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Editoryal
Pananalasa ng Oplan Bantay Laya II

Siyam na taon nang nananalasa ang Oplan Bantay  
Laya I at II sa mamamayan sa kanayunan at  
maging sa kalunsuran. Mga sibilyan ang ginigipit 

at binibiktima ng mga berdugong militar na binigyang 
lisensya ng pasistang rehimen na buong bangis na 
dahasin ang mamamayang lumalaban.

Umaabot na sa 198 ang naitalang biktima ng 
ekstrahudisyal na pamamaslang sa rehiyon mula nang 
mailuklok sa poder ang pasistang rehimeng Macapagal-
Arroyo noong 2001.

Noong Abril, nagtalaga ng karagdagang pwersang 
militar sa Bikol bilang bahagi ng clearing operations sa 
paghahanda sa US-RP Balikatan Exercises at binuo nitong 
Hulyo ang isang panibagong brigada, ang 903rd IB.

Tinatambakan din ng karagdagang tropa ng militar at 
mga goons ang mga lugar na may proyektong ng pagmimina sa Catanduanes at sa 
Masbate, kung saan may malaking interes ang pamilyang Arroyo at mga alipures 
nito.
Sibilyang Mga Biktima ng SOT, Hinahagupit ang Kabuhayan 
Sa mga prubinsya ng Camarines Sur at Albay, lalong pinatindi ang operasyong SOT 
sa huling hati ng taong 2008. Sapilitan ang pagrerekrut sa itinayong mga Barangay 
Defense System. 

Ginigipit at tinatakot ng mga militar ang mga magsasaka sa kanayunan. Sila’y 
balisa at puno ng pangamba sa tuwing may nag-ooperasyong militar sa kanilang 
lugar, kaya’t maging ang kanilang mga aktibidad sa pagpo-produksyon ay apektado. 
Kapag may sakyada, nangangamba ang mga magsasakang magtungo sa kanilang 
mga taniman at niyugan sa takot na ma-interoga at  mabugbog kapag nasalubong 
ng mga militar.
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Dislokasyon sa kabuhayan ang dulot ng pinatinding operasyong militar sa maraming 
baryo sa Kabikulan. Dulot ng matinding takot at pangamba sa 
kanilang kaligtasan, napipilitang lumikas muna sa ibang lugar 
ang mga magsasakang pinag-iinitan ng militar, kadalasa’y mga 
kalalakihang magsasaka. Pagkat kapag sila’y inaakusahang NPA 
o taga-suporta ng NPA, di nalalayong maging target din sila ng 
paglikida at pamamaslang ng militar. 

Nahaharap sa matinding kakapusan sa kabuhayan at kawalan 
ng pagkain ang mga pamilya na pinag-iinitan ng mga militar, at 
madalas wala ding kasiguruhan na makakuha ng hanapbuhay at 
tirahan kapag sila’y lumikas sa ibang lugar. Kaya lalong hikahos 
sa kabuhayan ang hatid ng walang patid na operasyong militar 
sa mga barangay sa ikalawa at ikatlong distrito ng Albay. 

Sa balangkas ng OBL II, itinakda nitong priority area 
ang prubinsya ng Albay sa pagdurog ng CPP-NPA-NDF 
subalit mga walang kalaban-labang  sibilyang Albayano 
ang inaatake ng todong kampanyang kontra-insurhensya.                                                          

Sibilyang Tinakot, Biktima ng Panggigipit at Pekeng 
Pagpapasuko
Sa desperadong paghahabol para sa accomplishment report sa 
dedlayn ng OBL II sa Hunyo 2010, mga sibilyan ang ginigipit at 
pinipilit na sumuko, pagkatapos ay i-aanunsyo sa media at sa 
publiko na mga “rebel returnees” umano.

Sa mga baryong inaatake ng militar sa Albay, bahagi ng 
inilulunsad nilang SOT ang paggigipit at pwersahang pagpapasuko 
ng mga sibilyan, pagkunwa’y idi-deklarang tagumpay ang kanilang 
kontra-insurhensyang kampanya.

Noong Oktubre, pumunta sa mga istasyon ng radyo ang mga 
residente ng Brgy San Vicente Pequeña ng Daraga, Albay upang 
ireklamo ang mga militar na agpaparatang sa kanila bilang rebel 
returnees daw. Inilinaw ng mga residente na hindi sila mga NPA 
na sumuko sa gubyernong Arroyo o sa militar, kundi sila ay mga 
karaniwang sibilyan.    Ikinwento nila sa media kung paano sila 
tinakot at pinilit ng mga militar na kuhanan ng litrato habang may 
nakalagay na baril sa kanilang likuran, at pagkatapos pinalilitaw 
sa media na sila ay mga rebel returnees. Pinapirma   pa sila sa 
blankong papel.

