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EDITORYAL

Papanagutin ang Rehimeng US-Aquino sa Kanyang mga
Krimen sa Bayan at Paninibasib ng Oplan Bayani han

S

a mga huling buwan ng rehimeng US-Aqui no, bigo itong bigyan ng kalutasan
ang malawakang kahi rapan ng mamamayang Bikolano at mamamayang Pilipino.
Itinatambol ni Aquino at ng kanyang mga alipures sa iba’t ibang ahensya ng gubyerno
ang buhol-buhol na mga pigurang sumasalamin di-umano sa pag-unlad ng ekonomya
ng bansa. Subalit sa halip na masigabong palakpak ang isagot ng mamamayan, mga
kilos-protesta sa prubinsya’t kalunsuran at paparaming mga taktikal na opensiba sa
kanayunan ang katugunan. Patunay na habang umaalumpihit sa gutom ang kalakhan ng
populasyon, lalong tumitibay at lalong tumatapang ang mga ito para isulong ang kanilang
demokratikong karapatang mamuhay nang malaya at mapayapa.
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Sa idinaos na mga serye ng pagpupulong
ng mga kinatawan ng iba’t ibang bansa sa Asia
Pacific Economic Cooperation (APEC) dito sa
Pilipinas, walang natukoy na mga programa at
mga hakbangin para maiahon at proteksyunan
sa papasambulat na krisis ang mga ekonomyang
binabantulot dahil sa mga patakarang neoliberal
na ipinapataw ng mga imperyalistang bansa.
Sa halip, ginawang behikulo ang APEC upang
mas lalo pang patindihin ang globalisasyong
linuluto ngayon ng US at mga papet na estado
nito sa Asya tulad ng Trans-Pacific Partnership at
ilan pang pakete ng free-trade agreements (FTA).
Kung tutuusin, ang APEC ay plataporma para sa
pagsasabwatan ng iba’t ibang gubyerno ng mga
kapitalistang bansa at malalaking korporasyon para
lalong patindihin ang pandarambong sa natitira

pang likas-yaman at murang lakas paggawa ng
mga produktibong pwersa ng bansa.
Bahagi ng agresibong kampanya ng rehimen
sa propaganda ang di-umano’y tuluy-tuloy na
pag-unlad ng bansa. Ibinubudyong ng Rehimeng
US-Aquino ang malalaking pag-igpaw sa
larangan ng ekonomya sa buong bansa. Buong
pagmamayabang ding sinabi ng Regional Statistics
Bureau na bumaba na ang tantos ng kahirapan
ngayong taon kumpara noong 2012.

Ngunit sa mga datos na ilinabas ng Philippine
Statistics Authority at National Economic
Development Authority mismo nitong 2015,
makikita ang patuloy na pagtaas ng tantos ng
kahirapan ng mga Bikolano. Apat sa bawat
sampung Bikolano ang nakapako sa krus ng
kahirapan. Samantalang 3.6 sa
sampung Bikolano ang nabubulid
NILALAMAN
sa disempleyo. Hindi pa kasama
rito ang 3.8 % ng lakas paggawa
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Dumadausdos ang pagunlad sa sektor ng agrikultura
at pangingisda, serbisyo at mga
mayor na industriya.
Nananatiling agrikultural
ang buong Kabikulan subalit
walang pagpapahalaga rito ang
rehimeng US-Aquino. Tuluyan
nang binitawan ng rehimen
ang anumang programa, gaano
man kahuwad, para harapin ang
karaingan ng mga magsasaka.
Bunga ng kawalan ng lupang
malilinang, napipilitan ang mga
itong tupukin ang mga natitirang
kagubatang pinagsawaan ng
mga malalaking konsesyon sa
pagtroso. Hindi rin makaalpas sa
makalumang anyo ng pagsasaka
ang kalakhan sa mga magsasaka
dahil walang programa ang
gubyerno sa pagpapaunlad ng
syensya nito. Kakarampot lamang
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ng mga magsasaka ang nakikinabang sa irigasyon.
Walang sariling industriya ng bakal ang bansa
kung kaya’t ang mga mekanisadong kagamitan
na magpapabilis sana sa produktibidad ay hindi
abot- kamay ng karaniwang magsasaka.
Napakataas ng presyo ng iba pang kasangkapan
sa pagsasaka, ganoon din sa binhi at abono. May
ilimos mang binhi ang Kagawaran sa Agrikultura,
yaon pang mga Genetically Modified Organism
(GMO) na hindi maitulak ng mga imperyalistang
korpora syon sa kanilang mga bansa mismo
dahil napatunayang may masamang epekto sa
kalusugan ng sinumang
kukonsumo nito.
Ang mga
mangingisda’y
nakikipagpatintero sa
mga malalaking bulibuli at pangulong na
nakaensirkulo sa mga
karagatan ng Bikol. Sa
ibang mga lugar, mas lalo
pang pinapakitid ng mga
baklad sa mga lawa
at panabing
dagat ang
maaaring
pagkunan ng ikabubuhay ng maliliit na mga
mangingisda.

