US-
Arroyo.

Dito sa atin, kapansin-pansin
ang  pag-uunahan ng mga
tagapagsalita ng PNP at AFP mula
sa 2nd  at 9th IB at 22nd Cadre Bn sa
mga programa sa radyo  sa paninira
laban sa rebolusyonaryong kilusan.
Ang kakarampot na datos ay
kinukulapulan ng laksa-laksang
kasinungalingan upang

makapanlinlang sa publiko at makapanira
sa kilusan.

Malaking pondo ang ginugugol ng AFP,
sa ilalim ng CMO unit nito, sa pagkakaroon
ng regular na programa  sa mga istasyon ng
radyo at iba pang media outlets at
nakadisenyo na ito ayon sa balangkas ng
OBL II.

Pahayag ng Celso Minguez Kumand
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Pahayag Mula sa Masbate

Walang magaganap na lokal na peace talks sa Masbate

Hindi namin kayang tapatan ang maruming makinarya sa propaganda. Umaasa na
lang ang Bagong Hukbong Bayan at ang buong rebolusyonaryong kilusan sa matibay na
paniniwala ng mga taga-midya sa prinsipyo ng malayang pamamahayag at sa marubdob
na paghahanap ng katotohanan.

Muli kaming nagpapasalamat sa lahat ng taga-midya na patuloy na nagbibigay ng
pagkakataon sa BHB-CMC na maipahayag ang panig nito sa bawat isyu sa ngalan ng
katotohanan at pagiging patas, sa kabila ng iba�t ibang tipo ng presyur at nakaambang
panganib sa inyong buhay, gayundin sa kabila ng maaaring  pagkakaiba natin sa mga
prinsipyo at pananaw sa ilang usaping panlipunan.

Ka Samuel Guerrero
Tagapagsalita
Pebrero 20, 2008

Pahayag ng Celso Minguez Kumand

Sa pangalan ng Jose Rapsing Kumand ng
BHB, ng National Democratic Front-

Masbate at ng  kinauukulang organo ng
Partido Komunista ng Pilipinas para sa
Masbate ay ipinapaabot naming hindi kami
bukas at hindi magbubukas sa anumang
sinasabing lokal na peace talks na
isinusulong ng gubyernong Arroyo.Tinukoy
ang prubinsya ng Masbate kasama ang
Bohol, Leyte, Laguna at Davao kung saan
isusulong daw ang mga  lokal na
negosasyon.  Nakasisiguro kaming kapareho
namin ay maglilinaw din ang mga kasama
sa nabanggit na mga lugar.

Tanging sa balangkas ng pambansang
NDFP-GRP na negosasyon na ginagawa ng
mga kinatawan ng kilusan sa labas ng bansa
magaganap ang anumang usapan na
sasaklaw sa prubinsya ng Masbate at di sa
anumang sinasabing lokal na negosasyon.

Kategorikal at hayagan naming
kinukundena ang ganitong dagdag pang
pambabalasubas ng gubyernong Arroyo sa
mga dati nang pinagkasunduan at
pinirmahan pang  mga balangkas at
pamamaraan para sa  negosasyong
pangkapayapaan.

Tulad nga ng inilinaw na ng mga
kinatawan ng kilusan sa negosasyong
pangkapayapaan, tuluy-tuloy na
tinatambakan ng rehimeng Arroyo ng lahat
ng bara at sagka para hindi magpatuloy ang
anumang usapang pangkapayapaan.

Batay sa nasabing pananabotahe ng
gubyerno sa usapang pangkapayapaan ay
sinusubukan naman nito ngayong hatiin ang
kilusan sa layunin pa ring wasakin ang
rebolusyonaryong hanay.
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Pahayag ng NDF- Bicol

Mga Sibilyang Tinakot, Tinortyur, At Pinilit Umaming Kasapi ng BHB
Ang Ipinagyayabang ng 9th ID-PA na �Rebel Returnees�

Kung may pinagkaka-
abalahan ngayon ang

mga eksperto kuno sa saywar
ng 9th ID-PA sa rehiyong
Bicol, ito�y walang iba kundi
ang pagpapakulo sa
masmidya ng pekeng
pagsuko ng mga sibilyang
tinakot, tinortyur at pinilit
umaming mga kasapi ng BHB
upang lumikha ng ilusyong
demoralisado, mahina, at
natatalo na ang mga
rebolusyonaryong pwersa ng
PKP-BHB-NDFP sa Bikol.