Kasabay sa mga nagpahayag ng reklamo sa radyo sina 
Brgy Kagawad Ireneo Mallete, Salvador Mallaca, dating Brgy 
Kgwd Segundino Manreal at isa pang sibilyan. Lahat sila ay mga 
residente ng Brgy San Vicente. Naunang nagpalabas ng pahayag 
si Major Harold Cabunoc na nagbabanggit sa kanilang mga 
pangalan bilang mga  NPA daw na sumuko. Nilinaw nila na sila ay 
mga karaniwang sibilyan na biktima ng SOT sa kanilang lugar.
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EDITORYAL
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G a n i t o  d i n  a n g  n a n g y a r i  s a 
ipinagmamayabang ng 901st  Brigade na  apat 
na NPA daw na sumuko sa Brgy Magogon sa 
Camalig, Albay. Sa interbyu sa isang istasyon 
ng radyo, mismong ang mga upisyal ng Brgy 
ng Magogon, sa pangunguna ng kanilang 
Brgy Kapitan, ang nagpapatunay na walang 
NPA na sumusuko sa kanilang lugar.

Maging ang mga upisyal ng Brgy Bigao 
sa Daraga, Albay ay lumapit sa media 
upang ilinaw na walang sumukong NPA sa 
kanilang baryo. Pinapatunayan nila na isang 
sibilyan si Tony Llames, at hindi ito kasapi 
ng NPA. Tinakot at ginipit din ang maraming 
residente,  at may mga pilit na pinagapang 
paluhod papunta sa Brgy Hall, kung saan 
pinatawag ng mga abusadong SOT ng militar 
ang mga residente. 

Ipinagmamayabang ni Gen Pabustan na 
dumarami daw na rebel returnees. Umaabot 
na daw sa 44 ang mga kasapi ng NPA na 
sumuko sa gubyernong Arroyo o tinatawag 
nilang rebel returnees.

Sa pagsisiyasat sa iba’t ibang kumand 
ng BHB sa  mga prubinsya ng Bikol, walang 
ganitong bilang ng NPA na sumusuko sa 
pasistang rehimeng US-Arroyo.

Ayon sa Nerissa San Juan Kumand ng 
BHB sa Catanduanes, wala ni isang kasapi ng 
NPA ang sumuko sa kanilang lugar. Ito po ay 
taliwas sa ipinagmamayabang ni Col Romeo 
Basco ng 83rd IB na umaabot na daw sa 15 
NPA ang sumuko sa kanilang lugar. 
Sibilyang Pinaslang ng Berdugong 
Militar 
Nobyembre 3, natagpuan  sa madamong lugar 
ang mga bangkay ng mga magsasakang sina 
Jesus Reonico (35 taong  gulang) at Hernani 
Requejo, (34 taong gulang),  sa madamong 
lugar sa Brgy Mabayawas, Libon. Nakagapos 
ang kamay ng mga ito at maraming bakas 
ng torture ang mga katawan nito.

Ilang araw bago nito (Oktubre 28), 
pinasok, hinalughog  at pinagnakawan pa ng 
mga militar ng ilang libong piso ang tindahan 
ng mag-asawang Vivian at Hernani Requejo. 
Inakusahan sila ng mga militar na nagtatago 
umano ng NPA sa kanilang bahay.                                    
    Noong hapong iyon nakita ni Vivian si 
Reodico na kasabay ng limang elemento ng 
Phil Army na nag-operasyon sa lugar. Nang 
huling makita, nakagapos ng packaging tape 
ang mga  kamay nito.  

Bandang alas tres nang hapon noong 
Oktubre 28, nang magpaalam si Hernani 
Requejo sa asawa nitong si Vivian na pupunta 
sa kanilang niyugan. Hindi na ito nakauwi.

Sunod na araw hinanap sila ng kanilang  
mga kapamilya kasabay ng mga Brgy Officials 
sa mga kampo ng militar. Kinalampag nila 
ang detatsment ng militar sa  Villa Petrona 
(Libon) at kampo ng 2nd IB PA sa Brgy Tula-
tula (Ligao  City).

Sa Camarines Sur, pinaslang ng mga 
elemento ng 31st IB ang magniniyog na si 
Rodrigo Torres sa Brgy San Pablo, Del Gallego 
nitong Nobyembre 11. Siya ay myembro ng 
BICPAI, isang progresibong organisasyon 
ng mga magniniyog at dati rin siyang Brgy 
Kapitan. Si Torres ay aktibo sa mga pagkilos 
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ng mga magniniyog sa kanilang bayan para sa pagpapababa ng resikada, pagpapataas ng 
presyo ng kopras, at karapatan sa lupa. Pinagbabaril si Torres ng mga nag-ooperasyong 
militar habang siya ay nasa kanyang niyugan. Nakapwesto sa kalapit na baryo ng Brgy 
Tabyon ang detatsment ng mga elemento ng CAFGU at patuloy na nakararanas ng pangigipit 
ang mga residente dito.

