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Editoryal

Berdugong 9th ID - Philippine Army:
Numero Unong Lumalabag sa Karapatang Pantao

Umaabot na sa 29 ang biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang ng
mga pasistang sundalo sa Bikol mula nang manungkulan si Benigno
Aquino III noong Hulyo 2010. Ang pinaigting na mga operasyong

militar sa ilalim ng kontra-insurhensyang programang Oplan Bayanihan ay
nagresulta sa mahabang listahan ng mga paglabag sa karapatang pantao.
Ayon sa datos ng Karapatan-Bicol, mula Hunyo 2010 naitala ang 1,490 na
biktima ng mga pananakot, pambubugbog, pagdukot, iligal na pag-aresto at
pamamaslang na kagagawan ng mga elemento ng  Armed Forces of the
Philippines(AFP).

Taliwas ito sa ipinapangalandakan
ng Human Rights Office ng  AFP na
sa unang apat na buwan ng taong
2012 walang paglabag sa
karapatang pantao ang
kanilang mga sundalo.
Bukambibig ng mga
tagapagsalita ng 9th ID
ang mga katagang
“katahimikan” at
“katarungan” subalit
patuloy na humahaba ang
listahan ng karumal-dumal
nilang mga krimen laban sa
mamamayang Bikolano.
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EDITORYAL
Patuloy na nalalagay sa

panganib ang buhay ng mga
sibilyan sa patuloy na
pagkakampo ng mga militar sa
mga sentrong baryo at
matataong lugar sa inilulunsad
nilang mga operasyong Peace
and Development Team (PDT),
na dating kilala  sa katawagang Special Operations Team (SOT).
Sa bayan ng Labo, Camarines Norte, militarisado ang 36
baranggay habang ginagawa nitong “baraks” ang mga baranggay
hall at eskwelahan sa 16 baranggay sa bayan ng Labo, at
limang baranggay sa bayan ng Jose Panganiban at Paracale.

Nakabase rin sa mga sentrong baryo ang naglulunsad ng
PDT sa apat na baranggay sa bayan ng Gubat at Casiguran,
Sorsogon. Karaniwang tagpo na ang pakikipag-inuman ng mga
militar sa mga menor-de-edad na kabataan at ini-engganyo
ang mga ito na maging mga asset sa intel at magsilbi bilang
giya sa mga operasyong pang-kombat laban sa BHB.
Nanganganib ang kaligtasan ng mga sibilyan sakaling
magkaroon ng mga aksidenteng pagputok ng baril o granada
lalo na kapag nalalasing ang mga sundalo.

Sa bayan ng Guinobatan, Albay, patuloy na sinasaklaw ng
mga operasyong PDT ng 2nd IB ang 13 baranggay nito. Naitulak
silang magtayo ng mga kubo na nagsisilbing “baraks” sa limang
baranggay matapos ang serye ng mga mobilisasyong masa na
naglantad at nagkundena sa mga abusong militar. Nagpetisyon
ang mga taumbaryo laban sa paggamit ng mga baranggay hall
at eskwelahan bilang “baraks” ng militar.

Simula pa noong 2011, nananawagan na ang mga Albayano
sa lokal na gubyerno at sa Commission on Human Rights (CHR)
na imbestigahan at palayasin ang mga militar na nagsasagawa
ng  mga operasyong PDT sa mga  baranggay ng Guinobatan.

Patuloy na tinutulan ng mga Bikolano ang Oplan Bayanihan
na nagdudulot ng ligalig at takot sa mamamayan. Anila, ang
presensya ng mga militar sa kanilang lugar ay nakakasagabal
sa kanilang pang-araw-araw na trabaho sa mga bukirin at
taniman pagkat natatakot silang maimbestiga o mabugbog ng
mga abusadong militar. Hindi kapayapaan at kaunlaran ang
hatid nito, ang PDT ay lalong nagpapasidhi sa hikahos na
kalagayan ng mga magsasaka, at mas matinding kagutuman
at malnutrisyon ang resulta nito, lalo na sa mga bata. Nalalagay
sa peligro ang mga bata at kabataan sa pag-ookupa ng mga
armadong elemento ng AFP sa mga Day Care center at
eskwelahan.
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Ang matagalang pananatili ng mga
sundalo sa matataong lugar ay may layuning
“mapalapit sa puso at isipan” ng
mamamayan upang makuhanan sila ng
impormasyon para sa susunod na yugto ng
mga operasyong pangkombat na “dudurog”
umano sa BHB at sa buong
rebolusyonaryong kilusan.

Kasabay ng kanilang mapanlinlang na
civil-military operations (CMO) tulad ng
mga humanitarian missions at disaster-
response projects, ang matagalang pag-
iipon ng mga datos sa intel. Nitong Pebrero,
nilunsaran ng Operation Pacific Angel ng
13th US Pacific Air Force ang ilang baranggay
sa Albay. Lantaran itong paglahok ng mga
dayuhang armadong tropa sa kontra-
insurhensyang kampanya ng AFP.
Pinatinding militarisasyon ang hatid ng
clearing operations nito sa mga kanayunan,
habang pinasinsin naman ang operasyong
surbeylans sa mga maralitang-komunidad
sa kalunsuran. At inilunsad ang mabagsik
na ligal na opensiba laban sa makabayang
mga aktibista at lider-masa na tumututol
sa presensya ng tropang Kano sa Bikol.

Kailangan ang sama-samang pagkilos
ng mamamayan upang biguin ang
pandarahas at panlilinlang ng Oplan
Bayanihan. Puspusang ilantad sa media at
sa publiko ang pasistang pang-aabuso ng
mga armadong AFP-PNP-CAFGU. Nararapat
na suportahan ng kanilang mga kababaryo
ang mga biktima ng pang-aabusong militar
at hikayatin silang  magsampa ng kaso sa
CHR at sa korte. Kinakailangan ang higit
na pagkakaisa ng mamamayan upang
matapang na harapin ang pasismo, at
kabigin ang suporta ng mga taong-
simbahan, abogado, lokal na pulitiko at
ibang pang sektor na nagtataguyod ng
karapatang pantao.

Kailangan ang ibayong tatag at
pagkakaisa upang ipaglaban ang mga
karapatan at kagalingang pang-ekonomya
ng mamamayan sa harap ng pinatinding
militarisasyon at pasismo ng estado.
Tanging sa pagsusulong ng armadong
pakikibaka makakamit ang katarungan para
sa mga biktima at mahahawan ang landas
para sa makatarungan at pangmatagalang
kapayapaan.

Mga Krimen ng Berdugong 9th ID:

Pinagbabaril nang mala-
pitan ng mga elemento ng
8th Scout Ranger Company
(SRC) ang magsasakang
si Cesar Habla sa Brgy
Palale, Bulan, Sorsogon
nitong Hunyo 17.

Ayon sa salaysay ng
kanyang asawa, nagko-
kopras sila, kaya doon na silang mag-asawa
natulog sa koprasan, kasabay ang kanilang
bunsong anak, nung gabi bago ang
pangyayari. Bandang alas-singko y medya
ng umaga, nakarinig sila ng mga putok kaya
nagtago sila sa hukay ng koprasan. Kinse
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minutos matapos ang narinig
nilang putukan, nagpasya si
Cesar na umuwi sa kanilang
bahay, upang tingnan ang
kalagayan ng iba pa nilang
mga anak. Naunang naglakad
pauwi ang kanilang bunsong
anak na si Jovan (10 taong
gulang), habang nakasunod

naman si Cesar.
Narinig pa niyang binulyawan ng mga

militar ang batang si Jovan: “Bata, huwag
kang tatakbo!” Noon lamang nila napansin
ang presensya ng mga militar na malapit
sa kanilang bahay.

SSSSS

EDITORYAL

Pamamaslang sa mga Sibilyan sa Sorsogon
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Tinanong pa ng mga ito ang biktima kung
siya si Cesar Habla, at pagkaraan ng ilang
minuto, niratrat ito ng mga punglo. Lahat
sa likuran ang mga tama ng bala sa iba’t
ibang bahagi ng kanyang katawan. At bakas
sa kanyang batok ang pagkulata ng armalayt,
bago siya pinagbabaril nang malapitan.

Ang batang si Jovan ay nakararanas ng
matinding takot at trauma, matapos
makaligtas sa pamamaril ng mga militar.