Desperadong ginagawa ng pamunuan ng
AFP at PNP ang lahat ng maruming paraan
kahit ang paglulubid ng buhangin para
maipakita lang sa publiko na
�nagtatagumpay� ang Oplan Bantay Laya II
laban sa rebolusyonaryong kilusan.

Kung papaniwalaan ang dati at bagong
mga kasinungalingan ng AFP,
magmumukhang nagtatagumpay ang Oplan
Bantay Laya II sa rehiyong Bikol sa punto
ng pagpapasuko ng mga kasapi ng BHB.
Ngunit malayo sa katotohanan at pawang
gawa-gawa lamang ang ulat ng umano�y

SSSSS

Nananawagan  kami sa lahat  ng mga kasama sa prubinsya, lalo na ang mga kagawad
ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan  at sa lahat ng masang Masbatenyo na nakapaloob
sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa lalong pahigpitin ang pagsuporta sa NDFP-
GRP peace talks kung saan ang kumakatawan sa atin ay si Kasamang Luis Jalandoni at
ang Senior Political Consultant na si Prof. Jose Maria Sison. Kasabay nito ay mas paigtingin
pa natin ang paglulunsad ng armadong pakikibaka at mag-ani ng mga kakayaning tagumpay
para sa darating na ika-40 taong anibersaryo ng ating Partido at Hukbo.

Kasamang Val Silang
NDF-Masbate

Kasamang Salvador del  Pobre
Pangkalahatang Kumander
Jose Rapsing Command � NPA

Kasamang Adora Patria
Executive Committee
Island Committee � CPP-Masbate

Pahayag Mula sa Masbate

malawakang pagsuko at demoralisasyon sa
panig ng BHB.

Batay sa pakikipag-ugnayan ng NDF-
Bicol sa iba�t ibang kumand ng BHB sa
rehiyon, narito ang mahabang listahan
ng mga sibilyang tinakot, tinortyur at
pinilit umaming mga kasapi ng BHB at
pagkatapos ay ip inanga landakang
sumuko sa 9th ID-PA:

1. Gilbert Hular, mas kilala sa pangalang
�Unggo� at residente ng Bgy. Caruhayon,
Juban, Sorsogon.
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Dahil sa banta sa kanyang buhay mula sa
mga militar, humingi ng tulong ang magulang
ni Gilbert na isang Barangay Kagawad upang
mabigyan ng proteksyon ng alkalde ang
kanyang anak. Agad pinalitaw sa midya ng
2nd IB-PA na sumuko si Gilbert Hular sa militar
noong Nobyembre 2007.

2. Elvis Santillano at Bonifacio Solsona
(parehong may asawa), at Juanito Lucero
(binata) - mga residente ng Brgy Iyao,
Caramoran, Catanduanes. Iligal na inaresto
ng mga elemento ng
65th IB-PA ang mga
sibilyang ito noong
Disyembre 18, 2007
habang nagsasagawa
ng combat operations
at special operations
team (SOT) kahit may
pinaiiral na SOMO ang
AFP. Nang malantad
sa midya ang pang-
aabuso ng militar,
baluktot na
nangatwiran si Col
Leoncio Cirunay na mga kasapi ng BHB ang
tatlong sibilyan at sumuko sa kanilang tropa
habang nagsasagawa ang militar ng
�barangay visitation�.

3. Benjamin Aquino at Cirilo Ciruma, mga
residente ng Brgy Iyao, Caramoran,
Catanduanes na dinukot ng mge elemento
ng 65th IB-PA noong Enero 11, 2008 habang
nagsasagawa ng SOT. Ang dalawang sibilyan
ay ihinarap sa midya ng 9th ID-PA at pinalitaw
na mga �rebel returnee�. Nawawala
hanggang sa kasalukuyan ang dalawang
sibilyan at patuloy na hinahanap ng nag-
aalalang mga kampilya.

4. Venancio �Jun� Lagunsin Jr., Jovie
Lagunsin, at Pablito Lusuergo - mga
residente ng Brgy Malbog, Pilar, Sorsogon.
Sa pahayag sa midya noong Enero 2008,
ipinagyabang ng tagapagsalita ng army na

si Lt Col Ernesto Torres Jr. na mga aktibong
kasapi ng BHB ang tatlong nabanggit at
sumuko kay 1Lt Edgardo Espallardo ng 22nd

IB-PA sa Sorsogon noong Disyembre 2007.
Si Jun Lagunsin ay isang kontraktwal na
empleyado ng provincial capitol ng Sorsogon,
habang karaniwang residente ng barangay
ang dalawa pang nabanggit.