Naghuhumiyaw ng katarungan ang pamilya ng mga biktima ng brutal na pamamaslang 
ng mga berdugong militar. 

EDITORYAL

Berdugong 9th ID ang may Kagagawan 
sa Karumaldumal na mga Krimen sa Albay

Sa pinakahuling pahayag ng National 
Democratic Front-Bicol, mariin nitong 

kinukundena ang mga kasinungalingan at 
maruming disimpormasyong ipinakakalat ng 
mga upisyal at tagapagsalita ng 9th Infan-
try Division upang pagtakpan ang kanilang 
karumaldumal na mga krimen at walang 
puknat na ilarga ang kanilang kampanya ng 
pagdukot at pamamaslang ng mga inosen-
teng sibilyan.

Kinukumpirma lamang ng mga para-
tang ni Maj Gen Ruperto Pabustan at ng 
tagapagsalita ng 9th ID na si Maj Harold 
Cabunoc  ang pagpapatupad sa rehiyon ng 
mga "plano para sa pinal na yugto ng pag-
durog sa rebolusyonaryong kilusan, sa utos 
ng kleriko-pasistang si Norberto Gonzales, 
paliwanag ni Ka Greg, ang tagapagsalita ng 
NDF-Bicol. 

Garapal na ibinibintang ni Maj Cabunoc 
sa Bagong Hukbong Bayan ang sunud-sunod 
na pagdukot at pamamaslang sa Albay na 
kagagawan ng mga elemento ng special op-
erations team (SOT) ng AFP. Pinalilitaw na 
bahagi umano ito ng nangyayaring "pagpu-
purga" ng mga kasapi ng CPP-NPA-NDF sa 
rehiyong Bikol.

Walong sibilyan ang brutal na pinaslang 
mula noong Nobyembre 2009 hanggang sa 
katapusan ng buwan ng Enero 2010. Su-
nud-sunod ang insidente ng karumaldumal 
na pagdukot at pamamaslang sa ikatlong 
distrito ng Albay. Duguan ang mga kamay 

ng kleriko-pasistang si Norberto Gonza-
les, na ngayon ay kasalukuyang Kalihim sa 
Depensa at ang mga upisyal ng 9th Infan-
try Division, 901st Brigade at 2nd Infantry 
Batallion ng Philippine Army.

Nitong buwan lamang ng Enero, anim 
na sibilyan ang naging biktima ng brutal na 
pamamaslang. Walang awang pinagbabaril 
ng mga elemento ng 2nd IB hanggang ma-
matay ang sibilyang si Vergel Mapola Ca-
tubig habang nagkukubeta sa isang pistah-
an sa Brgy Lawinon, Pio Duran, Albay noong 
Enero 30.  Upang pagtakpan ang kanilang 
krimen, kinabukasan pinuntahan ng mga 
sundalo ang mga upisyal ng barangay at 
pinapipirma sa isang kasulatang nagkaroon 
ng engkwentro sa pagitan ng militar at BHB 
sa lugar. sundan sa pahina 5
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Noong Pebrero 7 natagpuan 
ang naa-agnas at pira-pirasong 
mga labi ng mga sibilyang sina 
Ananias Cardiente Jr. at Vicente 
Moradillo na dinukot ng mga sun-
dalo ng 2nd IB noong Enero 15 sa 
Brgy Taplacon, Camalig, Albay. 

Ayon sa mga kamag-anak ng 
mga biktima, hinahanap ng militar 
ang dalawa bago ito nawala noong 
Enero 15. Mababakas sa bangkay 
ng mga biktima ang matinding pag-
papahirap na dinanas nito-- basag 
ang bungo, nakahiwalay ang ulo at 
sinunog pa ang isang bangkay.

Natagpuan din ang bangkay ni Salvador 
Mancera, isang residente ng Brgy Taloto, 
Camalig, Albay sa katabing barangay ng Flo-
rista, Jovellar noong Enero 20, isang araw 
matapos itong dukutin ng mga elemento ng 
2nd IB. Brutal itong pinaslang at ginilitan ng 
leeg.

Ang mga biktimang sina Mancera, Mora-
dillo at Cardiente ay nauna nang sapilitang 
"pinasuko" ng special operations team ng 
2nd IB at pinararatangang mga rebelde at 
nasa Order of Battle ng militar. 