Matapos ang pangyayari, buong
kahambugang inanunsyo  ng commanding
officer ng 31st IB na si Lt Col Teody Toribio
sa isang lokal na istasyon ng radyo na
myembro umano ng NPA si Habla, at pinuri
pa niya ang tropa ng 8th SRC, na
pinamumunuan ni 2Lt Jay Maravilla na siyang
nagsagawa ng nabanggit na strike opera-
tion.

Pinatutunayan ng kanyang mga
kababaryo na hindi kasapi ng NPA si Cesar
Habla, ito ay isang ordinaryong sibilyan at
isang baranggay tanod. Malinaw rin na hindi SSSSS

Pinaslang ng dalawang sundalo ng 9th ID
ang magsasakang si Jovic Estrellado sa
Brgy  Bulacao, Gubat, Sorsogon. Alas
syete ng gabi nang pasukin ng mga naka-
bonnet na armadong sundalo ang tahanan
ng mga Estrellado. Nagsasalo sa pagkain
ang mag-aama nang pagbabarilin ang mga
ito. Malapitang binaril si Estrellado sa harap
ng kanyang tatlong maliliit na anak. Tinadtad
ng bala ang kanyang mga paa.
Ayon sa kanyang mga kapamilya, ilang linggo
bago ang pangyayari, nilapitan ang biktima
ng intel operative na si PFC Jordan Enconado,
at ginigipit ito kaugnay sa isang kasong
nakasampa laban sa mga elemento ng 9th

ID. Pinapatunayan din ng mga residente at
upisyal sa baryo ang presensya ng mga
sundalo sa sentrong baryo noong hapon bago
naganap ang pamamaslang.

ito nadamay sa labanan, kundi walang-
awang sinalbeyds ito ng mga pasistang
elemento ng 8th SRC.

Pamamaslang sa mga Sibilyan sa Sorsogon

Dalawang Kabataan, Biktima ng Pamamaril
ng 2nd IB sa Pioduran, Albay

Mga Krimen ng Berdugong 9th ID:

Walang pakundangang pinagbabaril ng
mga sundalo ng 2nd IB sa pamumuno ni
Lt  Silis ang dalawang kabataang sibilyan
sa Brgy Tibabo, Pioduran, Albay nitong
Abril 30.
Hatinggabi na ng
makasalubong nila ang
tropa ng 2nd IB sa feeder-
road, papunta sana sila sa
isang sayawan nang bigla
silang pinaulanan ng bala
ng mga militar.

Namatay ang
kabataang-magsasakang

si Alvin Moratalla, 24 taong gulang. Na-
trauma sa pangyayari ang kaibigan nitong
si Charlie Borromeo, isang 15 taong gulang
na estudyante sa hayskul.

Kinaumagahan, sa
interbyu sa media,
kaagad na naka-imbento
ng palusot si Maj Narzan
Obuyes, ang
tagapagsalita ng 901st

Bde upang pagtakpan ang
kapalpakan ng kanilang
tropa.

sundan sa pahina 5
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Ipinagmayabang ni Obuyes na
nakapanlaban umano ang tropa ng 2nd IB sa
isang engkwentro laban sa BHB sa Pioduran,
Albay. Ang mga kabataang biktima ng
kanilang pamamaril ay pinaratangan pa
nitong mga myembro umano ng BHB.

Ayon sa inilabas na pahayag ng Santos
Binamera Command ng BHB-Albay, walang
naganap na engkwentro saanmang lugar sa
lalawigan ng Albay nitong Abril 30 at walang
kaugnayan sa BHB ang mga kabataang
biktima ng pamamaslang ng 2nd IB. Ang lugar

Dalawang Kabataan, Biktima ng Pamamaril

na pinangyarihan ng pamamaslang ay
malapit sa Brgy Coyaoyao, Pioduran kung
saan naroon ang detatsment ng Bravo Coy
ng 22nd IB; at sa Brgy Cabaluaon,
Guinobatan, kung saan may inilulunsad na
PDT ang 2nd IB.

Mariing kinukundena ng SBC ang sunud-
sunod na pamamaslang at pang-aabuso ng
9th ID sa mga sibilyan sa isinasagawang mga
operasyon ng Oplan Bayanihan sa Albay at
sa iba pang panig ng Bikol.

Mga Krimen ng Berdugong 9th ID:
Pagmasaker ng 49th IB sa Pamilya Mancera

 sa Camarines Norte

Ala-una ng hapon, nang walang
pakundangang pinagbabaril ng tropa ng
49th IB ang bahay ng pamilya Mancera
sa sityo Mapatong,
Purok 6, Brgy Malaya
sa Labo, Camarines
Norte nitong Pebrero
25. Namatay ang
dalawang batang sina
Michael (10 taong gulang)
at Richard (7 taong
gulang), kasabay ang
kanilang amang si Ben-
jamin Mancera (45 taong
gulang). Nasugatan ang
isa pang batang babae na
si Leoneza (14 taong gulang).

Si Benjamin Mancera ay isang magsasaka
at magkakabod ng ginto, taliwas sa pahayag
ng mga tagapagsalita ng 9th ID na NPA
umano ito. Kasinungalingan ang ipinahayag
ni Lt Col Efimaco Macalisang na nagkaroon
umano ng engkwentro sa pagitan ng 49th IB

at ng 15 kasapi ng NPA.  Ang kapalpakan at
karahasan ng mga tropa ng 49th IB ay isinisisi
pa sa BHB ng tagapagsalita ng 9th ID.

Walang naganap na
labanan. Hindi nagpaputok
ng baril ang tatlong kasapi
ng BHB na nakikipahinga
noon sa bahay ng pamilya
Mancera. Namatay sa
nabanggit na insidente ang
isang kasapi ng BHB na si
Ka Pedro (Rafael Llantino).

Ayon sa salaysay ng
biktima na nakaligtas sa
masaker, nagpapahinga
ang kanilang ama,

pagkatapos nilang mananghalian at
makipagkwentuhan sa tatlong kasapi ng
BHB, nang bigla siyang nakarinig ng isang
putok ng baril mula sa labas ng bahay. Nakita
niya sa kusina na agad na natumba si Ka
Pedro, duguan na ito.

sundan sa pahina 6
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Pahayag ng NDFP-Bicol

Pagtataguyod at Pagtatanggol ng Rebolusyonaryong
Kilusan sa Karapatan at Kagalingan ng mga Bata

Ipinapahayag ng National Democratic Front sa rehiyong Bikol
ang mainit na pagtanggap at mahigpit na pagtalima sa “NDFP

Declaration and Program of Action for the Rights, Protection and
Welfare of Children” na pinagtibay ng Pambansang Konseho ng
NDFP nitong Abril 24 taong 2012.

Pagkalipas lamang ng ilang segundo ay
nakarinig pa siya ng isang putok, na
nasundan ng sunud-sunod na mga putok
mula sa labas ng bahay. At, nakita niyang
magkasabay na napahiga ang kanyang ama
at bunsong kapatid. Nakahandusay na rin
ang isa pa niyang kapatid na si Michael, na
nagsusulat noon sa loob ng kwarto.

Ayon sa batang biktima,
nanatili siyang nakahiga sa
sala, katabi ang kanyang
dalawang kapatid na wala
nang buhay. Naramdaman
na lamang niyang masakit
ang kanyang katawan at may
nakita siyang dugo sa
kanyang kamay at binti.
Nagtamo siya ng maraming
daplis ng bala sa  braso at
hita.

Makaraan ang matagal na putukan,
tumahimik ang paligid at nakita niyang may
pumasok na mga sundalo sa kanilang bahay.
Narinig niyang sumigaw ang isang sundalo:
“May patay na mga bata!”, “May patay na
mga bata!” Matapos pa ang ilang minuto,
may pumasok na isa pang sundalo, pinatayo
siya at pinapunta sa kusina kung saan
nakahandusay si Ka Pedro. Ayon sa biktima,
tatlo hanggang apat na oras siyang
nakabinbin, paulit-ulit siyang tinanong ng
mga sundalo kung kilala niya ang
nakahandusay na patay sa kusina.

Madaling araw ng Pebrero 26, pinatipon
nina 2Lt Alfie Lee at Sgt Salvador Babor ang
mga baranggay upisyal at mga residente sa
sentro ng Brgy Malaya. Inutusan sila ng mga
sundalo na kunin ang bangkay ng mga
biktima sa bundok at ibaba ang mga ito sa
sentrong baryo. Halos dalawang oras silang
naglakad paahon sa bundok para marating

ang bahay ng pamilya Mancera sa
Sityo Mapatong.