Ang patuloy na pagdausdos ng kabuhayan
at kawalan ng pagkakataong makaahon sa
kasalatan at kakulangan na nagtutulak upang
makipagsapalaran ang mga Bikolano sa walang
katiyakang buhay sa ibang malalaking lunsod
o ibang bansa. Sa ganitong kalagayan, hindi
kataka-taka ang patuloy na kilusang protesta at
ang pagpapaigting ng armadong pakikibaka sa
kanayunan.
Habang papalapit ang pagtapos ng termino
ni Noynoy Aquino, higit pang nalalantad ang
desperasyon nitong mapigilan ang ragasa
ng pakikibaka
ng mamayang
Bikolano at ng
sambayanang Pilipino.
Nagkukumahog ito
sa pag-apula
sa lakas ng
digmang
bayan.
Tuluyan pang
nanibasib
ang kanyang
programa
sa kontrainsurhensya
sa pamamagitan ng Oplan Bayanihan kapwa sa
kalunsuran at kanayunan.

Ang Oplan Bayanihan ay idinesenyo, sa
tulong ng mga eksperto ng US, hindi para
harapin ang tunay na ugat ng kahirapan ng
sambayanang Pilipino. Nasa ubod nito ang
paggamit ng lahat ng rekurso ng imperyalistang
US, pasistang estado at naghaharing uri para
lalong ilublob sa kumunoy ng pagdarahop ang
sambayanang Pilipino. Dahil hindi kailanman
naging epektibo ang lantarang pasismo ng
Hindi masolusyunan ng Regional Wage
mga nagdaang rehimen para gapiin ang nagBoard ang pagpapataas ng sahod ng mga
aalimpuyong alab ng digma, sinikap nilang
manggagawang Bikolano. Karamihan sa kanila’y
baguhin ang bihis ng kanilang kampanya.
hindi nakatatamasa ng sapat na mga benepisyo
Pinatingkad ang di-umano’y mga sosyal na
dahil sa paglelegalisa ng kontraktwalisasyon at
serbisyo publiko at mga pakikipagtulungan sa
pana-panahong pagtatapos ng mga kontrata sa
sibilyang kawing ng estado’t pilantropikong
ilalim ng endo. Hindi na nga mapagkasya ang
mga entidad sa pamamagitan ng mga Peace
kakarampot na kita, tuluy-tuloy pa rin ang pagtaas
and Development Team (PDT) at conditional
ng presyo ng mga bilihin at pampublikong serbisyo. cash transfer (CCT) sa ilalim ng 4Ps.