Tatlo pang sibilyan sa Brgy Taplacon at 
anim sa Brgy Taloto, Camalig ang pinagha-
hanap ng militar at umalis sa lugar sa takot 
na dukutin at patayin din ng militar.

Dalawang kaso rin ng brutal na pama-
maslang ang nangyari sa bayan ng Oas, Al-
bay. Natagpuan noong Enero 20 ang bangkay 
ni Edgar Oguis na nilaslas ang leeg at hiniwa 
ng paekis ang mukha sa Brgy San Antonio, 
Oas. Si Oguis ay dating kasapi ng BHB at na-
mumuhay na bilang isang ordinaryong sibi-
lyan sa Brgy Salvacion, Pio Duran.
Dinukot ito sa kanyang pinagtatrabahuhan 
sa bayan ng Camalig noong Enero 8 at di-
nala ng mga sundalo sa kampo ng 2nd IB 
sa Brgy Tula-tula, Ligao City. Noong Enero 
20, sapilitan itong isinabay sa operasyong 
militar sa Brgy San Antonio, Oas at doon ito 

Mga Krimen ng 9th ID

pinahirapan bago pinatay.
Walang pakundangang pinaulanan din 

ng bala hanggang mamatay sa kanyang ba-
hay si Jesus Goronal sa Brgy Nogpo, Oas. 
Nakilala ng mga testigo ang dalawa sa mga 
bumaril na sundalo na sina Obet Concepcion 
at CAFGU Edwin Valencia na nakadestino 
sa isang detatsment ng militar sa Brgy Villa 
Petrona, Libon, Albay.

Noong Nobyembre 3, 2009 natagpuan 
sa Brgy Mabayawas, Libon, Albay ang bang-
kay ng mga sibilyang sina Hernani Requijo 
Jr. at Jesus Reonico na dinukot ng mga el-
emento ng 2nd IB noong Oktubre 28. Ba-
kas sa kanilang mga bangkay ang sinapit na 
pagpapahirap at tortyur -- tinanggalan ng 
mga kuko, binalian ng mga braso, sinaksak 
at ginilitan ng leeg.

Ayon pa kay ka Greg, “lalong ginaga-
tungan ng kalupitan ng militar ang naghi-
himagsik na damdamin ng mamamayan at 
higit nitong pinabibilis ang paglahok ng ma-
mamayan sa rebolusyonaryong armadong 
pakikibaka. Sisingilin sa tamang panahon 
at pagbabayarin ng mahal ng mamamayan 
at rebolusyonaryong kilusan ang mga pa-
sistang upisyal na ito na pinamumunuan ng 
kleriko-pasistang si Norberto Gonzales at 
ang kanilang punong kumander na si Gloria 
Macapagal-Arroyo.”

S
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Militarisasyon sa Albay
Task Force Mayon: Pekeng Humanitarian Mission

Hungkag at inutil ang pagbubuo ng Task 
Force Mayon sa Albay dahil ginamit 

itong instrumento ng 9th Infantry Division 
at 901st Brigade upang patindihin ang 
militarisasyon at mga operasyon ng Special 
Operations Team (SOT) sa kalunsuran at 
mga sentrong bayan sa ikalawang distrito 
ng Albay, kabilang dito ang bayan ng Daraga 
at Legazpi City. Layunin nitong maghasik ng 
takot sa mamamayan na inaakusahan ng 
militar na base ng rebolusyonaryong kilusan. 
Ang mga lugar na ito ay malayo sa 6-km 
permanent danger zone at 7-km extended 
zone na itinakda ng PHIVOLCS.

“Ang dapat sana’y makataong disaster-
response ng iba’t ibang sektor, grupo, at 
lokal na sibilyang upisyal na tulungan ang 
mga mamamayan sa paanan ng bulkan para 
makaiwas sa pagputok ng bulkang Mayon 
ay sinasamantala at ginagamit ng AFP sa 
maitim at maruming saywar at sa patraydor 
na pag-atake sa rebolusyonaryong kilusan at 
mamamayan,”pahayag ni Ka Greg Bañares, 
ang tagapagsalita ng NDF-Bicol.

Bago pa man itaas ng PHIVOLCS ang 
alert level ng bulkang Mayon, sinusuyod na 
ng mga special operations team (SOT) ng 
militar ang mga barangay ng Matnog, Alcala, 
Bañadero, Budiao at Kilikao sa bayan ng 
Daraga, Lidong at Fidel Surtida sa bayan ng 
Sto. Domingo at ang mga barangay ng Pawa 
at Tamaoyan sa Legazpi City. Mas lalo itong 
pinalala ng pagbubuo ng Task Force Mayon 
at ibayong pinalawak pa ang mga lugar na 

militarisado.
Ayon pa kay Ka Greg, sa halip na 

makatulong sa mamamayan sa gitna ng 
napakalubhang krisis sa kabuhayan, ginagamit 
ng Task Force Mayon ang mga yunit nito 
upang magsagawa ng mga anti-komunistang 
pulung-pulong at seminar, walang-puknat na 
imbestigasyon, pananakot, pagbabanta at 
panghaharas sa mamamayan.  