Bandang alas otso na ng umaga
nang makarating sila sa
pinangyarihan ng masaker. Ayon sa
mga taumbaryo, halos 30 minutos
silang pinaghintay ng mga sundalo
bago pinayagang makalapit at
makapasok sa nasirang bahay ng
mga biktima. Matapos makagawa
ng mga stretcher na gawa sa sako
at kahoy, pinagtulungan ng mga

taumbaryo na maibaba ang mga bangkay
sa sentro ng baryo.

Nagsalita si Sgt Babor sa harap ng mga
taumbaryo, at sinabi nitong “Huwag na
kayong magpatuloy ng NPA,” at nagbanta
pa ito sa kanila “kung makakita kami ng
NPA sa bahay nyo, papaulanan namin kayo
ng putok!”

Katangian na ng mga operasyong kombat
ng 9th ID ang walang pag-aalangang
pagsalakay sa bahay ng mga sibilyan nang
walang pagsaalang-alang sa kapakanan at
kaligtasan ng mamamayan. SSSSS

Pagmasaker ng 49th IB sa Pamilya Mancera
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Nararapat at napapanahon ang pormal na deklarasyong ito ng
pagtatanggol at pagtataguyod ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa
sa karapatan at kagalingan ng mga bata sa harap ng higit na
sistematiko at pinatitinding paglabag sa karapatan ng mga bata,
na iniluluwal ng kontramamamayan at kontra-rebolusyonaryong
programang Oplan Bayanihan (OPB) ng rehimeng US-Aquino III.

Walang kinabukasan ang mga bata sa ilalim ng bulok at mapang-
aping sistemang malakolonyal at malapyudal na ipinagtatanggol
ng mga nakaraan at kasalukuyang mga papet na rehimen.

Ipinagkakait sa mayorya ng mga bata na nagmula sa pamilyang
magsasaka, manggagawa, maralita sa lunsod at iba pang aping
pamilya ang mga batayang karapatan na makapag-aral, magkaroon
ng disenteng tahanan at pagkalinga ng mga magulang at/o mga
kamag-anak, sapat na pagkain at tamang nutrisyon, at iba pang
kagalingan, at maprotektahan laban sa karahasan at pang-aabuso.

Mas masahol pa, ang mga bata ang nabibiktima ng malupit na kontrarebolusyonaryong
kampanya ng panunupil ng AFP at PNP na ipinatutupad ng iba’t ibang rehimen hanggang
sa kasalukuyan.

Ang rehiyong Bikol ang ikaapat sa pinaka-naghihirap na rehiyon sa buong bansa at
mas mataas ang porsyento ng malnutrisyon sa mga bata kumpara sa pambansang
abereyds. Laganap ang kagutuman sa mga bata at higit pa itong pinalulubha ng malupit
na militarisasyon sa mga kanayunan at sa mga sentrong urban na sumasagka sa pang-
araw-araw na mga gawain sa produksyon ng mamamayan.

Walang ginawa ang rehimen ni Benigno Aquino III upang usigin at parusahan ang mga
armadong tauhan ng nagdaang rehimeng Arroyo na sangkot sa mga paglabag sa karapatan
ng mga bata. Bagkus, ay ipinagpapatuloy ng rehimeng Aquino ang marahas na kampanya
ng panunupil laban sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayan sa ilalim ng mapanlinlang
na Oplan Bayanihan upang pagtakpan ang kawalan nito ng makabuluhang programa para
sa paglutas ng kahirapan at pagkabusabos ng mamamayan.

Sa rehiyong Bikol pa lamang, di-bababa sa 23 na kaso ng pag-abuso sa karapatan ng
mga bata ang naisadokumento ng organisasyong Karapatan-Bicol mula Hunyo 2010
hanggang Abril 28, 2012. Mahigit 90 mga bata ang biktima ng karahasan na bunga ng
militarisasyon ng AFP. Ilan sa matitingkad na kaso ng paglabag sa karapatan ng mga bata
ay ang sumusunod:
1.  Sa Camarines Norte, namatay ang magkapatid na si Michael Mancera (10-taong

gulang) at Richard (7-taong gulang) habang sugatan ang kapatid nilang si Leonesa
(14-taong gulang) nang imasaker ng mga berdugong tropa ng 49th IB sa pamumuno ng
isang Lt Alfie Lee ang pamilyang Mancera nitong Pebrero 25, 2012 sa Brgy Malaya,
bayan ng Labo.

2.  Nagkaroon ng ‘trauma’ ang 17-taong  gulang na si Charlie Borromeo ng Brgy Tibabo,
Pioduran, Albay nang pagbabarilin sila ng mga tropa ng 2nd IB habang papunta sa
sayawan noong Abril 30, 2012. Namatay ang kanyang kaibigan na si Alvin Moratalla.

sundan sa pahina 8

 Karapatan at Kagalingan ng mga Bata
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3.  Noong Oktubre 11, 2010, minasaker ng mga tropa ng 2nd IB ang pamilyang Lotino sa
Brgy Nabas-an, Daraga, Albay. Nasugatan si Jenny Lotino (17-taong gulang) habang
namatay ang kanyang mga magulang na si Wilfredo at Evelyn at ang kanyang pinsan
na si Anjo Martos. Matinding “trauma” ang inabot ng tatlong batang magkakapatid na
sina Alvin (14 taong gulang), Angel (7 taong gulang) at Mariecris (2 taong gulang), na
nakaligtas sa nabanggit na masaker.

4.  Sa Sorsogon, dalawang menor-de-edad na kababaihan ang biktima ng panggagahasa
ng mga tropa ng 49th IB at CAFGU sa dalawang magkahiwalay na insidente sa loob
mismo ng kampo ng 49th IB sa Brgy Rangas, Juban, at sa kampo ng 22nd IB sa Sitio
Tublijon, Brgy Rizal, Sorsogon City.
Ang unang biktima ay isang 15-taong gulang na batang babae na ilang ulit na ginahasa
ng isang PFC Hamandre Flores ng 49th IB noong Agosto 2010. Bago ang panggagahasa,
humingi ng tulong ang biktima at ang kanyang ina kay PFC Flores na mayroong anti-
komunistang programang “Good Samaritan” sa isang lokal na istasyon ng radyo sa
Sorsogon City. Ang ikalawang biktima ay isang 17-taong gulang na batang babae na
ginahasa ng apat na miyembro ng CAFGU sa Sitio Tublijon, Brgy Rizal, Sorsogon City
noong Hunyo 28, 2011.

5.  Lansakang paggamit ng militar sa mga pampublikong pasilidad bilang baraks, tulad ng
paaralan, Day Care center, baranggay hall, simbahan,
at kabahayan ng mga sibilyan sa inilulunsad na
operasyong kombat, intel, at CMO (civil-military op-
eration) na tinaguriang “peace and development
teams (PDT)”. Tuwirang inilalagay sa panganib ang
buhay ng mga bata at iba pang sibilyan, nagkakaroon
ng “trauma” sa panig ng mga bata, at naaabala ang
normal na pag-aaral ng mga bata.
Sa kasalukuyan ay tuluy-tuloy ang operasyong PDT
ng 49th IB sa 12 baranggay ng Labo, Camarines Norte, at tatlo pang baranggay sa
ibang mga bayan. May limang baranggay sa bayan ng Guinobatan, Albay ang ginawang
“baraks” ng PDT na patuloy na isinasagawa sa 13 baranggay dito, habang naglulunsad
din ng PDT sa ilang baranggay ng Uson, Masbate.

6. Ipinatutupad din ng 9th Infantry Division ang “soft approach” ng operasyong saywar
nito na tinatarget ang mga bata sa baryo. Sa mga operasyong PDT, pinatitipon ang
mga magulang at mag-aaral sa mga pampublikong elementarya at hayskul sa mga
anti-komunistang seminar, nakikipag-inuman sa mga kabataan sa baryo, nililigawan
ang mga menor-de-edad na kababaihan, nagbibigay ng numero sa selpon, nagpapakain
ng lugaw at tinapay sa mga bata, at namamahagi ng barya sa mga bata upang ituro
ang kampo ng BHB.

sundan sa pahina 9

 Karapatan at Kagalingan ng mga Bata

Kabaliktaran ng mga paglabag sa karapatan ng mga bata na kagagawan ng mga
armadong pwersa ng reaksyunaryong estado, mahigpit na itinataguyod at ipinagtatanggol
ng mga rebolusyonaryong pwersa ng PKP, BHB, mga lokal na organo ng kapangyarihang
pampulitika sa mga baryo, at iba’t ibang organisasyong masa ang karapatan at kagalingan
ng mga bata.
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Tagapagsalita, NDF-Bicol

Operation Pacific Angel 12-01 ng 13th US Air Force:
Todo-todong Saywar at

Panlilinlang sa mga Bikolano

Ipinahayag ng National Democratic Front-
Bicol (NDF-Bicol) ang mariing pagtutol  ng

buong rebolusyonaryong kilusan sa
pagdating ng 13th US Air Force nitong Marso
5 hanggang 10 sa Albay. Nararapat na
tutulan ng lahat ng makabayang Bikolano
ang presensya ng mga dayuhang armadong
pwersa sa Bikol, pagkat tahasan itong
paglapastangan sa soberanya at kasarinlan
ng ating bansa.

