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Editoryal 
Pakikibakang Masa at Armadong Paglaban 

ang Tugon sa Matinding Kahirapan

Nananatiling pangalawang pinakamahirap na 
rehiyon ang Bikol sa Luzon at pumapangalawa 
ito sa bilang ng pinakamaraming pamilyang 

naghihirap. Sa pinakahuling datos ng National 
Economic Development Board, tatlong milyong 
Bikolano ang namumuhay nang below poverty line at 
nakararanas ng kagutuman. Lampas pa sa kalahati 
ng 5.1 milyong populasyon sa Kabikulan ang di 
kumpletong kumakain nang tatlong beses sa isang 
araw. 

Sa ilalim ng rehimeng Macapagal-Arroyo, lalong 
sumahol ang kalagayang pang-ekonomya ng bansa. 
Lalong dumami ang bilang ng mga Pilipinong 
naghihirap na umabot sa 27.6 milyon nitong 2006, 
kumpara sa 23.8 milyon noong 2003.  

Taliwas sa ipinagmamayabang ni GMA na mga 
ni-retokeng datos sa “pag-unlad” umano ng kalagayan ng ekonomya ng bansa, 
ramdam na ramdam ng mamamayan ang laganap na kagutuman at mas matinding 
pagdarahop.

Kailangang ipaliwanag sa mamamayan na ang kanilang paghihirap ay tuwirang 
bunga ng maka-dayuhan at anti-mamamayang mga patakaran at hakbangin ng 
naghaharing rehimen ni Macapagal-Arroyo. Kabilang dito ang patakarang ipako ang 
sahod ng manggagawa sa mababang antas. Ang pagpapabaya sa mga serbisyong 
panlipunan katulad ng edukasyon at kalusugan pagkat inilalaan ang malaking bahagi 
ng badyet sa pagbabayad ng utang. Sa bawat sampung pisong buwis, anim na piso 
ang katumbas ng pambayad utang. Umaabot na sa P 4.2 trilyon ang kabuuang 
utang ng gubyerno. Nitong 2008, umaabot na sa $29.6 bilyon ang utang panlabas. 
Pangungutang ang pantawid-buhay ng naghihingalong ekonomya ng bansa.
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Nilalaman
Pebrero 28, 2010

Sa gitna ng kakulangan at kawalan ng hanapbuhay sa 
bansa, itinutulak ng gubyerno ang patakarang pag-eksport ng 
mga manggagawa kaysa paglikha ng hanapbuhay sa bansa. 
Ang pinangangalandakang isang milyon umanong nabigyan 
ng trabaho noong 2008 ay pawang mga mala-manggagawa at 
ang sahod ay hindi  sapat para sa pangangailangan ng isang 
pamilya.

Walang pagpapanggap ang rehimen na bigyang solusyon 
ang kawalan ng lupa ng mga magsasaka,  bagkus garapalan 
ang paghadlang nito sa tunay na reporma sa lupa.

Kailangang ilantad ang lahat ng kaso ng bilyun-bilyong 
p a g n a n a k a w  a t 
p a n d a r a m b o n g  n i 
A r r o y o ,  h a b a n g 
nagpapasasa sa mga 
kontrata sa gubyerno 
ang kanyang kamag-
anak at alipures. 

Nararapat na singilin 
si Arroyo sa 1,118 kaso 
ng ekstrahudisyal na 
pagpaslang sa mga 
aktibista at kritiko sa 
administrasyon, 204 
kaso ng desaparecidos 
at tambak na kaso ng 
kalupitang militar sa 
pagpapatupad ng Oplan 
Bantay Laya I at II, na 
bumiktima sa milyon 
nang mamamayan. 
Ang  s i s temat ikong 
panggigipit at ang laging nakaambang banta ng pormal na 
pagdedeklara ng Batas Militar ay may layuning takutin at 
patahimikin ang bayang lumalaban.

Tiyak na muling dadaluyong ang kilusang protesta para 
wakasan ang rehimeng US-Arroyo at tiyak na iigting ang 
pakikidigmang gerilya sa darating na mga buwan at susunod 
na taon. 

Makakamit natin ang higit pang pagsulong at sustinidong 
pag-iipon ng rebolusyonaryong lakas sa pamamagitan ng mulat 
na pagsagpang sa lahat ng pagkakataon upang higit at mas 
mabilis na makapag-ipon ng organisado at armadong lakas. 
Kailangang maitaas ang antas kapwa ng mga pakikibakang 
masa at pagkikidigmang gerilya. 

BASAHIN
Praymer sa Eleksyong 2010

S

Espesyal na Isyu

Bisitahin ang website ng NDF Bicol:
www.ndfbicol.wordpress.com
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Mga Taktikal na Opensiba ng BHB
sa Unang Buwan ng 2010

Koordinado at magkakasunod na mga 
taktikal na opensiba sa buong rehi-

yon ang pambungad na bigwas ng Bagong 
Hukbong Bayan sa berdugo at pasistang 
9th Infantry Division-Philippine Army at 
Philippine National Police sa taong 2010. 

Sa kabila ng pagyayabang ni Maj Gen 
Ruperto Pabustan na nabawasan nila ng 
malaki ang pwersa ng BHB noong nakara-
ang taon ng 2009, nakapaglunsad ang BHB 
ng di-bababa sa 33 opensibang aksyong 
militar at nagkaroon ng apat na depensi-
bang labanan sa buwan lamang ng Enero. 
Isang ambus, isang reyd, limang pamama-
rusa at 26 na operasyong atritibo ang nai-
lunsad sa mga prubinsya ng Camarines Sur, 
Albay, Sorsogon, Catanduanes at Masbate.  

Sa kabuuang 37 na labanan (opensiba 
at depensiba) nagtamo ng maraming kas-
walti ang militar at PNP. Umabot sa 20 ang 
kumpirmadong namatay sa mga pasistang 
tropa at 20 ang nasugatan habang mas 
marami pa ang bilang ng kaswalti sa AFP-
PNP at CAFGU na itinago ng militar. Napa-
ngalagaan ang kapakanan ng mga sibilyan at 
walang nadamay sa naturang mga labanan.

Pinakamatingkad at pinakamarami ang 
aksyong militar sa Masbate, Albay, Cama-
rines Sur at Sorsogon. Matagumpay na 
inambus sa Albay ang special operations 
team (SOT) ng 2nd IB sa Brgy Taplacon, 
Camalig noong Enero 14 na ikinamatay ng 
isang Pfc Michael Sacza. Hinaras at pinapu-
tukan naman ng mga pulang mandirigma 
ng Celso Minguez Command-
Sorsogon ang mga sunda-
long sakay ng trak sa Brgy 
Palogtok, Irosin noong Enero 
15 na nagresulta sa pagka-
matay ng dalawang sundalo 
at pitong sugatan sa 49th IB.