Sa mga baryong nasa palibot ng bulkang 
Mayon, ipinatutupad ang patakaran ng 
“pagkontrol sa populasyon” kahit walang 
sapat na katiyakan na masusuportahan ang 
pangangailangan ng mamamayan sa araw-
araw lalo na sa pagkain. 

Sa maraming mga baryo, tinutugis ng 
mga militar ang mga lider at kasapi ng 
ligal at progresibong mga organisasyon ng 
mamamayan, walang-tigil silang sinisiraan, 
at tinatarget ng mga panghaharas at 
asasinasyong pulitikal.

Ginagamit itong sangkalan ng AFP upang 
tuwirang makialam sa trabaho ng PNP sa 
kalunsuran tulad ng diumano’y pagsasanay 
ng mga security guard laban sa mga 
terorista, paggamit sa mga barangay hall at 
iba pang pasilidad sa sentro ng populasyon 
bilang mga kampo, at pagpapakulo ng 
samu’t saring aktibidad tulad ng leadership 
training seminar sa kabataan upang bigyang-
katwiran ang militarisasyon sa Legazpi City 
at Daraga, Albay.

Ni tong hul i,  walang-kahih iyang 
inaanunsyo ng mga tagapagsalita ng 9th ID 

na bahagi umano ng 
disaster-response ang 
mapanalasang mga 
operasyong kombat 
maging sa mga lugar 
sa Albay na malayo 
na sa bulkan Mayon. 
sundan sa pahina 7
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 Militarisasyon sa Albay
Habang sinisikap ng mga yunit ng BHB na 
makatuwang sa masa sa gitna ng kalamidad 
na ito, nasa aktibong depensa ang mga ito 
sa harap ng mga patraydor na pag-atake ng 
militar. 

Noong Disyembre, nag-anunsyo din ang 
US na magpapadala ng mga tropang Kano 
para umano sa relief missions. Nanawagan 
ang NDF-Bicol na mahigpit na bantayan 
ang mga aktibidad nito dahil malinaw na 
sinasamantala lamang ng US ang pagputok 
ng bulkan upang makapanghimasok ang 
armadong tropa nito sa Bikol. Ayon kay Ka 
Greg, bahagi lamang ito ng psychological 
operations, na nagpapanggap bilang 
humanitarian missions. “Kung sinsero ang US 
na makatulong sa mga evacuees, ipadala nila 
ang mga relief goods at ipabuya na lamang 
sa mga lokal na civic groups at NGOs ang 
pamamahagi nito,” paliwanag ni Ka Greg.
Huwad At Mapanlinlang na SOMO ng 
AFP  
Huwad at mapanlinlang ang idineklarang 
suspension of offensive military operations 
(SOMO) ng AFP sa panahon ng pagdiriwang 
ng Kapaskuhan at Bagong Taon dahil 
nagpapatuloy ang mga operasyong militar
at SOT ng AFP sa maraming sonang gerilya 

Paglilinaw sa Kasinungalingan ng 9th ID
Maraming NPA Umano ang Nahuli 
“Kasinungalingan ang ipinapahayag ni Gen 
Pabustan na 13 daw ang nahuli nilang 
NPA at may 44 umano na nagbalik-loob na 
mga rebelde mula Enero 
hanggang Nobyembre,” 
paglil inaw ni Ka Greg 
Bañares, ang tagapagsalita 
ng NDF-Bicol.

S i y a m  s a  13  n a 
ipinagyayabang ng militar 
na nahuli daw nilang NPA ay 
mga sibilyan at hindi mga 
kasapi ng NPA. Apat lamang 
dito ang NPA, yaong nahuli 

ng Bikol partikular sa prubinsya ng Albay.
Ayon sa tagapagsalita ng NDF-Bicol na si 

Ka Greg Banares, malisyosong ginagamit ng 
Task Force Mayon ng AFP ang evacuation at 
relief operation upang patraydor na atakehin 
ang BHB at ang mamamayan sa mga sonang 
gerilya. 

Iniulat ngayon ng Santos Binamira 
Command ng BHB-Albay ang walang puknat 
na operasyong militar ng 901st Brigade at 
2nd IBPA sa Brgy Cabraran at Villapaz sa 
Jovellar, sa Brgy Rawis ng Pio Duran, at sa 
mga barangay ng Talisay at San Miguel sa 
bayan ng Oas. 