Sa press release ng AFP at ng US Em-
bassy, ang Operation Pacific Angel 12-1 ay
naglunsad ng “humanitarian at relief mis-
sion” sa pangunguna ng 13th US Air Force na
nasa ilalim ng US Pacific Command.

Inilinaw ni Ka Greg Bañares, ang
tagapagsalita ng NDF Bicol na ang Opera-
tion Pacific Angel 12-1 ay isang joint mili-

tary exercise, na bahagi ng kanilang Civil
Military Operations (CMO).
Ito ay may bitbit
na kaka-rampot
na “serbisyo”
sa iilang
baranggay
sa Albay
n g u n i t
hindi ito
s imp leng
“human i -
tarian mission”. Ito ay bahagi ng kanilang
tuwirang paglahok sa Oplan Bayanihan, ang
kontra-insurhensyang kampanya sa Pilipinas,
na ginagamit sa marahas at malupit na
pagsupil sa lehitimong mga paglaban ng
mamamayan. sundan sa pahina 10
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 Karapatan at Kagalingan ng mga Bata

Inoorganisa ng mga kababaihan ang kanilang mga sarili at ang mga kabataan sa
rebolusyonaryong mga samahang masa. Nagsasagawa sila ng mga programa sa literasiya,
naglulunsad ng pampulitika at pangkulturang mga aktibidad, at nagsasagawa ng mga
libreng serbisyong pangkalusugan katuwang ang mga medik ng Bagong Hukbong Bayan.
Malawakang ikinakampanya sa maraming larangang gerilya sa rehiyong Bikol ang sama-

samang pagtatanim at produksyon ng mamamayan upang kagyat
na matugunan ang kasalatan sa pagkain at malnutrisyon ng mga
kabataan.

Mahigpit ding ipinapatupad ng BHB ang direktiba ng PKP na
nagbabawal sa pagrerekluta ng kabataang wala pa sa 18 ang
edad sa mga pormasyong pangkombat ng BHB.

Pangmatagalang hangarin ng NDF-Bicol at ng buong
rebolusyonaryong kilusan na mailatag ang mga kundisyon para sa
pagtitiyak ng karapatan at kagalingan ng mga bata tungo sa
pagkakamit ng isang tunay na malaya, mapayapa at masaganang
lipunan para sa mga bata.

Panoorin ang bidyu-mensahe hinggil sa Pagtataguyod at Pagtatanggol ng Rebolusyonaryong Kilusan sa Karapatan
at Kagalingan ng mga Bata na inilabas ng NDF-Bicol Information Office.
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Ikinukubli ang karahasan sa
mapanlinlang  na paggamit nila ng mga
terminong “kaunlaran at kapayapaan”. Isa
itong operasyong saywar na may layuning
linlangin ang mamamayan upang maging
katanggap-tanggap ang presensya ng mga
sundalong Amerikano sa Bikol. Mas
mahalagang kunsiderasyon para sa 13th US
Air Force ang layuning militar at hindi ang
kapakanan ng mamamayan, ayon pa kay Ka
Greg.

Ang 13th US Air Force ay dating nakabase
sa Clark Air Base, matapos ang operasyon
nito sa Digmaan sa Viet-
nam noong 1975. Sa
panahon ng digma, ito
ang nasa kumand at
kontrol ng mga
operasyong kombat o
pambobomba ng US Air
Force. Sa panahon
naman na walang digma
o naghahanda sa digma,
naglulunsad ito ng infor-
mation operations.

Ayon pa sa NDF-Bicol, kasabay sa mga
aktibidad ng 13th US Air Force ang kanilang
lihim na pagpapalipad ng mga “surveillance
drones” o spy planes para mag-survey ng
madarambong nilang likas na yaman;
magsagawa ng mas masinsing intel opera-
tions sa mga pampulitikang kalaban ng
estado; at magpamilyarisa sa mga kundisyon
ng pakikidigmang gerilya sa Bikol.

Nitong Enero, bumisita sa Pilipinas ang
matataas na upisyal ng US, ang Secretary
of State na si Hillary Clinton at ang Defense
Secretary na si Leon Panetta. Adyenda nila
ang pagtatayo dito ng US ng isang mini-
Subic Naval Base. Isang pasilidad militar
para sa regular na pagpapadaong ng mga

barko-de-gera, at istasyon ng kanilang mga
spy planes.

Gagamitin  ang kalupaan at pasilidad ng
Pilipinas para sa “rest and recreation” ng
mahigit 3,000  tropang US na nakatakdang
mag-”rotational visits” sa mga bansa sa
Asya-Pasipiko sa darating na mga taon.
Tinitiyak nito na buong taon ay may
permanenteng armadong tropa ang US sa
Asya. Nangangahulugan ito ng pag-igting
ng mga military exercises at pagsinsin ng
panghihimasok ng mga elementong pulitikal
at militar ng US sa ating bansa.

Ang agresibong
pagtambak ng tropang
US sa Pilipinas, at  sa iba
pang bahagi ng Asya ay
nasa direksyon ng
bagong Defense Strategy
ng Presidente ng US na
si Barack Obama.
Magiging pokus ng
presensya ng tropang US
ang Asya-Pasipiko dahil
ito ang nakikita niyang

makakasalba sa napakalubhang krisis sa
ekonomya ng US, kaya itinuturing nitong
malaking sagabal ang China sa kanyang mga
interes pang-ekonomya. Kaya sa harap ng
lumalakas na pang-ekonomyang
impluwensya  ng China sa mga bansa sa
Asya, muling ginagatungan ng US ang isyu
ng agawan ng teritoryo sa Spratly para
maitulak ang adyenda nito sa Pilipinas.

Garapal na ipinapakita ng rehimeng US-
Aquino sa mamamayang Pilipino na walang
tunay na kasarinlan ang bansa at
“iniimbitahan” pa nito ang mga tropang US
na yurakan at bastusin ang soberanya at
integridad ng bansa, pahayag ni Ka Greg.

sundan sa pahina 11
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Presensya ng Tropang Kano sa Bikol,
Hinarap ng Malawak na Protesta

at Welga sa Transportasyon

Marso 5_“Tutol ang mga Bikolano sa
presensya ng US troops dito,” ito ang
mensaheng ipinaabot ng Karaban Laban sa
Operation Pacific Angel ng 13th US Air Force
na dumating sa Albay nitong Marso 8.

Mahigit 24 sasakyan ang nagkaraban sa
mga lansangan ng Albay, umikot ito sa
Legazpi City at nagpiket sa harap ng Camp
Simeon Ola, ang regional headquarters ng
PNP. Pinangunahan ito ng Bayan-Bicol at
dinaluhan ng mga delegasyon mula sa mga
progresibong organisasyon mula sa iba pang
mga prubinsya.

Ayon sa Bayan-Bicol, layunin ng
nabanggit na karaban na maghatid ng
impormasyon sa publiko kaugnay sa mga
usapin ng soberanya at paglaban sa
panghihimasok ng mga dayuhang armadong
sundalo. Ang presensya ng US troops dito
sa Bikol, sa anyo ng mga civil-military op-
erations (CMO) ay bahagi ng kanilang psy-
chological operations upang sanayin ang
isipan ng mga Bikolano sa madalas at
m a r a m i h a n g
presensya dito ng US
troops.
Marso 8_Mahigit
7,500 ang lumahok sa
k o o r d i n a d o n g
martsa-rali  sa iba’t
ibang lugar sa Bikol.
Nanawagan ang

SSSSS
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Gabriela-Bicol para palayasin ang mga
sundalong Kano sa Bikol. Mahigit 2,500 ang
nagmartsa sa mga lansangan ng Albay at
Legazpi City;  may 1,500 katao ang nagrali
sa Sorsogon City; nagtipon din ang 500
katao sa Plaza Quince Martires sa Naga City;
at 3,000 ang mobilisasyon sa Masbate City.