Sa prubinsya ng Masbate, 
apat na sundalo ng 9th IB 
ang namatay at sugatan ang 

anim na iba 
pa nang 
pasabugan 
ng com-
mand deto-
nated ex-
plosive ang 
k a n i l a n g 
sinasakyan 
sa Brgy 
Lalaguna, 
Mobo noong Enero 15. Pagkalipas ng li-
mang araw noong Enero 20, pinasabugan 
ng isang kumando tim ng Jose  Rapsing 
Command ang pader at guard house sa 
harap ng kampo ng PNP-RMG at 9th IB 
sa Brgy Armenia, Uson na nagresulta sa 
pagkamatay ng apat na sundalo ng 9th 
IB na nagbabantay ng mga oras na iyon.
Nakumpiska naman ng Jose Raps-
ing Command ang dalawang bushmas-
ter na riple at isang shotgun nang ireyd 
ng isang platun ng BHB ang bahay ng 
pulitikong si MonchingRadan sa Brgy 
Taguilid, Claveria, Masbate noong Enero 16.

Matagumpay ding naparusahan ng BHB 
ang kasapi ng Military Intelligence Group 
(MIG) na si Joel Mitra noong Enero 27 sa Brgy 
Tigbao, Aroroy, Masbate at nakumpiska ang 
isang Ingram machine pistol, isang kalibre 
.45 baril, dalawang .38 rebolber, isang shot-
gun, teleskopyo at daan-daang mga bala.

sundan sa pahina 4
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Tatlo pang mga aktibong impormer ng 
Military Intelligence Group (MIG) ng AFP ang 
naparusahan ng BHB sa iba't ibang lugar 
sa bayan ng Aroroy at Cawayan, Masbate. 

Dumanas din ng apat na depensibang 
labanan ang mga pulang mandirigma. Kahit 
naunahan ng militar, magiting na nakapan-
laban ang mga pulang mandirigma at napin-
salaan ng malaki ang mga pasistang tropa. 

                                                
Sa Brgy Banuang Gurang, Donsol, Sorso-
gon tinangkang kubkubin ng militar at CAF-
GU ang isang tim ng BHB nitong Enero 29 
ng hapon ngunit ang militar ang namatayan 
ng dalawang sundalo at CAFGU at sugatan 
ang apat na iba pa nang mahusay na maka-
panlaban ang mga pulang mandirigma. Sa 
depensibang labanan sa Magallanes, Sorso-

 Taktikal na Opensiba sa Unang buwan ng 2010

Tampok na Taktikal na Opensiba sa Taong 2009
Reyd sa Detatsment sa Lubigan, Sipocot, Matagumpay

Buong-giting na ip-
inagtagum-pay ng 

mga pulang mandirig-
ma sa ilalim ng Eduar-
do  Olbara Command 
ng Bagong Hukbong 
Bayan sa Camarines 
Sur ang mapangahas 
na reyd sa detatsment 
ng mga CAFGU at 
mga sundalo ng 31st 
at 22nd Infantry Battalion sa Brgy Lubig-
an Junior sa bayan ng Sipocot. Maraming 
armas at kagamitang militar ang nasam-
sam at marami rin ang napinsalang ka-
away. Walang kaswalti sa hukbong bayan.

Alas dos ng madaling araw noong Mayo 
19, 2009 nang ginulantang ng putok ng 
mga kasama ang kampo na matagal nang 
namemerwisyo sa mamamayan ng Lubigan 
at mga karatig-baryo sa bundok ng Tang-
cong Vaca. Kabilang sa mga krimen sa 
mamamayan ng militar at CAFGU dito ang 

pananakot, intimidasyon, 
harasment at ilang kaso 
ng pangho-holdap sa 
mga negosyante. Ang 
kampo militar na ito ang 
naging lunsaran ng mga 
tropa ng Special Opera-
tions Team na marahas 
na umaatake sa mga si-

bilyang sumusuporta  sa rebolusyonary-
ong kilusan, sa disenyo ng kontra-insur-
hensyang kampanyang Oplan Bantay Laya.
Sampung matataas na kalibreng riple ang 
nakuha ng mga kasama mula sa armori ng 
kampo. Kabilang sa mga nasamsam ang li-
mang carbine, apat na garand, at isang M14. 
Nakakuha rin ang mga kasama ng dalawang 
kalibre kwarenta y singko, mga uniporme at 
amopawts, at iba pang mahahalagang gamit 
militar. Nilisan ng mga pulang mandirigma 

sundan sa pahina 5

gon noong Enero 11 ay dalawa ang kum-
pirmadong namatay sa 49th IB at tatlo ang 
sugatan na pinapasan sa mga taga-baryo at 
isinakay sa bangka ng militar. Apat na pu-
lang mandirigma ang nagbuwis ng buhay at 
namartir sa apat na depensibang labanan.

Pinabubulaanan ng mga aksyong militar 
ng BHB ang saywar ng 9th ID na mahina na 
ang rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon, 
at pinatutunayan ang lubos na pagkabigo 
ng Oplan Bantay Laya ng pasistang rehi-
meng US Macapagal-Arroyo. Isang mari-
ing sampal din ito sa liderato ni Maj Gen 
Ruperto Pabustan ng 9th ID na nagyaya-
bang kamakailan na kaya niyang tapusin 
ang problema ng insurhensya sa rehiyon sa 
buwan ng Hunyo ng kasalukuyang taon.
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ang naabong kampo matapos madurog 
ang himpilan at palabang diwa ng kaaway. 
Nagtamo rin ng matinding pinsala ang mga 
nagreimpors na sundalo sa Sityo Ma-tan sa 
kalapit na barangay ng Gaun-
gan. Isang Armored Person-
nel Carrier (APC) at isang 
trak ng mga sundalo ng 31st
IB ang ginamitan ng com-
mand-detonated na mga 
bomba ng mga pulang mandi-
rigmang nasa blaking. Buma-
ligtad ang APC at nahulog sa 
kalsada. Ilang araw ding kahiya-hiyang na-
katambad ang binombang APC. Lihim na 
ipinagdiriwang ng mga dumaraang masa 
ang pagkapinsala ng tanke ng mga pasista.
Maging sa mga nagresultang labanan sa 
pagtugis ng kaaway ay mahusay na na-
kapagdepensa ang mga kasama. Da-
lawang sundalo ang namatay sa mga 
depensibang labanan sa mga kanugnog-
baryo na saklaw ng bayan ng Libmanan.
Katawa-tawa naman ang pagsisikap ng pa-
munuang militar na pagtakpan ang kanilang 

pagkatalo. Sa kabila ng pagtalilis ng mga 
sundalo at CAFGU, ipinagmayabang pa ni 
Col Leoncio Cirunay na magiting umanong 
lumaban ang kanyang mga tauhan at kaya 

lamang umalis sa kampo 
ay dahil naiinitan na sa 
mga baraks nilang si-
nunog ng mga gerilya. 
Si Col Cirunay ang com-
manding officer ng 22nd
IB na nangangasi-
wa sa mga CAFGU 
sa buong rehiyon. 