5. Gerald Emaas (24 taong gulang) ng Brgy
Balete, Aroroy, Masbate at asawang si
Catherine Cioco (20 taong gulang) ng Brgy
Mapili, Balud, Masbate. Si Gerald Emaas ay
dating kasapi ng BHB na matagal nang
umalis sa kilusan at namumuhay na bilang
isang sibilyan. Nang malaman ng militar ang

nakaraan nito, pinilit at
tinakot ito ng militar upang
sumuko kay 1Lt Espallardo ng
22nd IB-PA . Si Catherine
Cioco ay isang sibilyan na
iligal na inaresto at ginamit
na �human shield� habang
paatras ang mga tropa ng
PNP-RMG nang
maengkwentro sa isang yunit
ng BHB sa Masbate.

6. Joel Handomon (23 taong
gulang) residente ng Brgy Kinamaligan,
Masbate. Hindi kailanman naging kasapi ng
BHB si Joel Handomon taliwas sa sinasabi
ni Lt Col Torres na sumuko sa militar si
Handomon noong Disyembre 22, 2007
pagkalipas umano ng sampung taong
pagiging kasapi ng BHB. Malisyosong
pinalilitaw ni Col Torres na nagrirekrut ng
menor-de-edad ang BHB. Badigard si
Handomon ng isang pulitikong tumakbong
Vice-Mayor ng Masbate City sa ilalim ng
repormistang grupong Akbayan.

7. Eruel Rago (20 taong gulang), residente
ng Aroroy, Masbate. Tulad ni Joel Handomon,
hindi kailanman naging kasapi ng BHB si
Eruel Rago.

Mga Sibilyang Tinakot
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Taliwas ito sa kasinungalingan ni Col Dece
Yabo ng 22nd IB-PA na sumuko ito kay Lt
Jimmy Amoloy nitong Pebrero 2008.

Ang mga pekeng rebel returnee tulad ni
Handomon at Rago, kasabay ng mga
sibilyang tinakot at pinilit umaming mga
kasapi ng BHB ay ginagamit ng mga upisyal
ng 9th ID-PA sa maruming saywar, gayundin
sa pangungurakot ng pondong inilaan ng
rehimen upang suhulan ang mga kasapi ng
BHB sa ilalim ng �balik-baril program� at
�amnesty program�.

Sa harap ng pinatinding saywar at itim
na propaganda ng AFP at PNP, ipagpapatuloy
ng mga yunit ng BHB ang mas madalas na
mga taktikal na opensiba sa mas malawak
na saklaw sa buong rehiyon. Ito ang
pinakamalaking ambag ng rebolusyonaryong

kilusan sa panawagan at pagkilos ng
mamamayan para sa agarang pagpapatalsik
sa kinamumuhiang rehimeng US-Arroyo.

Pangunahing target ng mga taktikal na
opensiba ang mga sagadsaring tropang
maka-Arroyo at ang mga tropang direktang
nagpapatupad ng Oplan Bantay Laya II tulad
ng mga special operations team (SOT), death
squad, mga yunit na notoryoso sa pag-abuso
sa karapatang pantao ng mamamayan, at
iba�t ibang yunit sa paniktik ng AFP at PNP.

Patuloy na sinusuportahan at hinihikayat
ng rebolusyonaryong kilusan ang mga
grupong anti-Arroyo at ang mamamayan para
ibayong patindihin, palawakin, at palakihin
ang mga kilos-protesta upang patalsikin ang
magnanakaw, sinungaling, pasista, at papet
na rehimen ni Gloria Macapagal-Arroyo.