Sa isinagawang programa sa harap ng
Camp Simeon Ola, madamdaming ginunita
ng mga nagtalumpating lider-kababaihan
ang malagim na insidente sa Brgy Balanac,
Ligao City kung saan nabiktima ang
dalawang-taong gulang na bata na si Rafaela
sa clearing operations ng US-RP Balikatan
noong Marso 2009.

Ipinahayag din nila ang pagtutol sa
papadalas na presensya ng US troops sa
Bikol at sa iba pang bahagi ng Luzon.
Ginagamit ang Pilipinas ng US  “visiting
forces” para sa kanilang “rest and recre-
ation”, na may malaking panlipunang
implikasyon sa humahabang listahan ng
kaso ng mga kababaihang biktima ng rape

at iba pang mga pang-
aabusong kinasasangkutan
ng mga Amerikanong
sundalo. Nababahala rin ang
Gabriela sa paglala ng
prostitusyon dulot ng
maramihang presensya ng
tropang Kano.

Kailangan ang malawakang  pagkilos ng
mamamayan upang tutulan at biguin ang
anumang anyo ng dayuhang interbensyong
militar. Maaalalang noong 2009, napaatras
ng dambuhalang mga protesta ng

nagkakaisang Bikolano ang plano na dito sa
Bikol maglunsad ng US-RP Balikatan mili-
tary exercises. Naglunsad na lamang ito noon
ng pakitang-taong “humanitarian mission”.

Operation Pacific Angel 12-01: Todong Saywar at Panlilinlang
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Higit pa nilang tinutulan  ang epekto nito
sa kabuhayan ng mga maralita sa kanayunan
at kalunsuran na napeperwisyo dulot ng
pinatinding operasyong militar sa tuwing
may Balikatan exercises o may mga CMO na
aktibidad ang mga sundalong Kano, katulad
nitong Operation Pacific Angel kung saan
pinatindi ang intel operations sa mga
komunidad na paglulunsaran ng mga medi-
cal mission at engineering projects ng 13th

US Air Force. Anila, naaabala ang pagtrabaho
sa mga sakahan tuwing may
operasyong militar sa takot
nilang mapag-initan ng mga
militar.
March 10_ Naglunsad ng
welgang transportasyon ang
makabayang mga drayber at
transport operators sa
pangunguna ng CONDOR-
PISTON-Bicol. Naparalisa
ang byahe ng mga
pampublikong sasakyan sa
Albay, Sorsogon at Masbate.

Sa Albay at Legazpi City,
nakiisa sa tigil-byahe ang
100 porsyento  ng mga van
at bus, 92 porsyento ng mga
jeepney at 60 posyento ng
mga traysikel. Sa prubinsya ng Sorsogon,
nagtigil-pasada ang 98 porsyento ng mga
jeepney, 95 porsyento ng mga van, 100
porsyento ng mga bus at sumabay din ang
70 porsyento ng mga traysikel. Sa buong
prubinsya ng Masbate, paralisado din ang
byahe ng mga pampublikong sasakyan.

Naglunsad din ng kilos protesta sa Naga
City, Rinconada at Partido area sa Camarines
Sur, kung saan 50 porsyento ng  mga drayber

at transport-operators doon ang nakiisa sa
tigil pasada.

Ayon kay  Noli Terrado, ng CONDOR-PIS-
TON Bicol,  layunin ng kanilang welgang
transportasyon na labanan ang overpricing
sa langis, ibasura ang Oil Deregulation Law,
tanggalin ang 12 porsyentong Expanded
Value-Added Tax (EVAT) sa mga produktong
petrolyo at buwagin ang monopolyong kartel
sa industriya ng langis. Inihayag din nila
ang kanilang pagkamuhi sa sabwatan sa

pagitan ng mga kartel sa
langis at ng gubyernong
US-Aquino.

Nagpahayag din ng
pagtutol ang sektor ng
transportasyon sa
presensya ng mga tropang
Kano sa Bikol.  Ayon sa
CONDOR-PISTON-Bicol,
dapat  ilantad ang
imperyalistang kontrol ng
US sa industriya ng langis
at sa buong ekonomya ng
Pilipinas, na siyang tunay
na dahilan ng kahirapan at
paghihikahos. Hindi
lamang ang presyo ng
langis ang kontrolado ng

mga korporasyon ng US, kundi pati ang
nagtataasang presyo ng mga spare parts
na lalong nagpapahirap sa pamilya ng mga
drayber at maliliit na transport operators.

Itinaon ang welgang transportasyon sa
huling araw ng Operation Pacific Angel 12-
1, isang joint military exercise ng US at
Pilipinas sa ilalim ng Visiting Forces Agree-
ment, na nagkukubli sa tabing ng “humani-
tarian mission” at “disaster relief operations”.

SSSSS

Presensya ng Tropang Kano sa Bikol
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Mga Taktikal na Opensiba:
Pagbigo sa Oplan Bayanihan

Hunyo 30_Sunud-sunod na operasyong
haras ang isinagawa ng mga tim ng Celso
Minguez Command (CMC) laban sa nag-
ooperasyong mga tropa ng 31st IB sa Brgy
San Francisco, Bulan, Sorsogon.  Ang clear-
ing operations ng 31st IB ay paghahanda
para sa ilulunsad nitong Civil Military Op-
erations (CMO), na bahagi ng Oplan
Bayanihan. Ang nabanggit na aktibidad ay
panakip ng AFP sa kanilang mga kapalpakan
at sa mga paglabag nila sa karapatang
pantao, kabilang na ang pagsalbeyds sa
isang sibilyan sa Brgy Palale nitong Hulyo
17.
Hunyo 17_Magkasunod na isinagawa ng
mga yunit ng CMC ang operasyong haras sa
mga detatsment ng 31st IB sa Brgy
Bonsaran, Gubat at sa Brgy Salvacion, Irosin.
Hunyo 13_Tinambangan ng isang tim ng
Santos Binamera Com-
mand (SBC) ang
dalawang elemento ng 2nd

IB na nagsasagawa ng
operasyong Peace and
Development Team (PDT)
sa Brgy Sinungtan,
Guinobatan, Albay.
Namatay sa opensiba ng
BHB sina PFC  Jaybee
Villagomez at PFC Alfredo
Leonillo.

Ayon sa inilabas na pahayag ng SBC,
ang hakbang na ito ay tugon ng BHB sa
matagal nang panawagan ng mamamayang
Albayano na palayasin ang mga sundalo ng
2nd IB na may malupit na record ng mga
pang-aabuso sa isinasagawang PDT sa 13
baranggay sa Guinobatan, Albay. Ang
operasyong PDT ay nagsimula pa noong

Hulyo 2011.
Halos isang
taon na,
ngunit walang
pa ring hustisya para sa mga sibilyang
biktima ng mga abusong militar. Marami ang
biktima ng mga pambubugbog, pananakot,
sapilitang pagpapatrabaho at sapilitang
pagpapatipon ng mga militar.
Pinagbabawalan ang mga magsasaka na
pumunta sa bukid at pinararatangan ang
sibilyan na mga myembro umano ng BHB.
Tampok din dito ang mga kaso ng paggamit
sa sibilyang populasyon bilang human shield
dahil sa pagkampo ng PDT sa mga baranggay
hall, chapel, Day Care center at mga
eskwelahan.