Hindi apektado ng bulkang Mayon ang 
mga bayang ito at walang evacuation center 
sa lugar na mahigit 25 kilometro ang layo 
mula sa Legaspi City at bulkang Mayon. Dapat 
itigil ng AFP ang patraydor na pag-atake sa 
BHB, irespeto ang mahalagang okasyon ng 
mamamayan, at ituon ang kanilang pwersa 
sa tunay na pagtulong sa mamamayan. S

sa Brgy Siuton sa Magallanes Sorsogon 
noong Nobyembre 8.

Ayon kay Ka Greg, “yung siyam na 
ipinagmamalaki ng militar ay hindi mga NPA 
kundi mga karaniwang sibilyan na naging 
biktima ng iligal na pag-aresto ng mga  
militar.”

Ang siyam na ito ay mga sibilyang 
pinaratangang mga kasapi ng NPA at 
sinampahan ng mga gawa-gawang kaso, 
at ipinagmamayabang nila sa media at sa 
publiko na mga NPA daw na nahuli sa kanilang 
mga kontrarebolusyonaryong kampanya.

sundan sa pahina 8
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Kabilang sa mga sibilyang iligal na inaresto ng militar at pinalilitaw 
na NPA ang mga magsasakang sina Brgy Kgwd Gerry Doctor, Jose 
Lustistica at ang magpinsan na Noel at Jeffrey delos Santos na iligal 
na inaresto ng mga elemento ng 11th Scout Ranger Company sa Brgy 
Maalo sa Juban Sorsogon noong Nobyembre 4. Papunta sila sa kanilang 
taniman nang masalubong ng nag-ooperasyong tropa ng 11th SRC. 
Sila ay dinukot at dinala ng mga militar sa magubat na bahagi ng 
kanilang lugar. Kinaumagahan, nagkaisa ang kanilang mga kapamilya 
at kababaryo na hanapin sila, at nasumpungan nila ang mga militar na 
hawak nga ang dalawang magsasaka. Saka lamang napilitan ang mga 
militar na ilabas ang mga ito at dalhin sa PNP Juban, doon sila ginawan 

ilalim ng Nerissa San Juan Command ang 
tropa ng 83rd IB PA na pinamumunuan ni 2Lt. 
Jerry Doldol sa Brgy Jamlon  sa Caramoran, 
Catanduanes. 

Pauwi galing sa counter-insurgency 
operations ang militar nang tambangan ng 
BHB. Nasapol ng command detonated na 
eksplosibo ang sinasakyang trak ng mga 
sundalo. Pito ang sugatang militar na dinala 
sa ospital, kabilang ang iskwad lider nitong si 
Cpl Felix Reodique, sina Pfc Victor Rubianes, 
Pfc Lope Abanil, Pfc Juvy Cerdon, Pfc Ryan 
Toledanes, isang myembro ng CAFGU na si 
Juanito Lucero at isa pang elemento ng Phil 
Army na si Archie Mendoza.
Disyembre 14. Bandang alas onse ng tanghali, 
hinaras ng isang tim ng BHB ang  tropa ng 
49th IB sa Brgy Tigkiw sa Gubat, Sorsogon. 
Namatay sa labanan sina 2Lt Michael Angelo 
M. Quibuyen  at Pfc Michael Gulles.

Nagsasagawa ng pursuit operations 
ang nabanggit na tropa matapos ang isang 
naunang labanan sa Brgy Sangat, Gubat. Alas 
6:45 ng umaga, mahusay na nakapanlaban 
ang isa pang yunit ng BHB nang  makasagupa 
nito ang nag-ooperasyong tropa ng militar. 

Pilit na itinatago ng mga tagapagsalita ng 
9th ID ang maraming kaswalti na natamo 

ng kanilang mga tropa sa mga labanan. 
Malaking dagok ito sa kinamumuhiang 
rehimeng US-Arroyo at nagpapatunay sa 
kabiguan ng Oplan Bantay Laya II.

Nobyembre 9. Inambus ng BHB ang tropa 
ng 509th PPMG sa Brgy Calomagon, Bulan. 
Nakasamsam ang BHB ng mga baril at mga 
magasin at amunisyon. Apat ang kaagad na 
namatay, at isa sa apat pang sugatan ang 
namatay sa ospital.
Nobyember 16. Tinambangan ng BHB ang 
49th IB PA sa Brgy Gate ng Bulan, Sorsogon. 
Apat na namatay na sundalo ang nakita ng 
mga taumbaryo na ibinaba mula sa trak ng 
militar.
Nobyembre 17. Bandang alas-11:51 ng 
tanghali nang tambangan ng BHB ang apat 
na sundalo ng 83rd IB sa pagitan ng Brgy 
Tibo at Arinawan sa Payo, Catanduanes. 
Namatay ang tatlong sundalo at sugatan si 
Lt Rodel Balatbat, ang commanding officer 
ng Bravo Company ng 83rd IBPA. 
Nobyembre 22. Tinambangan din ng BHB sa 