Muling pinatunayan ng matagumpay na 
taktikal na opensiba ng Eduardo Olbara 
Command ang kabiguan ng Oplan Bantay 
Laya II ng rehimeng US-GMA. Sa kabila 
ng pinasinsing pakat ng mga detatsment 
sa Tangcong Vaca, nakakapag-patuloy ang 
mga rebolusyonaryong gawain ng huk-
bong bayan. Tuluy-tuloy na pinauunlad 
ang mga organisasyong masa at nakapag-
iipon ng lakas ang hukbong bayan upang 
bigwasan ang kaaway ng maririing dagok.

S

509th PPMG Inambus ng Celso Minguez Command
Tampok na Taktikal na Opensiba sa Taong 2009

Ika-siyam ng Nobyembre, sa Brgy Ca-
lomagon, Bulan, tinambangan ng mga 

pulang mandirigma ng Celso Minguez Com-
mand ng Bagong Hukbong Bayan sa Sor-
sogon ang walong elemento ng 509th Pro-
vincial Police Mobile Group. Nakasakay sa 
isang back-to-back na trak ang mga nag-
sakyadang pulis nang pasabugan ito ng 

mga command-detonated na eksplosibo.
Apat ang kaagad na namatay. Nakila-
la ang mga ito na sina SPO1 Johnson 
Gerola, PO2 Darwin Detoito, PO1 Ryan 
Padrique, at ang Deputy Chief ng mobile 
group na si Captain Jerson De Leon. Sa-
mantalang sugatan naman sina PO1 Alwin 
Bandano, PO1 Allen Lanuza, PO1 Franz 
Guamos, at PO1 Jorge Jordan. Si PO1 Ban-
dano ay tuluyan nang namatay sa ospital.
Nasamsam ang dalawang kalibre 45 na 
pistola, mga magasin at mga amunisyon.
Namartir sa nasabing taktikal na opensi-
ba si Alexander “Ka Alexis” Belga, habang 
sugatan pa ang isang pulang mandirigma.

sundan sa pahina 6

Reyd sa Detatsment sa Lubigan Sipocot
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Dahil sa malalim na baseng masa at mai-
ngat  na  kilos-gerilya, hindi natunugan  ang     
pwersa ng BHB na halos ilang baryo lang ang 
layo mula sa mga nag-ooperasyong militar.
Taglay ang determinasyong makapaglunsad 
ng opensiba, ilang beses na pumihit ang pla-
no kung ang bibirahin ay ang sakyada o ang 
pangunahing target na itinakda. Matapos ang 
ilang araw na pag-aabang, napagpasyahan 
ng kumand na mas paborableng mabira ang 
PPMG, ang pangunahing target. Pumwesto 
ang pulang Hukbo sa Brgy Calomagon, 
tatlumpung minuto lamang ang layo kung 
nakasakay ang target, mula sa sentro ng 
bayan. Dito na inabangan ang mobile group 
ng pulis na nagpapatrulya bilang suporta 
sa  sakyada ng  Scout Rangers sa lugar.
Ramdam ng mga kasama ang higpit ng sit-
wasyon dahil ang isang pormasyon ng Scout 
Ranger ay halos dalawang baryo lamang ang 
layo mula sa killing zone. Ihinanda ng ku-
mand ang bawat 
pulang mandirig-
ma sa kalagayang 
maaaring mapal-
aban pa habang 
umaatras, mata-
pos ang opensiba.
Asolt
Tumilapon ang 
trak at nadurog 
ang harapan nito 
nang sumabog na 
ang signal payr 
na bomba. Sinun-
dan ito ng bugso 
ng putok mula sa 

509th PPMG Inambus sa Sorsogon

mga pulang mandirigma. Sa loob ng humi-
git kumulang 45 minutos, natapos ang laban.
Namartir si Ka Alexis habang nasa pro-
seso ng pagsamsam ng mga gamit-                                   
militar ng kaaway. May isang pulis na na-
kapamutok pa bago tumalilis palayo. Ang 
isang kasama naman ay tinamaan ha-
bang hinahabol ang nakapanlabang pulis.
Mabilis na nagdesisyon ang kumand na lisa-
nin na ang killing zone dahil sa paabot na 
may isang trak nang scout ranger na pa-
tungo sa direksyon ng pinangyarihan ng 
ambus.
Atras
Mas lalong kumapal ang pakat ng kaaway 
sa loob ng sonang gerilya, matapos ang 
opensiba. Sinaklaw pa nito ang mga bayan 
ng Irosin at Matnog sa pagnanais na tugisin 
ang mga pulang mandirigma na nagsagawa 
ng pananambang. Inabot ng halos isang bu-
wan ang kanilang pursuit operation. Ngunit, 

hindi natunugan ang pwersa 
ng BHB na halos gumigilid 
lang naman sa mga nag-oo-
perasyong kaaway.
Aral
Isang napakalaking sampal sa 
pasistang pwersa ng reaksyu-
naryong gubyerno ang isina-
gawang opensiba laban sa ka-
nila, sa gitna ng kanilang 
kampanyang durugin ang mga 
yunit ng BHB. Hindi naparalisa 
ng Oplan  Bantay Laya. 

Abangan ang
Espesyal na Brodkas ng 

Dagundong ng Bikol
Eleksyong 2010

S
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Ulat Koresponsal  mula sa Camarines Sur
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Paglalagom ng Karanasan 
ng Samahang Masa 
sa Pagharap sa SOT

Tinanghali nang konti 
bago matipon ang komiteng 
balangay ng samahang 
masa. Naghintayan pa ang 
iba sa lugar ng tipunan 
bago tumuloy sa bahay na 
pagdarausan ng pulong. 
Noong medyo maaga pa, 
paisa isa ang kanilang 
pagdating, may ilan yatang 
nag-alangan kung tutuloy o 
hindi sa pagdalo. Makailang 
beses na kasi na di matuluy-
tuloy ang iskedyul ng 
pulong. 