Kasabay nito, nanawagan ang SBC sa
mamamayan na ipagpatuloy ang sama-

samang pagkilos
hanggang mapalayas
ang PDT sa kanilang
lugar at singilin ang mga
pasistang lumalabag sa
kanilang mga karapatan.
Ang BHB ay patuloy na
maglulunsad ng taktikal
na opensiba laban sa
PDT at sa Oplan
Bayanihan upang
ipagtanggol ang interes

ng mamamayan, ayon pa sa SBC.
Marso 26_Madaling araw nang tambangan
ng isang tim ng Nerissa San Juan Command
ng BHB-Catanduanes ang tropa ng 83rd IB
sa Brgy Kilikilihan sa bayan ng San Miguel.
Namatay si PFC Edel Llamas at sugatan
naman si PFC Gran, na tinamaan sa hita.
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Pauwi  na
sa kanilang

kampo ang mga
sundalo mula sa ilang araw na operasyong
militar, nakasakay ang mga ito sa isang trak
nang paputukan ng mga pulang mandirigma.
Marso 10-14_Bandang alas-11 ng gabi,
pinaputukan ng baril ng mga pulang
mandirigma ng Jose Rapsing Command (JRC)
ang isang platun ng 93rd Division Reconnais-
sance Company (DRC) ng 9th ID  sa Brgy
Sta. Maria, Mobo nitong Marso 10; at muli
itong pinaputukan nang alas-kwatro  ng
madaling araw nitong Marso 12. Kasunod
nito, tinambangan din ang mga sundalo sa
Brgy Holhogon, Mobo nitong Marso 13. Hindi
na itinuloy ng 9th ID ang anti-komunistang
mga pulong, bumalik na lamang ang mga
ito sa kanilang kampo. Ayon sa JRC,
nililinlang ng mga sundalo ang mamamayan
sa inilulunsad na anti-komunistang mga
pulong: naghahasik  ng  kontra-
rebolusyonaryong propaganda, naglalako ng
pakitang-taong proyektong Payapa at
Masaganang Pamayanan (PAMANA), at
nagri-rekrut ng mga kasapi ng CAFGU.
Marso 9_Bandang alas otso ng gabi, hinaras
ng isang tim ng SBC-BHB Albay ang
detatsment ng  Special Civilian Active Aux-
iliary (SCAA) na nakabase sa Brgy Puro sa
Legazpi City. Tarantang nagsitakbuhan ang
mga CAFGU at inabandona ang detatsment
nito. Kasabay nito, hinaras ng isa pang tim
ng mga pulang mandirigma ang Community
Police Assistance Center (CPAC) sa Brgy
Taysan sa Legazpi City.
Marso 5_ Hinaras ng isang tim ng CMC ang
isang platun ng 31st IB na nagsasagawa na
kontra-rebolusyonaryong Oplan Bayanihan

sa mga baranggay ng Lapinig at Biton sa
bayan ng Magallanes. Dakong alas-kwatro
ng hapon, nang magpaputok ng baril ang
mga pulang mandirigma, tarantang
nagtakbuhan ang siyam na sundalong
naglalaro ng basketbol sa Brgy Lapinig, at
nagsitakbuhan maging  ang mga sundalong
nakapusisyon sa mataas na bahagi ng burol.
Kinaumagahan, kaagad na umuwi sa
kanilang kampo ang mga militar.
Marso 4_ Bandang alas-otso ng gabi,
hinaras ng isang tim ng SBC ang detatsment
ng 22nd IB, na nakabase sa Brgy San Fran-
cisco sa Legazpi City. Kasabay nito, hinaras
din ng isang tim ng mga pulang mandirigma
ng CMC ang detatsment  ng 22nd IB sa Brgy
Mayon, Castilla sa Sorsogon.
Pebrero 28_ Alas kwatro ng hapon,
pinasabugan ng command-detonated na
landmine ng isang tim ng mga pulang
mandirigma ng Jose Rapsing Command ng
BHB-Masbate ang isang trak na puno ng mga
sundalo ng 9th IB sa Brgy Cabangrayan sa
bayan ng Pio V. Corpuz, Masbate. Limang
sundalo ang namatay at marami ang
sugatan.  Galing ang
mga sundalo sa
kanilang kampo sa
Brgy Armenia, Uson
at patungo sa bayan
ng Pio V. Corpuz
upang magsagawa ng
operasyong Oplan
Bayanihan nang
mahagip ng pagsabog
ng command-deto-
nated na landmine.
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Pebrero 25_Bandang alas-otso ng gabi,
hinaras ng isang tim ng mga pulang
mandirigma ang detatsment ng 22nd IB sa
Brgy Banuang Gurang, Donsol, Sorsogon.
Pebrero 23_Hinaras ng isang tim ng mga
pulang mandirigma ng CMC ang mga tropa
ng 31st IB sa Brgy San Juan Daan sa Bulan,
Sorsogon.  Dakong alas-dyes  ng umaga nang
paputukan ng mga pulang mandirigma ang
mga sundalo. Marami ang nasugatan sa mga
sundalo ngunit itinago ito sa media ng mga
upisyal ng 31st IB. Itinanggi nilang may
nangyaring labanan sa lugar na iyon.

Inireklamo ng mamamayan ang mga
sundalo dahil sa perwisyo sa kanilang
hanapbuhay. Pinauuwi ng mga sundalo ang
mga sibilyan na kanilang nasusumpungan
na nagtatanim sa bukid at nangunguha ng
panggatong. Magda-dalawang linggo nang
nagsasagawa ng operasyong militar ang
isang kumpanya ng 31st IB sa hangganan ng
mga bayan ng Bulan at Irosin, bahagi ito ng
inilulunsad na Oplan Bayanihan sa mga
baranggay ng Bulawan, Gabao, at Tongdol
sa bayan ng Irosin.
Pebrero 9_Dalawang sundalo ng 49th IB ang
malubhang nasugatan, maliban sa isa pang
sugatan, nang paputukan ng isang tim ng
pulang mandirigma ng Armando Catapia
Command ng BHB-Camarines Norte sa Brgy
Daguit sa bayan ng Labo. Dakong ala-una
ng madaling araw nang lapitan ng mga
pulang mandirigma ang pwesto ng mga
sundalo sa barangay hall na ginawa nilang
“baraks”. Tiniyak muna ng mga pulang
mandirigma na walang sibilyan sa lugar bago
nito pinaputukan  ang mga militar.
Enero 28_Bandang alas-tres ng madaling
araw, pinasabugan ng mga pulang

mandirigma ng
command-deto-
nated na
eksplosibo ang
hedkwarters  ng
Charlie Company ng 9th IB  sa Brgy  Pawican
sa Cataingan, Masbate.  Lihim na nakalapit
sa kampo ang mga pulang mandirigma.
Tatlong sundalo ang namatay sa pagsabog
ng command-detonated na eksplosibo.
Enero 26_Hinaras ng mga pulang
mandirigma ang detatsment ng Regional
Public Safety Battalion ng PNP (dating Re-
gional Mobile Group) at CAFGU sa Brgy
Poblacion, Batuan, Masbate. Hatinggabi
nang palihim na gapangin ng mga pulang
mandirigma ang detatsment, pinasabugan
ito ng command-detonated na eksplosibo.
Enero 16-19_Nagsagawa ng sunud-sunod
na operasyong isnayp
at haras ang mga
pulang mandirigma
laban sa pasistang
tropa ng 2nd IB na
naglulunsad ng kontra-
r e b o l u s y o n a r y o n g
Oplan Bayanihan sa
bayan ng Guinobatan,
Albay. Dakong alas-dos
ng hapon nitong Enero
16, inisnayp ng mga
pulang mandirigma ang tropa ng 2nd IB sa
Brgy  Balite, Guinobatan. Alas tres ng hapon,
sinundan  ito ng pagharas sa isa pang tropa
ng 2nd IB sa sityo Danao, Brgy Ongo. At
muling hinaras ng BHB ang mga tropa ng 2nd

IB sa Brgy Balite, Guinobatan nitong Enero.

SSSSS

Mga Taktikal na Opensiba:
Pagbigo sa Oplan Bayanihan
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Magiting na Paglaban ng BHB sa
mga Tangkang-Pagkubkob ng 9th ID

Hunyo 17_Magiting na nakapanlaban ang
isang platun ng BHB sa ilalim ng Celso
Minguez Command sa harap ng pag-atake
ng 8th Scout Ranger Company (SRC) sa Brgy
Palale, Bulan, Sorsogon.

Bandang alas 5:30 ng umaga, alertong
naghanda ang mga pulang mandirigma nang
mapaabutan sila ng impormasyon na may
pumasok na mga militar sa baryo. Alerto
silang pumusisyon sa mataas na bahagi.
Pinutukan kaagad ng mga pulang mandirigma
ang naunang limang elemento ng 8th SRC na
papalapit sa kanilang pusisyon. Nabigo ang
tangkang pagkubkob ng 8th SRC at
koordinadong nakapamutok ang napalabang
yunit ng BHB. Namatay sa labanan ang apat
na elemento ng SRC at nasugatan si PFC
Gilbert Gayo. Walang pinsala at ligtas na
nakaatras ang yunit ng BHB.