Sagot sa OBL II
Magkakasunod na Taktikal na Opensiba

Maraming Kaswalti sa AFP-PNP

Kasinungalingan ng 9th ID

S

ng planted na ebidensya at sinampahan ng gawa-gawang kaso. S
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Protesta sa Tumitinding Militarisasyon 

Karaban ng mga Bikolano Patungo sa Maynila
Mahigit 300 Bikolano ang nagkaraban mula sa 
mga bayan ng Bikol papunta sa Kamaynilaan 
upang kalampagin ang tarangkahan ng 
Department of National Defense sa Quezon 
City. Protesta ito sa papatinding operasyong 
militar sa ilalim ng OBL II ni Macapagal-
Arroyo.

Sa kanilang mga dalang plakard tinukoy 
na berdugo ang bagong DND Secretary 
na si Norberto Gonzales. Bitbit din nila 
ang maaanghang na islogang nakasulat sa 
hugis siling mga plakard na nagtutuligsa sa 
berdugong AFP at Oplan Bantay Laya.

Kasabay sa mga nag-karaban ang mga 
pamilya ng mga biktima ng ekstrahudisyal na 
pamamaslang, buong galit nilang hinagis sa 
mga gate ng DND ang daan-daang mga sili, 
mga sapal ng niyog at dahon ng gabi kasabay 
ng kulay-dugong pintura bilang simbolo ng 
protesta.

Sa kahabaan ng EDSA, buong tapang na 
nagpinta ng mga islogan at karikatura upang 
ilarawan ang karahasan ng AFP sa Bikol ang 
mga kabataan kasabay sa karaban. Hindi sila 
natinag sa gitna ng paggigipit ng PNP.

Nagsagawa sila ng maikling programa 
kung saan ipinanawagan ng mga Bikolano ang 
pagbabasura sa OBL II at ang pagpapatigil 
sa matinding operasyong militar sa rehiyon. 
Simbolikong pinasabog ang props na bulkan, 
na siyang nagsunog sa effigy ni GMA. 
Binomba ng tubig ang mga nagprotesta 
upang idispers.

Pagkatapos mananghalian sa Quezon 
City Circle, nagtungo ang karaban sa 
Commission on Human Rights upang hilingin 
na magsagawa ng public inquiry tungkol sa 
malawakang paglabag sa karapatang pantao 
sa Bikol dulot ng todo-todong militarisasyon 
at pagpapatupad ng OBL II.

 
Pandaigdigang Araw ng Paggalang sa Karapatang Pantao
Mahigit 30 Libong Bikolano Nagrali 

Mahigit 30 libo ang nagmartsa sa mga 
lansangan ng Kabikulan sa paggunita 
sa Pandaigdigang Araw sa Paggalang sa 
Karapatang Pantao nitong Disyembre 10.

Isinigaw sa mga lansangan ang mariing 
protesta sa papatinding panunupil ng estado 
at dumaraming paglabag sa karapatang 
pantao. Isinigaw ng mga Bikolano ang 
kanilang pagkamuhi sa berdugong 9th ID,  
ang papatinding mga abuso ng SOT sa 
kanilang mga baryo at ang pinakahuling 
kaso ng brutal na pamamaslang sa dalawang 
magsasaka sa Brgy Mambayawas sa Oas, 
Albay.

Sa datos ng Karapatan-Bikol, mahigit 200 
ang naiulat na biktima ng ekstrahudisyal na 
pamamaslang mula noong 2001. Pinakahuling 
kaso ang pagpaslang sa magniniyog na si 
Rodrigo Torres sa Brgy San Pablo sa  Del 
Gallego, Camarines Sur.

Ipinahayag ng mga nagrali ang kanilang 
poot at hinagpis sa pinsalang dulot ng 

OBL II, ang hagupit ng papatinding 
militarisasyon at ang kaakibat na atake 
nito sa kanilang buhay at kabuhayan. 
Ipinahayag din nila ang pagkundena sa 
karumal-dumal na Maguindanao masaker 
bilang panibagong atake sa mamamayan ng 
walang pakundangang terorismo ng estado 
at kabulukan ng nalalapit na halalan.