Bakas ang tuwa, sa 
tuwing may paparating na 
kakolektibo at makikipagkamay sa mga kasama. Labis din ang pag-asam na maidaos na 
nga ang pulong paglalagom. Masayang  biruan ang batian nila sa isa’t isa. Bawat isa ay may 
bitbit na gulay at konting bigas para sa maghapong pulong,  at may dala pang meryenda 
ang ilan.

Nang matipon na ang karamihan, nagpasyang simulan na ang aktibidad. May ilan pang 
humabol, nagsisimula na ang talakayan nang makarating sa bahay na pinagdausan ng 
pulong. Naabala daw sila dahil lugar bagsakan lamang ang naipaabot sa kanila at di na nila 
doon inabutan ang karamihan. Bilang bahagi ng pag-iingat sa seguridad naging kairalan 
na ang di pagbibigay ng direktang lugar sa pasahan ng mga mensahe kapag nagpapatipon 
ang samahan.

Ilang panahon na ang lumipas matapos mag-SOT ang kaaway sa baryong ito, pero 
ngayon pa lamang nailugar ang  paglalagom ng karanasang iyon.

May nakahanda nang borador ng paglalagom, na nabuo sa gabay ng komiteng balangay. 
Naglunsad ng serye ng mga panayam sa mga kasapi ng samahang masa para sa pagkalap 
ng mga datos sa mayor na mga pangyayari.

Nakunan din ng salaysay ang mga taumbaryong pinatawag at naharap sa matinding 
interogasyon ng militar. Ang bawat isa ay may kwento ng kanilang naging karanasan sa 
pagharap sa kaaway.

Pebrero 2007 pa nagtapos ang operasyong SOT sa baryong ito at agad namang nadama 
ng masa ang presensya ng Hukbo. Kung tutuusin, hindi naman naiwanan ng yunit ng hukbo 
ang erya maging nang panahong nagbababad dito ang kaaway, at kahit papano’y nagtuluy-
tuloy ang ilang rebolusyonaryong gawain sa baryo. Sa nakaraan, may pagsisikap nang 
maibalik ang dating sigla sa pagpapakilos ng masa.
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Sa panig ng mga kasapi ng samahan, 
agad namang nagpahayag na sila’y  bukas 
sa muling pagkilos. Tagos sa isipan ng mga 
kasama sa lokal ang kapasyahang ituloy ang 
dekada nang pakikibaka. Tumugon naman na 
muling kumilos ang ilang myembro ng mga 
samahang masa, subalit kapansin-pansin na 
di ito kasing-sigla kung ikukumpara noong 
panahon bago nag-SOT. 

Buo ang samahan ng magsasaka, 
bagamat pansamantalang nahinto ang mga 
aktibidad nito. Hindi na  nakapagplano at 
walang pulong na naidaos matapos ang 
SOT. 

A n g  l a m p a s 
limampung kasapi 
ng partido sa lokal at 
ang mahigit tatlong 
daang kasapian ng 
mga samahang masa 
ng  Pambans ang 
Katipunan ng mga 
Magsasaka (PKM) ay 
di kasing-aktibo sa 
paggampan ng mga 
gawain sa rebolusyon. 
Suliranin din nitong 
huli ang pagdaraos 
ng pulong. Makailang 
beses nang maraming 
d i  dumada lo  s a 
ipinapatawag na mga 
pulong. 

Kumpara sa nakaraan na mahigpit ang 
pagkakaisa sa loob ng samahang masa, 
kapansin-pansin ang ilang personal na 
reserbasyon at di malusog na pakikitungo 
sa kolektibo matapos ang SOT. Pagkatapos 
ng matinding psywar operations ng militar, 
di na kasing-tatag ang pagkakaisa sa loob 
ng organisasyon. Pansamantala, humupa 
ang lagablab.

May agam-agam. May bara sa muling 
pagsigla at pagsulong ng mga samahang 
masa sa baryo. May kanya-kanyang pananaw 

sa nangyari, may kanya-kanyang bersyon ng 
pagsusuri sa naging karanasan sa pagharap 
sa kaaway. Kailangang kolektibong mabuod 
ang mga mayor na pangyayari at mahalawan 
ng mga aral.
Bigo ang kaaway. Kahit pa ikinategorya 
nang clear o wala na umanong presensya ng 
NPA sa lugar matapos ang SOT, nanatiling 
bulag ang kaaway sa lalim at lawak ng mga 
saligang organisasyong masa sa baryo,  
lalong hindi nabuwag ang mga ganap na 
samahang masa.

Mahusay na napangalagaan ang seguridad 
ng organisasyong masa at 
hukbo na nasa erya. Malalim 
na nakaugat ang kilusang 
rebolusyonaryo sa baryo. 

Mat ingkad  sa  nag ing 
karanasan ang signipikanteng 
papel ng mga kababaihan sa 
pangangalaga sa mga kagamitan 
at rekord ng mga samahan. Sa 
panahon ng SOT, ang magigiting 
na kababaihan ang aktibong 
nagbantay at nagmanman sa 
kilos at manera ng militar. 
Aktibo sila sa pagsubaybay sa 
kilos ng kaaway, sa maagap na 
pagpapaabot ng impormasyon sa 
kasama, at sa pagmamaniobra 
ng ilang mahahalagang gamit 
at pangangailangan ng mga 

kasama. Hindi rin nalantad sa kaaway ang 
lampas isandaang kasapi ng Malayang 
Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) 
sa baryo.

Nalampasan ng samahang masa ang 
matinding atake ng kaaway, at sa kani-
kaniyang pagsisikap, kumilos sila para 
itaguyod ang mga gawain ngunit may ilang 
internal na pagdududahan at di resolbadong 
mga reserbasyon sa loob ng organisasyon.

Paglalagom ng Karanasan ng Samahan
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Mahalagang matukoy ang mga naging 
kahinaan, ang ugat ng pagtamlay ng mga 
saligang organisasyong masa at muling 
sumulong ang kolektibong pagkilos sa 
baryo.
Mga Aral. Mula sa umpisa hanggang matapos 
ang SOT sa baryo, nabigo ang kaaway na 
wasakin ang rebolusyonaryong organisasyong 
masa sa lugar. Hindi natukoy ng kaaway ang 
kasapian at istruktura ng Partido, milisyang 
bayan at mga organisasyong masa ng PKM 
at MAKIBAKA.