Pagkatapos ng labanan, pilit na itinago
ng mga militar ang kanilang mga kaswalti.
Buong kasinungalingan ding pinagtatakpan
ng mga tagapagsalita ng 9th ID ang
pagsalbeyds ng 8th SRC sa isang magsasaka
matapos ang nabanggit na labanan.
(Basahin ang kaugnay na balita).

Abril 8_Bandang alas-
sais  ng  umaga, binigo
ng isang platun ng BHB
sa ilalim ng CMC ang
patraydor na pag-atake ng
31st IB sa Brgy  Salvacion,
Magallanes, Sorsogon.

Nagpapahinga ang
mga pulang mandirigma
nang mabalitaan mula sa
mga taumbaryo ang
presensya ng 24 sundalo
ng 31st IB, na papalapit

sa kanilang pwesto. Agad na pumusisyon
ang mga pulang mandirigma, magiting na
nakipaglaban at ligtas na nakamaniobra nang
walang nasugatan o namatay sa kanilang
hanay. Wala ring gamit na naiwan sa lugar.
Sa panig ng 31st IB, isang sundalo ang
namatay sa naturang labanan ngunit itinago
sa publiko.
Pebrero 10_Dakong alas-kwatro, binigo ng
isang platun ng mga pulang mandirigma ng
CMC ang patraydor na pag-atake ng isang
platun ng 31st IB sa Brgy Calomayon sa
Juban, Sorsogon.

Mabilis na nakuha ng mga pulang
mandirigma ang mataas na pusisyon at
mahusay na nakipaglaban sa mga
umatakeng sundalo. Napilitang umatras ang
mga sundalo at ligtas na nakamaniobra
palayo ang mga pulang mandirigma. Lima
ang namatay sa militar at isa ang malubhang
sugatan. Malalim na ang gabi nang palihim
na isinakay sa trak  ang apat na patay na
sundalo sa Brgy  Calpi, Bulan, habang
inilabas naman ang isa pang patay at
sugatang sundalo sa haywey ng Juban.

Nagpanggap na mga kasapi ng BHB ang
23 na sundalo, ngunit hindi ito pinaniwalaan

ng mamamayan. Kagyat na
naipaabot ng mga taumbaryo ang
presensya ng mga sundalo, kaya
mabilis na nakapaghanda ang mga
pulang mandirigma.

Buong kayabangang iniulat ni
Lt Col Teody Torribio sa media ang
kasinungalingan na may anim
umanong kasapi ng BHB ang
napatay sa labanan at walang
kaswalti sa panig ng militar.
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Iginagawad ng Partido Komunista ng Pilipinas sa rehiyong Bikol
ang pinakamataas na parangal para kay Kasamang Joel Ascutia,

na nakilala bilang Ka Billy sa kilusang lihim sa kalunsuran, o bilang Ka
Pepe para sa mga pulang mandirigma ng BHB at ng masang
magsasaka sa kanayunan.

Si Kasamang Joel ay isa sa mahuhusay na lider na nagmula sa
hanay ng karaniwang tsuper, at pinanday sa kanyang dalawang dekadang aktibismo sa hanay ng
militanteng kilusan sa sektor ng transportasyon sa Bikol.

Ipinanganak siya noong Setyember 27, 1966 sa Daraga, Albay. Nagmula siya sa uring
manggagawa, nakagisnan na ni Joel ang hikahos na pamumuhay sa syudad. Nagtrabaho siya
bilang manggagawa sa Universal Robina Corporation, kung saan naging myembro siya ng unyon
noong 1982. Doon na nagsimula ang kanyang pagkamulat sa kilusang manggagawa: sa
pinagsasamantalahan nilang kalagayang mababa ang sahod, kulang sa benepisyo at kawalan-ng-
seguridad sa empleyo sa harap ng malawakang tanggalan at kontraktwalisasyon.

Noong 1990, naging tricycle driver siya sa Legazpi City at naging lider siya ng pinaka-militanteng
tricycle organization dito, at naging Secretary General ng CONDOR noong 1992. Nang maugnayan
siya ng mga organisador sa transportasyon noong 1990, aktibo siyang nakalahok sa mga talakayan
at pag-aaral sa kalagayan ng lipunan, na lalo pang nagpatalas sa kanyang paninindigang pampulitika.
Mula noon, masigasig siyang nagmulat, nag-organisa at nagpakilos ng mga kapwa niya tsuper
hanggang sa buung-buo niyang ibinuhos ang kanyang oras, lakas at talino para sa paglilingkod sa
sambayanan.

Isa siyang prinsipyadong lider-organisador at pinakamasipag na aktibista sa sektor ng
transportasyon. Mula pa noong 1994, buong panahon siyang kumilos at naorganisa sa sektor ng
transportasyon at sa hanay ng mga maralitang taga-lunsod.

Nang mahalal siya bilang Secretary General ng CONDOR-PISTON Bicol noong 1995,
pinangunahan niya ang matatagumpay na transport strike at mga pagkilos ng mga drayber at
maliliit na operators sa rehiyon. Maramihang napalahok sa mga pagkilos ang mga karaniwang
tsuper at mamamayan. Naisanib sa mga pambansang pagkilos at welga ng mga tsuper ang mga
lokal na isyu sa sektor. Sa harap ng papatinding krisis at kahirapan sa kabuhayan, ibinandera ang
mga pagkilos sa lansangan laban sa overpricing sa langis, Oil Deregulation Law at pagbasura ng
VAT sa langis. Naitampok nila ang paglaban sa imperyalistang globalisasyon; ang mga isyu ng
pagpapahirap ng mga dayuhang kumpanya sa langis, ang pandarambong at malawakang pagwasak
ng kalikasan dahil sa dayuhang pagmimina, at ang armadong interbensyon ng imperyalistang
tropa ng US sa anyo ng Balikatan military Exercises.

Isang tunay na makabayan at anti-imperyalista. Noong 2009, isa siya sa mga nagpursige para
maitayo ang panrehiyong alyansang BAN BALIKATAN, na siyang nagbandila ng makabayang
paninindigan upang harapin ng malawakang protesta ang presensya ng US troops sa Bikol.
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Mapulang Pagsaludo kay Kasamang Joel Ascutia!
Militanteng Transport Lider-Organisador,

Mahusay na Komunista
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Subok at pinatatag siya ng pakikibaka. Kaya hindi siya natinag nang gipitin siya ng
pasistang estado. Binaril siya ng death squad ng 9th ID sa kasagsagan ng isang nation-
wide transport strike noong Hulyo 13, 2009. Tinangka siyang patayin noon para patahimikin,
ngunit matapos magpagaling ng kanyang sugat, nagpatuloy
siya sa pagkilos. At nakaranas pa ng mga panggigipit,
panghaharas at pagbabanta mula sa mga intel operatives ng
9th ID.

Ang pandarahas ng estado ang lalong nagpaalab sa
mapanlabang diwa ni Ka Joel. Tinahak niya ang landas ng
armadong paglaban, bilang pangunahing anyo ng pakikibaka
sa pagsusulong demokratikong rebolusyong bayan, na siyang
tanging solusyon sa krisis at pasismo na nararanasan ng
mamamayan. Sumapi siya sa Bagong Hukbong Bayan at niyakap
ang armadong pakikibaka.

Pinararangalan natin si Ka Joel bilang bayani ng rebolusyon na nag-ambag ng kanyang
buhay, lakas, talino at kakayahan para sa pagsusulong na matagalang digmang bayan. Si
Kasamang Joel Ascutia ay isang magiting na lider-manggagawa at matatag na
rebolusyonaryo.

Tularan si Kasamang Joel Ascutia, humawak ng armas!
Ipagwagi ang digmang bayan!

PKP-Bikol, Mayo 12, 2012

*Si Ka Pepe, kasabay ang dalawa pang pulang mandirigma, ay pinaslang ng mga sundalo
ng 9th ID sa isang depensibang labanan sa Donsol, Sorsogon nitong Mayo 8. Daan-daang
magsasaka, manggagawa, maralitang-lunsod at mga lider ng militanteng organisasyon
ang lumahok sa idinaos na pulong parangal at martsa-libing sa Legazpi City.

Mapulang Pagsaludo kay Kasamang Joel Ascutia

Pamamarusa sa  Impormer at Giya sa Operasyong Militar sa Albay
Abril 28_Tinambangan ng isang tim ng
partisano ng Santos Binamera Command ng
BHB-Albay si Teodorico Dasal Jr. ng Sityo
Banao, Brgy Nagotgot, Manito, Albay.
Isinagawa ng BHB ang hakbang pamamarusa
dahil sa  malulubhang krimen nito laban sa
rebolusyonaryong kilusan tulad ng pagiging
masugid na impormer at giya sa mga
operasyong  militar laban sa BHB.