Umabot sa 20 libo ang nagrali sa Masbate 
City na nakasuot ng mga itim na mga 
armband bilang pagkundena sa Maguindanao 
masaker at sa pinatinding militarisasyon. 
Mahigit 7,500 katao ang sumama sa rali sa 
Sorsogon City, kanilang sinunog ang isang 
effigy ng pasistang si Gloria. Hinarang ang 
2,500 nagmartsa sa Albay kaya idaos na 
lamang nila ang programa sa harap ng Camp 
Ola, ang panrehiyong hedkwarter ng PNP. 
Sumabay din sa panrehiyong protesta ang 
700 katao sa Camarines Sur at 600 katao sa 
Camarines Norte. Mahigit 500 din ang nagrali 
sa Catanduanes.

S
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dato at partido na nagsusulong ng interes 
ng bayan. Bagama’t hindi nananawagan ng 
malinis at patas na eleksyon, dahil ito ay 
isang hungkag na panaginip lamang, tinu-
turuan ang mamamayan na sa larangan ng 
pakikibakang elektoral, naipapakita nila ang 
kanilang pinagsanib na lakas upang irehis-
tro ang kanilang mga mithiin.
Ang sistemang partylist ay bahagi ng 
panlilinlang ng estado na diumano’y umiiral 
ang demokrasya sa bansa, sa pamamagi-
tan ng pagbibigay puwang sa kongreso ng 
mga kinatawan ng mga inaaping sektor sa 

lipunan. Gaano man ka-
liit, ang sistemang party-
list ay nagbibigay ng pu-
wang upang makapasok 
sa  kongreso ang mga 
kinatawan ng mga prog-
resibong partylist upang 
isulong ang adyenda ng 
bayan, at makapaglantad 
sa mga batas at hakbangin 
ng reaksyunaryong gub-

yerno na nakapipinsala sa interes ng ma-
mamayan. Napatunayan na sa eleksyong 
2001, 2004, at 2007 na kayang manalo ng 
mga progresibong partylist, sa gitna ng 
panggigipit at pandaraya ng reaksyunar-
yong estado, batay sa suporta ng masang 
api at pinagsasamantalahan. Ang mga kina-
tawan ng mga ito ay naging tapat sa kani-
lang platapormang isusulong ang interes ng 
bayan at naging epektibong tagapagtuligsa 
ng kabulukan ng mismong reaksyunaryong 
gubyerno. Habang ang mga panukalang tu-
nay na nagsusulong ng interes ng bayan 
ay kanilang binigyang boses sa loob ng          
kongreso. Ang mga progresibong partylist 
na totoong kumakatawan sa interes ng mga 
aping sektor sa lipunan ay ang mga par-
tylist ng Bayan Muna, Anakpawis, Gabriela 
Women’s Party, Kabataan, ACT Teachers, 
Katribu at Akap-bata.

Eleksyong 2010

Muling idaraos ang eleksyon ngayong 
Mayo 2010 para sa mga pambansa at 

lokal na pusisyon. Kasabay na  nito ang 
paghalal sa mga partylist. Reaksyunaryo 
sa saligan ang katangian ng eleksyong na-
gaganap sa bansa. Paligsahan ito ng mga 
naghaharing uri upang ikonsolida ang kani-
lang kapangyarihan sa pulitika, at mapunta 
sa magwawagi ang mayor na pakinabang sa 
kabang yaman ng bansa at sa ekonomya. 

Sa katunayan, ang resulta ng bawat 
eleksyon ay itinatakda ng kung aling grupo  
ang susuportahan ng mayorya ng nagha-
haring-uring burgesya kom-
prador, may kakayahang 
makapagpanatili ng reaksyu-
naryong sistema at maasa-
hang magtataguyod sa in-
teres ng imperyalistang US.
Dalawahang taktika sa 
eleksyon
Habang umaani ng tagumpay 
ang armadong pakikibaka, bi-
lang pangunahing porma ng 
pakikibakang isinusulong ng rebolusyonar-
yong kilusan at buong sambayanan, hindi 
matatawaran ang mga tagumpay na nakamit 
sa pakikibakang elektoral, mula pa noong 
2001. Nakapwesto ang mga progresibong 
kandidato sa kongreso at iba pang lokal na 
pusisyon, upang maging tagapamandila ng 
interes ng sambayanan sa pusod mismo ng 
reaksyunaryong kapangyarihan. Inani natin 
ang ganitong mga tagumpay dahil sa ma-
higpit na pagtalima natin sa rebolusyonar-
yong dalawahang taktika sa eleksyon. 

Sa panahon ng eleksyon ilinantad at la-
banan ang mga sagadsaring kontra-mama-
mayan at kontra-rebolusyong kandidato at 
partido, sa layuning ihiwalay sila sa masa 
upang huwag botohan at hindi maluklok sa 
poder. 

Masikhay namang minumulat at pina-
pakilos ang malawak na masang api upang 
suportahan ang mga progresibong kandi-

S