1. Nagpakatatag ang masa sa harap 
ng matinding imbestigasyon, pananakot, 
pagbabanta, panlalansi at pananakit ng 
kaaway. Hindi umamin ang karamihan 
kahit ginipit sila ng husto. Nagpatuloy sa 
lihim na pagkilos ang maraming kasapi 
kahit mantenido ang SOT sa sentrong 
baryo. Napatunayan ng karamihan na 
kaya nilang harapin ang imbestigasyon ng 
kaaway nang walang isinusukong prinsipyo 
at walang ibinibigay 
na  impo rmasyon 
n a  m a a a r i n g 
ma gp ahamak  s a 
iba  a t  s a  buong 
organisasyon.

2. W a l a n g 
n a k u h a n g 
m a h a h a l a g a n g 
dokumento o gamit ng 
kilusan ang kaaway, 
at walang nakuhang 
mayor o mahahalagang impormasyon 
tungkol sa rebolusyonaryong organisasyong 
masa sa baryo at sa BHB.

3. Hindi nakapagrekrut kahit isang 
kasapi ng CAFGU at walang indikasyon na 
nakapagbuo ng grupo ng impormer sa loob 

ng baryo o sa hanay ng organisasyong masa. 
May ilang residente sa sentrong baryo na 
nakapagbigay ng impormasyon sa kaaway 
ngunit hindi naman maituturing na impormer 
na ng kaaway at maagap naman silang 
pinuna at pinayuhan ng kasama.

4. Walang sibilyang nabiktima ng 
pagdukot, pagtortyur at ekstra-hudisyal na 
pamamaslang ng kaaway.

In i l inaw ang  rebo lusyonar yong 
dalawahang-taktika sa pagharap sa kaaway: 
paggiit ng ligalidad at katwiran sa harap ng 
kaaway habang patuloy sa paggampan ng 
lihim na rebolusyonaryong gawain.

Hindi iniwan ng mga kasama ang lugar at 
patuloy itong gumabay sa mga organisasyong 
masa sa pagharap sa kaaway. Kahit may 
SOT sa baryo, tuluy-tuloy na pinapatawag 
at kinakausap ng mga kasama ang mga 
lider masa, tumutulong sa pag-analisa at 
paglilinaw ng mga aktibidad ng SOT, at 
naglilinaw ng mga taktika sa pagharap sa 

kaaway. Nagsagawa din ng 
hakbang pamamarusa ang 
BHB laban sa mga operators 
ng SOT.

Maagap na pagbabantay 
at pagsusuri ng mga kasapi 
ng Partido, milisyang bayan, 
at PKM sa kilos at aktibidad 
ng mga kaaway, at maagap 
na pag-uulat sa mga kasama. 
At pagpapaka-husay sa lihim 

na rebolusyonaryong pagkilos.
Aktibong pagdepensa ng konseho ng 

barangay sa mga taumbaryo laban sa pang-
aabuso ng kaaway. Matatag nilang tinutulan 
ang pamimilit ng militar na magpasa ng 
resolusyon ang Brgy Council na “hindi 

Paglalagom ng Karanasan ng Samahan
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na magbibigay ng suporta sa NPA” dahil 
mangangahulugan ito ng pag-amin na 
sumusuporta sa NPA at gagamitin lang ito 
ng kaaway sa itim na propaganda.        

Bagamat sa huli ay napilitan din silang 
pumirma nang ikulong sila sa kampo at 
takutin ng militar, ipinakita pa rin nila ang 
kanilang paglaban.

Tinutulan din ng Brgy Council ang utos 
ng kaaway na magronda gabi-gabi ang mga 
tao. Sa halip na ang mga taong barangay ang 
magbantay, inako na lang ng mga upisyal ng 
barangay at mga tanod ang pagbabantay.
Ilang Internal na Kahinaan
1. Pagdududahan at paghina ng tiwala sa 
isa’t isa.
Dapat panghawakan ang syentipikong paraan 
ng pag-iisip, paninindigan at pamamaraan. 
Dapat panatilihin ang diwa ng prinsipyadong 
pakikiisa at pagtitiwala sa mga kakolektibo 
at sa organisasyon.
2. Pagka-pasibo ng ilan sa harap ng atake 
ng kaaway. 
N ap a t unayan  n g 
karamihan na mali 
ang maging pasibo 
sa harap ng atake 
ng kaaway at mas 
tumpak ang aktibong 
pagharap sa kaaway 
at hindi ang pagtalikod 
o pagtalilis. 3. Paghina 
ng kolektibong buhay 
at pagkilos.
B u n g a  n g 
pagdududahan at 
paghina ng tiwala sa 
isa’t isa, tumamlay 
s a  p agk i l o s  ang 
marami at humina 

ang kolektibong buhay at pagkilos. Kaya 
nasentro sa iilang aktibong kasapi at lider 
ang mga gawain kahit maraming kasapi ang 
nagnanais pa ring kumilos at tumulong sa 
mga rebolusyonaryong gawain.

Sa hanay ng mga nasa organisasyong 
masa, nagkaroon ng pag-aalangan ang 
marami na “magprisinta” ng kanilang sarili 
sa mga kasama at sa organisasyon dahil 
sa agam-agam na baka pagdudahan sila. 
Humina rin ang kolektibong pamumuno. 
4.  Maluwag at di-prinsipyadong pakikitungo 
sa kaaway.

Sa harap ng kaaway, wastong taktika 
ang paggigiit ng ligalidad, pangangatwiran, 
at makataong pakikitungo sa kanila habang 
patuloy sa lihim na rebolusyonaryong 
pagkilos. Ngunit mali ang labis na “pakikisama” 
sa kaaway na umabot na sa madalas na 
pakikipag-inuman, pagsasabong, at pagpunta 
sa ibang lugar.

Lumilikha ito ng sitwasyon kung saan 
maaaring makakuha ng impormasyon 

ang  kaaway  ng  h ind i 
namamalayan ng masa, at 
habang labis na nakadikit sa 
kaaway ay humina naman 
ang pagpapaabot sa kasama 
ng mga aktibidad ng kaaway 
at impormasyong labis na 
kailangan ng mga kasama.

Isa  pang  punto  ay 
nagagamit pa ng kaaway 
a n g  m a s a  n g  h i n d i 
n iya  namamalayan  sa 
pagpapalaganap ng intriga at 
pagtatanim ng pagdududahan 
sa hanay ng masa.