SSSSS

Mga Paglabag sa Karapatang Pantao

Catanduanes-- Walang patumangga ang
mga operasyong militar ng 65th IB sa
prubinsya ng Catanduanes sa ilalim ng Oplan
Bantay Laya I at II. Ito ay nagbunga ng
mahabang listahan ng paglabag sa
karapatang pantao tulad ng mga
sumusunod:

-Nitong Abril lamang, walang awang
ginahasa si Wilma Villasana, 14 taong
gulang, taga Brgy Cajan, Bagamanoc.
-Binugbog, pinagnakawan at pinilit na
giniya sina Bongbong Legaspi, Sandy
Torroza, Belen Tatas na pawang mga
taga sityo Tuwarang, San Miguel, sa
bayan ng Baras; Mamerto Taopo na taga
Brgy Tibo, sa bayan ng Panganiban;
Vicente Tateng at Jessie Tateng.
-Sina Jose Fernandez , taga Porot,
bayan ng Pandan; at ang mag-amang
sina Solomon at Gilbert Tabuzo na
pawang mga taga Danicop, Virac ay mga
biktima ng extra judicial killings.
-Patuloy pa rin ang arbitraryong pang-
aaresto ng mga sibilyang
pinaghihinalaang kasapi at mga
simpatisador ng Bagong Hukbong Bayan.
-Pinaghuhuli at pinalabas na mga
surrenderees sina Elvis Santillano,

Bonifacio Solsona, Edmundo Santillano,
Benjamin Aquino, at Cerilo Seroma na
pawang mga taga-Iyao, at si JR Velasco
na taga Sitio Otsenta, Brgy Sabluyon sa
bayan ng Caramoran; habang sa bayan
ng Virac ay sina Vicente at Gay Belleza
na pawang taga-Dugui, sa bayan ng Virac.
-Arbitraryong inaresto at inimbestigahan
ang mag-asawang Narsisa at Nicanor
Ponggan, taga-Buenavista, Caramoran.

Ginipit sila dahil kapamilya
nila ang namartir na si
Nerissa (Ponggan) San Juan.
Pinilit sila ng militar na
magsalita sa midya para
hilingin umano na huwag
gamitin ang ngalan ng
kanilang anak, bilang
kumand ng BHB sa isla.
-Inaresto din sa bayan ng
San Andres ang mag-
asawang Capistrano sa Brgy
San Isidro; si Wilma Clavo

na taga Brgy Tibang; at si Jovelio Isuela
na taga Batong Paloway; si Jolex Retalo
na taga Brgy Moonwalk, sa bayan ng Virac.
-May ilan ding insidente ng
panghahalughog sa kabahayan at
pananakot sa Brgy Osmena, Rizal,
Caragumuhian, Paniquihan at Makutal,
Baras. SSSSS

Mga Sibilyang Tinakot
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Koresponsal mula sa Masbate

Tagumpay na pakikibaka ng mga magsasaka sa Asyenda *San Diego

Kasaysayan

Ang Asyenda *San Diego ay mula sa pag aari ng pamilya ng *Montero, na dating
pinapatakbo bilang pastuhan.  Napakalawak ng rantsong ito na sumaklaw sa hangganan

ng mga bayan ng Pio V. Corpuz, Esperanza, at Placer.
Nang  mamatay ang  may-ari ng lupa, naparte sa mga anak ang nasabing mga

lupain, at ipinagbili ito ng mga anak. Ang pamilyang *San Diego ang nakabili ng halos 100
ektarya, na kaunting bahagi lamang ng kabuuang  lupa
ng mga *Montero.
      Noong dekada 40, ang malawak na lupaing ito ay
nasa kamay na ng mga  *San Diego. Ito�y pinapatakbo
bilang asyendang pinapataniman sa mga magsasaka
na nagtatanim ng palay,mais at niyog. Ang mga produkto
sa asyenda ay hinahati sa 50-50 partehan sa pagitan ng
panginoong maylupa (PML) at ng mga magsasaka.
Nagpatuloy sa mahabang panahon ang ganitong
partehan, kaya ang mga magsasaka ay patuloy na di
nakabangon sa kahirapan habang walang kahirap hirap
na nakaupo lamang at sumasahod ng kita mula sa
pinagpawisan ng mga magsasaka ang mga *San Diego,
na nakabase sa Cebu.

Umiral dito ang mapagsamantalang partehan sa
kabila ito ng katotohanang rights lamang sa pasture
lease ang nasa kamay ng mga *San Diego, at hindi ang
mismong katibayan sa pag-aari sa lupa, na ang ibig
sabihin ay P20 kada ektarya kada taon lamang ang
kanilang ibinabayad sa sinarili na nilang asyenda.