Ang pinakamabigat na krimen nito ay ang
pagkakanulo sa mga rebolusyonaryong
pwersa. Si Dasal ang naging giya sa
dalawang kaso ng pagkubkob sa mga yunit
ng BHB na nagresulta sa pagkamatay ng
isang pulang mandirigma at isang sibilyan.

Noong Mayo 11, 2009 ay naging giya ito
sa pagkubkob ng militar sa isang yunit ng
BHB sa Brgy Del Rosario, Jovellar, Albay na
nagresulta sa pagkamatay ng sibilyan na si
Danilo Nuel. Ilang buwan pagkalipas nito,
si Dasal ang naging giya sa pagkubkob sa
yunit ng BHB sa sityo Bonga, Brgy Pawa,
Manito, Albay noong Setyembre 24, 2009
na nagresulta sa pagkamatay ng pulang
mandirigma na si Ka Santy. Si Dasal ay dat-
ing kasapi ng BHB na sumuko sa 9th ID. Siya
ay naging espiya at giya sa mga operasyong
pangkombat ng AFP laban sa BHB.
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 Reyd sa Camarines Norte

Dalawang Intel ng Death Squad ng 9th ID
Pinarusahan sa Sorsogon

Isinakatuparan ng isang tim ng Celso
Minguez Command (CMC) ng BHB-

Sorsogon ang isang hakbang-pamamarusa
laban sa dalawang operatiba ng intelligence
na nagsisilbi sa death squad ng 9th ID na
sina PFC Jordan Enconado at PFC William
Acunia sa Brgy Bulacao sa Gubat, Sorsogon
nitong Abril 29. Sugatan si  PFC Enconado
at namatay sa ospital ang operatiba ng intel
na si PFC Acunia.

Ayon sa pahayag ng CMC, si PFC
Enconado ay napatunayan ng Hukumang
Bayan na direktang sangkot at maysala sa
serye ng ekstrahudisyal na pamamaslang
ng mga death squads sa prubinsya ng
Sorsogon mula pa noong taong 2004
hanggang sa kasalukuyan. Ang sumusunod
ang listahan ng mga biktima ng
pamamaslang at iba pang mga krimen ni
PFC Enconado laban sa mamamayan:
 2004 – Pinaslang si Edmundo Villareo,

isang mekaniko sa talyer, sa Brgy  Ogao,
Gubat, Sorsogon. Nasugatan at
nabaldado sa insidenteng ito ang isang SSSSS

Sina PFC Enconado at PFC Acunia ay
parehong operatiba ng intel at aktibo sa
pagtatayo ng lambat-paniktik laban sa
rebolusyonaryong kilusan. Sila ay mga
lehitimong target ng taktikal na opensiba
ng BHB.

    estudyanteng si Jason Recto.
 2006 – Pinaslang si Danilo Hagosojos sa
Brgy  Tigbao, Casiguran, Sorsogon. Siya
ay nagtuturo sa non-formal education
program sa kanilang baranggay.
 Enero 23, 2007 – Pinaslang ang tricycle
driver na si Ruben Ermino sa Brgy Tabi,
Gubat, Sorsogon.
 2007 —  Pinaslang si Raul Ferando, isang

market vendor sa bayan ng Prieto Diaz.
 Abril 15, 2012 – Sugatan sa pamamaril

ang dalawang kabataan na sina Joshua
at Budoy Ferreras sa Sityo Cogon, Brgy
Tabi, Gubat, Sorsogon.
 Abril 16, 2012  – Pinaslang ang washer
sa bus na si Raul Vihiro sa Brgy Ariman,
Gubat, Sorsogon.

pinalitan ang Commanding Officer ng 49th

IB na si Lt Col Efimaco Macalisang, dahil sa
magkakasunod na kapalpakan ng 49th IB sa
ilalim ng kanyang pamumuno.

Ipinaabot ng Armando Catapia Command
ang malungkot na
pakikiramay  sa pamilya
ng isang sibilyan na
nasawi dahil sa
kapalpakan ng mga
sundalo. Sa lahat ng
pagkakataon, sinisikap ng
mga pulang mandirigma
na pangalagaan ang
kapakanan ng mga
sibilyan upang walang
madamay sa mga
labanan. SSSSS

Nalalagay sa panganib ang sibilyang-
populasyon sa kanilang matagalang
pagbabase sa mga sentrong baryo at
matataong lugar.

Matagal nang nananawagan ang
mamamayan dito na
palayasin ang 49th IB sa mga
baranggay na nilulunsaran ng
Oplan Bayanihan sa mga
bayan ng Labo, Paracale at
Jose Panganiban.
Kinukundena ng
mamamayan sa lugar ang
malupit na rekord nito ng
pang-aabuso at paglabag sa
mga karapatang pantao.
Ilang araw, matapos ang
isinagawang reyd ng BHB,
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Anim na Armalayt at isang K3 SAW-Machine Gun,
Nasamsam ng BHB Sa Reyd sa Camarines Norte

taumbaryo na nakasaksi sa pangyayari,
papunta sana sa tindahan ang sibilyang si

Francis Ruales nang tamaan
ito ng bala mula sa
nagwalang mga sundalo.
Hindi ito nadamay sa labanan,
taliwas sa iginiit ng mga
tagapagsalita ng 9th ID.

Ang tropa ng 49th IB ang
may kagagawan sa karumal-
dumal na pagmasaker sa
pamilya Mancera nitong
Pebrero 25 sa Purok 6, Brgy
Malaya, Labo kung saan
namatay ang dalawang bata
kasabay ang kanilang ama na

si Benjamin Mancera. Nararapat na
pagbayarin ang mga berdugong tropa ng 49th

IB sa walang-awang pagpaslang sa dalawang
bata na sina Michael at Richard Mancera.
Ang reyd na ito ang tugon ng BHB sa
kahilingan ng mamamayan na bigyang-
hustisya ang malupit na pagmasaker sa
pamilya Mancera.  (Basahin ang kaugnay na balita).

Mabangis na nananalasa sa buhay at
kabuhayan ng mga magsasaka sa mga bayan
ng Labo, Paracale at Jose Panganiban  ang
berdugong mga tropa ng 49th IB na
nagsasagawa ng operasyong Oplan
Bayanihan sa ngalan umano ng “kapayapaan”
at “kaunlaran”.

Simula pa noong Enero, sinaklaw ng mga
operasyon ng Oplan Bayanihan ng 49th IB
ang 36 na baryo sa bayan ng Labo. Nagpe-
petisyon ang mamamayan para palayasin
ang mga tropa ng 49th IB na nakabase sa
kanilang mga baranggay hall, chapel at Day
Care centers.
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PANOORIN sa YOUTUBE
Bidyu ng Reyd sa Maot

at bisitahin ang www.isnayp.blogspot.com

Alas-dose onse ng tanghali nitong Abril
29, matagumpay na nireyd ng BHB ang

49th IB na nagsasagawa ng
operasyong Peace and Devel-
opment Team (PDT) - Oplan
Bayanihan sa Brgy Maot, Labo,
Camarines Norte.

Nakahimpil ang sampung
elemento ng 49th IB sa
baranggay hall, nang salakayin
ng mga pulang mandirigma.
Nasamsam ng BHB ang anim
na M16 armalayt, isang K3
Squad Automatic Weapon
(SAW)-Machine Gun, isang
kalibre 45 at isang laptop com-
puter. Apat ang namatay sa aktwal na
labanan at may isa pang sugatang sundalo
na namatay sa ospital, kasabay dito sina
Corporal Perillo, PFC Teodoro Ojeda, PFC
Porticio at  PFC Potian. Kabilang sa mga
sugatan si PFC Leland Besada.

Walang namatay sa panig ng BHB, pero
pilit na ipinagyayabang ng militar sa media
na may namatay na kasapi ng BHB at
marami umanong sugatan sa kalaban nila.

Pagkatapos ng aktwal na labanan, ang
reimporsment ng 49th IB ay walang
pakundangang nagpaputok ng kanilang mga
baril sa sentrong baryo. Wala na sa lugar
ang mga pulang mandirigma nang muling
magpaputok ang mga militar na nagresulta
sa pagkamatay ng isang sibilyan, at
pagkasugat ng isa pa. Ayon sa mga