Paglalagom ng Karanasan ng Samahan
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Isang napakagandang halimbawa ng tamang pakikitungo sa kaaway gamit ang 
rebolusyonaryong dalawahang taktika ay ang ginawa ng ilang kasapi ng MAKIBAKA at PKM 
sa sentrong baryo.
5. Pag-amin ng ilan na binabasehan ng NPA ang kanilang bahay, na nag-aral na ng BKP at 
iba pang kursong masa, at iba pang menor na mga impormasyong naibigay sa kaaway.
6. Pagbibitaw ng hindi magagandang salita ng ilang lider na ikinabahala ng iba at nakasakit 
ng damdamin ng iba.

Gabi na nang magtapos ang pulong ng komiteng balangay ng samahan, masiglang biruan 
at masayang kwentuhan ang narinig bago nagsiuwian ang mga dumalo. Dama ng lahat ang 
panibagong sigla upang muling lumahok sa mga rebolusyonaryong gawain sa baryo. Mas 
matatag ang pagkakaisa ng komiteng balangay na pamunuan ang samahan at maibahagi 
ang mga aral ng paglalagom. Mahalagang maikampanya ang pag-aaral ng paglalagom na 
ito sa buong kasapian ng samahan. 

sundan sa pahina 12

Matatagumpay na Taktikal na Opensiba 
ng BHB sa Masbate

Isang ambus, isang reyd at anim na op-
erasyong haras ang isinagawa ng mga 

yunit ng Bagong Hukbong Bayan na pina-
mumunuan ng Jose Rapsing Command 
sa Masbate nitnitong buwan ng Enero.

Kaagad na itina-
go ng 9th ID ang 
maraming kaswalti 
sa mga tropa nito sa 
Masbate. Apat ang 
patay at anim ang 
sugatang mga el-
emento ng 9th IB sa 
isinagawang ambus 
sa Brgy Lalaguna sa bayan ng Mobo, na il-
ang kilometro lamang ang layo sa Masbate 
City. Matapos ang ambus, ligtas na nakaa-
tras ang mga pulang mandirigma, na lumu-
sot sa isang kumpanyang tropa ng militar 
na nagsagawa ng hot pursuit operations.

Nagsinungaling na naman ang tagapag-
salita ng 9th ID na apat lamang daw ang sug-
atan sa kanila, gayong marami ang nakakita 
sa nakahilerang mga namatay at nasugatang 
militar na ipinasok sa Masbate Provincial Hos-
pital, pahayag ni kasamang Luz del Mar, ang 
tagapagsalita ng Jose Rapsing Command.

Dalawang M16 at isang shotgun naman 
ang nakumpiska ng isang platun ng BHB 
sa isla ng Burias sa isinagawang reyd sa 
mga armadong goons ng pulitiko. Mata-
pos disarmahan, pinaliwanagan ang mga 

goons na magbagong buhay na, 
at huwag nang muling manakit at 
manakot sa mamamayan. Naganap 
ang pag-disarma bandang alas-
sais ng umaga sa Brgy Taguilid sa 
bayan ng Claveria noong Enero 16.
Sunud-sunod naman ang isinagawang 
operasyong haras sa mga detatsment 
ng militar. Nagresulta ito sa maram-

ing kaswalti sa panig ng Phil Army-CAFGU. 
Enero 9- Bandang alas syete ng 
gabi, isinagawa ng BHB ang opera-
syong haras sa Bayombon detatsment.
Enero 10- Alas dos ng madaling 
araw, hinaras ng BHB ang CAFGU de-
tatsment sa San Fernando, Ticao.
Enero 8- Alas singko ngumaga, pinau-
la-nan ng bala ng mga pulang mandi-
rigma ang Armenia detatsment. 
Enero 11- Alas otso ng gabi, hinaras na-
man ng BHB ang Mactan detatsment.
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Matatagumpay na Taktikal na Opensiba sa Masbate

Enero 12- Mga  detatsment   naman  ng 
Phil Army at CAFGU ang hinaras  sa si-
tio Crossing, Brgy Pasig, Claveria sa isla 
ng Burias at sa Brgy Tolda, Mandaon. 
Pilit na itinatago ng mga upisyal ng 9th ID ang 
pinsala sa kanilang tropa ng mga operasyong 
ito ng BHB. Ang mga sugatan at namatay na 
militar ay nakita ng mga taumbaryo, na si-
yang nagpapatunay na maraming kaswalti.

sundan sa pahina 13
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Ulat Koresponsal  mula sa Masbate 

                          Bigo ang Oplan Bantay Laya II

Ang islang prubinsya ng Masbate ay 
patuloy na nakakapag-ambag ng mga 
pagsulong sa lahatang-panig na gawain 
ng pagrerebolusyon at binibigo ang pla-
no ng OBL II na wasakin ang kilusan.
 “Susi sa banayad ngunit tuluy-tuloy na 
pagsulong ay ang kilusang pagwawasto, 
ang sakripisyo ng mga kasama lalo na ng 
mga martir at ng masang patuloy na nanin-
indigan sa harap ng pasistang panunupil,” 
ito ang deklarasyon ni Kasamang Adora. 
Si Ka Adora ay isa sa mga namumunong ka-
dre sa Masbate at kabilang  sa mga unang 
rekluta ng mga kasamang galing sa main-
land ng Bikol. Sa 25 taong tuluy-tuloy na 
pagkilos, kabisado ni Ka Adora ang lahat ng 