Panimulang pagkilos
Ang ikalawang henerasyon  ng mga tenante sa asyenda ay nagsimulang abutin na ng mga
paliwanag ng mga kasama na nakaabot sa kanilang lugar.  Ang isa sa naisip nila ay hindi
na nila dapat ipamana sa kanilang mga anak ang sitwasyon kung saan mas malaking
bahagi ng kanilang pinagpapawisan ay di sa kanila napupunta.  Laluna�t nalaman nila
kung gaano kababa ang halagang binabayaran sa gubyerno ng mga asyendero-rantsero,
na nag-aasta bilang mga pribadong may ari ng lupa.

Taong 2004 hanggang 2005, napagkaisahan ng mga anak ng dating mga tenante ng
asyenda na makipag-usap sa may-ari para hingin ang mas makatwirang partehan sa
kanilang ani. Pagkat ramdam na ramdam nila na di sumasapat ang parteng napupunta sa
kanila, kahit para man lamang sa  pagkain nila. Sa kabila ng kanilang paabot ng pakikipag-
usap ay di sila binigyan ng panahon ng panginoong maylupa, na nakabase sa Cebu.
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Ang sunod na naging hakbang ng mga

magsasaka ay sabay-sabay  na di aksyunan
o �welgahan� ang pagkokopra. Dahil
apektado ang kanyang yaman, napilitang
makipag-usap ang may-ari ng lupa sa mga
magsasaka.

Aktwal na negosasyon
Nang malaman ng mga magsasaka  na
makikipagharap na ang PML, kaagad silang
nagbuo ng detalyadong plano sa
pakikipagharap.  Paulit-ulit nilang binuo ang
plano. At nagsagawa pa ng praktis sa
gagawing negosasyon, kung saan may
tumatayong kunwaring PML at
makikipagdebate sa mga magsasakang
itinakdang mangunguna sa dayalog at
negosasyon.

Kabilang sa nilaman ng plano ay:
- ang hihinging minimum at

maksimum na kahilingan
- itinakda ang tatlo kataong siyang

mangunguna at magsu-
susportahan sa pag-uusap

- itinakda ang mga magiging galaw
at partisipasyon ng mga di nakatoka
sa pakikipag-usap

- nagbuo rin ng grupong siyang
susuporta at  maglalahad ng mga
pagtestigo sa ilalahad ng mga
pangunahing negosyador

- gumawa rin ng patakaran para sa
mga kapwa magsasaka sa lugar na
di susunod sa mga napagkaisahang
tindig at plano

Matiyaga at matagal na laban
Hindi naging madali para sa mga magsasaka
ang naging negosasyon. Sa unang pagsisikap
ay umuwing walang magandang resulta ang
mga magsasaka dahil walang ibinigay na
kahit na maliit na kunsesyon ang PML.
Subalit patuloy na nag-tiyaga ang mga
magsasaka.

Sa tulong ng mga kasama ay lalo nilang
pinalalim ang pag-unawa nila sa kanilang
kalagayan at ang ugat ng ganitong
sitwasyon.  Ini-abante rin ang antas ng
pagka-organisa ng masa.

Kaalinsabay nito, sunud- sunod ang
matatagumpay na armadong opensiba ng
Hukbo sa mga munisipalidad na saklaw ng
nasabing lugar.

Ang ilan sa mga natukoy na mga
naging bara sa pagpayag ng PML sa
kahilingan ng mga magsasaka ay:

    -    Ginamit na dahilan ng PML ay di
raw siya makakapagpasya ng solo.

- Ang isang Mayor mismo ay
nakialam, at tinangkang isabotahe
ang pagsisikap ng mga magsasaka
sa pamamagitan ng pagkausap sa
kanila, at nangakong siya na lang
daw ang bahalang kumausap sa
PML, kaya huwag na silang kumilos.

- Maging ang ilang kapitan, na hawak
sa leeg ng Mayor, ay pumusisyon
din para pahinain ang loob ng mga
magsasaka.

Para sa mga magsasaka, ang
katotohanang di na nila talaga kayang tiisin
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ang kalagayan ng pagsasamantala sa kanila,
ang naging matatag na tukod upang di sila
umatras.

Paliwanag ng isang magsasaka, �paano
ka bubuhayin sa pagkokopras sa sistema
ng hatian na matapos mong makuha ang
iyong parte ay magbebenta ka pa ng baboy
o kambing para mabayaran ang mga
nagtrabaho sa pag-ani at pagproseso nito.�
Habang walang kahirap-hirap na tatanggap
ng kanyang parte ang PML.