sulok ng prubinsyang kanilang kinikilusan.
 Mula sa tatlong kasamang naarmasan 
lamang ng dalawang riple noong 1983 ay 
umusbong ang rebolusyonaryong kilusan sa 
prubinsya. Parang tuyong dahon na nahu-
lugan ng apoy, mabilis na kumalat at na-
gliyab ang sulo ng rebolusyon sa Masbate.
 “Nasaag” o naligaw ang terminong gina-
mit ni Ka Salvador, nang tanungin siya 
hinggil sa mabilis na pagsulong ng kilusan 
noong huling bahagi ng dekada 80 hang-
gang maagang bahagi ng dekada 90. Siya 
ang tumatayong pangkalahatang kumander 
ng Jose Rapsing Command. Mga marka ng 
tama ng bala sa kanyang katawan, na si-
nisikap sana niyang itago ang nagpapatunay 
sa dami ng labanang kanyang nalahukan sa 
25 taon niya sa hukbo. Ang binabanggit na 
“nasaag” ay ang pansamantalang pagkaba-
lot ng dilim ng paglihis sa linya na nagdu-
lot ng grabeng mga pinsala sa kilusan. 
Ang paglulunsad ng kilusang pagwawasto 
noong 1993, kasabay ng pagsuporta ng 
mahuhusay na kadre nang taon ding iyon 
ang mapagpasyang hakbang sa pagpihit ng 
direksyon. Ang ikalawang bugso ng supor-
tang kadre noong 1995 ay tumulong naman 
sa pagsinop ng mga nakamit na gawain.
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 Noong 1998, idineklara sa prubinsya na 
nakumpleto na ang mga rekisito sa pagwa-
wasto, at nakapokus na ang mga kasama 
sa gawaing pampulitika.  Sa panahong ito, 
sinimulan rin ang mapangahas na pagpa-
palawak sa dalawang 
mayor na isla ng Ticao 
at Burias.
 Taong 2000, na-
kamit ang target na 
abutin ang lahat ng 
mga bayan sa prubin-
sya at noong 2002, 
naipagtagumpay ang 
malalaking taktikal na 
opensiba ng BHB sa 
ilalim ng Jose Rapsing 
Command.
 Taong 2004, kum-
prehensibong naitatag 
ang pundasyong ideolo-
hikal sa prubinsya sa 
anyo ng kumprehen-
sibong paglalagom ng 
karanasan sa paglihis. Nakumpleto ang 
pamprubinsyang panlipunang pagsisiyasat 
at ang ibinunga nitong mga case study sa 
rantso, kung saan malinaw na naitakda na 
ang usapin sa rantso ang susing salik at sen-
tral na isyu sa pagsusulong ng rebolusyong 
agraryo sa prubinsya.
 “Parang baha na umagos pababa at 
ayaw magpapigil,” ito ang nasambit ni Ka 
Salvador nang ikinukwento niya ang naging 
pagtanggap ng malawak na masa sa kam-
panyang edukasyon sa rantso at mga paki-
kibakang inilunsad kaugnay nito. Maraming 
naluha sa panonood ng “Buhay Masbate-
nyo,” ang lokal na pelikulang sumentro sa 
pang-aagaw ng lupa ng mga rantsero at 
ang mga karahasang ginawa sa mamama-
yan ng mga militar at ng private army ng 
mga pulitiko-rantsero.
 Naitayo ang mga binhi ng organo ng ka-
pangyarihang pampulitika sa prubinsya. Na-

bawi ng napalayas na mga magsasaka ang 
di bababa sa 18,000 ektaryang lupain mula 
sa bakod ng mga rantso, at nagbenepisyo 
dito ang di bababa sa 20,000 katao.
 Nakapaglunsad ang BHB ng di bababa 

sa 200 aksyong militar sa loob 
ng apat na taon, at nakakump-
iska ng di bababa sa 100 armas 
sa pareho ding panahon. Umabot 
din ng laking-kumpanya ang nap-
insala sa tauhan ng  kaaway. 
 Bunga ng kilusang pagwawasto, 
na-triple ang baseng masa at 
lampas na sa 2/3 ng mga baryo 
sa buong prubinsya ang naabot 
ng pagkilos ng hukbo.  Dumoble 
rin ang lakas tauhan ng BHB at 
na-triple ang pagdami ng bilang 
ng kasapian ng mga lokal na or-
ganisasyon ng Partido.  
 Bumuhos sa mga lansangan 
ng Masbate City ang mga mo-
bilisasyon at lumakas ang mga 
pakikibakang masa. Umabot sa 

25,000 ang pinakamalaking mobilisasyon  
at mula noong 2005, karaniwang umaabot 
sa 5,000 hanggang 10,000 katao ang lu-
malahok sa mga rali.  Inabot na rin ng pag-
oorganisa ang iba’t ibang sektor sa lunsod.
Sa kasalukuyan, nasa proseso ng lahatang 
panig na pagkonsolida, at  pinauunlad ang 
relatibong istableng baseng purok sa pru-
binsya at sinisikap na maitayo at mapaan-
dar ang iba’t ibang antas ng demokratikong 
gubyernong bayan sa malawak na bahagi 
ng prubinsya.  
 “Bigo ang Oplan Bantay Laya. Patunay 
ito na wasto ang ating ipinaglalaban, may 
pag-asa ang rebolusyon, at tiyak na tutun-
guhin ng Masbate ang tuluy-tuloy na pag-
sulong,” panapos ni Ka Adora.

Bigo ang OBL II

S
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Tampok na mga Taktikal na Opensiba sa Taong 2009
Serye ng mga Operasyong Isnayp 
at Haras ng BHB sa Albay

Umabot sa 24 operasyong haras at isnayp 
ang isinagawa ng mga pulang mandirigma 
sa ilalim ng Santos Binamera Command 
sa loob lamang ng 20 araw. Nitong Agosto 
4 hanggang 24, halos araw-araw ang 
mga haras ng BHB sa mga detatsment ng 
Philippine Army (PA), Scout 
Ranger (SR) at abusadong 
mga elemento ng Special 
Operations Team (SOT) 
sa Albay. Isinagawa ito 
sa gitna ng tuluy-tuloy na 
mapanalasang kampanyang 
militar sa mga bayan sa 
ikalawa at ikatlong distrito 
ng Albay, kung saan daan-
daang sibi lyan na ang 
biktima ng mga abusong 
militar. Nabulabog at nadis-
organisa ang mga SOT at 
iniatras ang mga ito sa 
ikatlong distrito.  Maraming 
kasapi ng milisyang bayan 
ang nasasanay sa mga 
operasyong ito.
Agosto 4, alas sais ng gabi, hinaras ng BHB 
ang tropa ng Engineering Battalion at SR sa 
Brgy San Miguel, Oas.
Agosto 5, alas kwatro ng hapon, hinaras 
ang SOT sa Brgy Taplacon, Camalig. Alas 
otso ng gabi, hinaras naman ng BHB ang 
isang iskwad ng 2nd IB na nagsasagawa ng 
operasyong kombat sa sityo Talipapa, Brgy 
Busac, Ligao City.
Agosto 6, alas dyes ng umaga, hinaras 
ng BHB ang mga elemento ng SR na 
nagsasagawa ng operasyong kombat sa 
Brgy Sinangtan, Guinobatan. Alas dose ng 
tanghali, kasunod na hinaras ang mga SR 
na nagsasagawa ng operasyong kombat sa 
sityo Tigbao, Brgy Oma-oma, Ligao City. 
Alas tres ng hapon, hinaras din ang mga SR 
na nagsasagawa ng operasyong kombat sa 
Brgy Binogsacan, Guinobatan.

Agosto 7, alas kwatro ng hapon, hinaras 
ang SOT sa Brgy Taplacon, Camalig.
Agosto 8, ala-una ng hapon, hinaras ang 
detatsment  ng 22nd IB sa Brgy Villa Petrona, 
Libon. Alas singko ng hapon, hinaras naman 
ang SOT sa Brgy Calabidongan, Camalig.

Agosto 11, alas kwatro ng hapon, 
hinaras ang SR na nagsasagawa 
ng operasyong kombat sa Brgy 
Malabnig, Guinobatan.  
Agosto 12, alas dos y medya ng 
hapon, inisnayp ang SOT sa Brgy 
Sinagaran, Jovellar. Namatay ang 
isang militar, gabi na nang patago 
itong ilinabas ng mga militar sa 
lugar ng pinangyarihan. Alas otso 
ng gabi, hinaras din ang SOT sa 
sityo Medalla, Brgy San Vicente, 
Jovellar.
Agosto 15, ala-sais ng umaga, 
inisnayp ang SOT sa Brgy Caguiba, 
Camalig. Sugatan si Pfc Dionasio 
Mendiola.
Agosto 16, alas onse ng gabi, 

serye ng operasyong haras ang ibinigwas 
sa mga SOT sa Brgy San Ramon at Brgy 
Nabasan sa Daraga, at sa SOT sa Brgy 
Taplacon, Camalig.
Agosto 19, alas nwebe ng gabi, hinaras ang 
mga elemento ng Engineering Battalion at 
Special Forces sa Brgy San Miguel, Oas.
Agosto 20, hinaras ang SOT sa Brgy 
Canarom, Daraga at Brgy Del Rosario, 
Jovellar. Alas syete ng gabi, muling hinaras 
ang SOT sa sityo Medalla, Brgy San Vicente, 
Jovellar. Alas nwebe ng gabi, hinaras ang 
SOT sa Brgy Sinagaran, Jovellar.
Agosto 21, alas dyes ng gabi hinaras ang 
detatsment sa Brgy Badian, Oas. 
Agosto 22, alas kwatro ng hapon, inisnayp 
ang SOT sa Brgy Bagacay, Jovellar.
Agosto 24, alas otso ng gabi, hinaras 
ang mga elemento ng 8th SR Coy sa Brgy 
Pinamaniquian, Ligao City.
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Ang mga rantsero-pulitiko at ang kanil-
ang binabayarang mersenaryong mga ka-
gawad ng pulisya at militar, kasama ang 
mga alaga nilang mga CVO, CAFGU, at mga 
goons (na dating mga NPA na sumuko sa 
militar) ang nagsasagawa ng walang habas 
na mga pagpatay sa prubinsya ng Masbate, 
pahayag ni Kasamang Luz del Mar, ang 
tagapagsalita  ng Jose Rapsing Command.

Ekstensyon lamang ng tuluy-tuloy na 
karahasan para panatilihin ang istruktura 
ng pagrarantso sa pru-
binsya, na bumabakod 
sa lampas kalahati ng 
lupain sa Masbate, ang 
nagaganap na patayan 
sa pulitika. Ito ang nang-
ingibabaw na sistema sa 
ekonomya sa prubinsya 
at siyang ugat ng kahira-
pan ng mga Masbatenyo.

 Upang mapanatil-
ing kontrolado ang lupain 
ng rantso, laging may na-
kaambang  dahas at paggamit ng armas sa 
sinumang mag-iinteres dito. Ang parehong 
dahas din ang paraan upang masaklaw ang 
katabing mga lupain ng kapwa rantsero, 
at maagaw ang iba pang lupain, at mapa-
layas ang mga magsasakang nakatira dito. 
Hindi ang bakod na alambre ang nagtitiyak 
na di mawawalan ng kahit isang baka ang 
isang rantsero kundi ang baril, na hawak 
nito at ng kontrolado nitong mga armadong 
pulis, militar, CVO, CAFGUat ilang goons.

Ito ang nasa likod ng karahasan sa 
eleksyon--ang saligang mapagsamantala, 
mapang-api at bulok na katangian ng umiiral 
na sistema ng pamamahala sa prubinsya at 
sa buong lipunan. Ang kumbinasyong rant-
sero-pulitiko ay matabang lupa para sa pag-
gamit ng karahasan sa labanan sa pagitan 
nila, at ng karahasan laban sa mamamayan.

Ulat Koresponsal  mula sa Masbate 
Rantsero-Pulitiko at Bayarang Militar at Pulis 
ang may Kagagawan ng mga Pamamaslang 

Hindi kakayanin ng COMELEC at ng bata-
batalyong mga sundalo at pulis na mapigilan 
ang karahasang ito. Sa Katunayan, bawat 
armadong pulis o sundalo na ipapadala dito 
sa Masbate – gustuhin man nila o hindi, ay 
mapapabilang sa alinmang nag-aagawan at 
nagpapatayang mga grupo sa pulitika at da-
dagdag sa dami ng mga mapapatay o papatay.
 Maging ang grupong UNORKA-Ak-
bayan, na nagpoposturang progresibo-
ng sa bayan ng Batuan ay nagsisilbing 

mga armadong private army na wa-
lang habas na nananakot at nagha-
hasik ng karahasan sa isla ng Ticao.
Sa kalagayang ito, ang rebolusyonar-
yong kilusan sa prubinsya ay mahigpit 
na tumatangan sa armas upang pa-ngal-
agaan ang kapakanan ng mamamayan 
laban sa karahasan ng mga armadong 
goons ng mga rantsero-pulitiko. Ang 
karahasang nangyayari sa Masbate ay 
di hiwalay sa umiiral na karahasan sa 
buong bansa, na mas tumitindi sa mga 
lugar na maigting ang pag-aagawan 

sa kapangyarihan ng mga naghaharing-uri.
 Nais ipaalam ng Jose Rapsing Command 
sa lahat ng mamamayang Masbatenyo na 
inisyuhan na ng Hukumang Bayan ng war-
rant of arrest para iharap sa paglilitis sa 
kanilang mga krimen sa mga mamamayan 
ang grupo ng mga surrenderee na pina-
mumunuan ni Eliseo Sampaga (dating “Ka 
Fred”), ang magkapatid na sina Ricky Sulas-
co (dating “Ka Roy”) at Nonoy Sulasco (dat-
ing “Ka Ruben”), na mga itinawalag noon sa 
kilusan dahil sa mga paglabag sa disiplina. 
Hawak sila ng ngayon ng Military Intelli-
gence Group at nagpapalipat–lipat ng pag-
papabayad sa mga naglalabanang pulitiko 
para patayin ang mga lider ng pulitiko, pag-
katapos ay ibinibintang ang krimen sa BHB.