Katulad din ng sagbot o damo sa gitna
ng palayan, may isang kapwa magsasakang
pumusisyon pabangga sa kahilingan ng
karamihan, at ikinampanya pa ang pag-atras
mula sa laban.  Upang di makapanghati at
makapanghina ng determinasyon ng masa,
napagkaisahan ng mga magsasaka na
paalisin muna sa lugar ang nasabing
magsasaka, at bumalik na lang matapos ang
laban.

Syempre, di maitatanggi na ang
pagkamulat sa pagrerebolusyon, at ang
pagkaka-organisa sa  masa ang nagpalakas
ng kanilang determinasyong sumulong at
makibaka.

Ang wastong paggabay  ng mga kasapi
ng Partido Komunista ng Pilipinas ang
nagrenda sa masang magsasaka na di
kumiling sa paggawa ng karahasan para
maigiit ang kagustuhan nila, at di rin
humantong sa pag-atras at pagsuko sa laban
upang mabago ang isinusumpa nilang
kalagayan.

Isinustine ng mga magsasaka ang
salitang presyur at dayalog sa  PML.  Ang
mga tao ng PML sa paligid ng lupaing
pinaglalabanan at ang mga lider-masa ay
nagpapaabot ng lalong umiigting, lumalakas
at nagiging deteminadong  pusisyon ng masa
na tuluy-tuloy na ilaban ang karapatan nila.

Kaya nitong Marso 18, sa ikawalong
buwan mula noong unang dayalog, ay
bumigay ang PML sa matatag na tindig ng
mga magsasaka. Nakamit ang 1/5 partihan
sa palay at mais pabor sa magsasaka, at
50-50 hatian sa niyog. Di bababa sa 57
pamilya o mahigit sa 500 indibidwal ang
nabiyayaan sa matagumpay na pakikibaka
ng mga magsasaka sa Hacienda  *San Diego.

Eksakto ring ipinagdiriwang ang isang
dekada nang tuluy-tuloy na pagkilos ng
Bagong Hukbong Bayan sa lugar, na matagal
na di naorganisa at napanatilihan ng yunit.
Makasaysayan ang tagumpay na ito sa erya,
pagkat ito ang unang malaki-laking
tagumpay sa pagbasag sa monopolyo ng
limang pamilya sa halos 60 porsyento ng
lupain sa erya.

Sa lugar na ito, ang masa ay naghahakot
ng lupa para ilagay sa maliliit na butas sa
mga kabatuhan, at dito itinatanim ang mais,
dahil ang mga lupang pwede sanang araruhin
at taniman ay nababakuran ng malalawak
na rantso.

 Ito ang unang malaking tagumpay sa
rebolusyonaryong agraryo sa lugar na
kabilang sa huling eryang pinagpalawakan
ng yunit ng Hukbo.

SSSSS
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Ining Pagkagutom

Ay! Kita nanggad magriparo:
Ang lanit sa satong bituka
Labod na kasugpon na gayo
Kan pag-agaw sa satong omá

Siring kaini ang osipon
Kan satuyang sadiring hukbo
Sa kadikloman minadatong
Ang pagtios ta sinasapo

Nakisumaro sa paghungit
Nin kapagalan sa pagtarok
Dinangog ang satong patanid �
Ang dagâ kita ang magkapot!

Totoong ining pagkagutom
Pinapahigot satong takyag
Ang kamao pinapagugom
Pusog ang pugol sa armalayt

Mahaldat kada minakutkot
Sa sirong kan satuyang tikab
Lagalag maging ang hinangos
Kung pagkagutom magsalakat

Arog na sana kan paglusob
Sa dai nang imbong na dapóg
Haloy nang mayo ning makaros
Sa kalderong nakatilaób

Ining gutom minagurumos
Sa satong tulak asin daghan
Mga takyag pinapahigot
Ang sentido minapi-ot man

Kita nanggad pinapatuyaw:
Ano�ng raot kan kamugtakan
Kung ang nagtanom daing yaman,
Daing ihungit ang nagpagal?

Mantang sa dakol na bodega
Surûlay ang pig-aning paroy
Na pinugâ sa paraoma
Kan among ganansya ang sukol

Rebolusyonaryong TulaRebolusyonaryong TulaRebolusyonaryong TulaRebolusyonaryong TulaRebolusyonaryong Tula
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