Malinaw ang dahilan bakit natutulak ang mga
maliliit na mangingisda na kumiling sa mapanganib
at mapangwasak na paraan ng pangingisda tulad ng
paggamit ng dinamita at paglalason para buhayin
ang kanilang mga pamilya. Madalas din silang
mawalan ng kita dahil sa sama ng panahon at
panaka-nakang paglitaw ng red tide sa iba’t ibang
bahagi ng rehiyon.
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Ngunit dahil wala sa esensya ng Oplan
Bayanihan ang pagsisilbi sa sambayanan at sa
halip ay nagpapanikluhod sa imperyalistang
US, malalaking burukrata kapitalista at mga
panginoong maylupa, bigo itong magbalangkas
ng mga programang tunay na haharap sa mga
demokratikong kahilingan ng sambayanan.
Anuman ang pagpapabango at
pagpapagarbong gawin ng rehimeng US-Aquino,
patuloy na aalingasaw ang bulok na kaluluwa ng
Oplan Bayanihan.

Habang tumatagaktak ang pawis ni Aquino
sa pagpapanggap, unti-unting naaagnas ang
pabalatkayong pagsaalang-alang sa kagalingangbayan. Dahil hindi likas sa kamay na bakal
ang pagtataguyod sa interes ng mamamayan,
higit na lantad ang kabagsikan ng pasismo sa
kabila ng misyong makuha ang puso’t diwa
ng masa. Sunud-sunod na mga paglabag sa
karapatang-tao ang ihinasik ng mga ito sa kanilang
pagpupursigeng makuha ang palakpak ng
kanilang among si Aquino. Parang asong ulol
na nanibasib ang mga tropa ng 9th ID sa Albay,
Masbate at Sorsogon.

Sumasalamin sa mababang pagtingin ng estado
sa katalasan ng masa ang patuloy na paggamit nito
Sa halip na magdala ng ginhawa’t kapayapaan,
ng 4Ps para linlangin ang mga benipisyaryo’t mga
pagdarahop at ligalig ang natamasa ng malawak
kapamilya nito. Hinehele ng kakarampot na limos
na masa sa kamay ng mersenaryong hukbo. Sa
na ito ang pangangalam ng sikmura ng iilang
Ticao, apat-na-bayang isla sa Masbate, daanBikolano, ngunit hindi nito nabubura ang minanang
daang pamilya ang napilitang lumikas sa kanilang
pangarap na tuluyang makaalpas sa kumunoy ng
lugar at iwanan ang kanilang mga ipinundar na
pang-aapi’t pagsasamantala.
kabuhayan. Marami sa kanila’y nanginginig sa mga
kwento ng mga pangungulata, pambubugbog,
pagnakaw, pagsunog ,pagwasak ng ari-arian
at pamamaslang. Labag man sa kanilang
kagustuhan, napilitan silang sumunod sa
mga patakarang ipinatupad ng mga militar
na tahasang lumalabag sa kanilang mga
sibil at demokratikong karapatan. Ilang
halimbawa rito ang paglilimita sa kanilang
mobilidad, mahigpit na pagmomonitor
sa batayang suplay na kanilang binibili at
kinokonsumo at pagpapataw ng curfew
hindi lang sa mga menor de edad pati sa
mga naghahanapbuhay na mga kasapi ng
pamilya.
Sa ilang lugar, hindi kagyat na natukoy
ang mapanlinlang na karakter ng pasistang
tropa, ngunit naramdaman naman ng masa
ang unti-unting pagbagsak ng kultura
sa pamayanan. Muling lumaganap ang
mga anti-sosyal na bisyo ng pagsusugal,
pagsasabong, pag-iinom at ang paggamit
ng mga ipinagbabawal na droga.
Bigo ang rehimeng US-Aquino na
bigyang matwid ang pagpaparada ng
iba’t ibang mga kinapos na proyektong
pangkagalingan, pamumudmod ng
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limos at iba pang porma ng panggagantso na
hamigin ang malawak na masang Bikolano sa
kanilang mabuway na pangako ng mabuting
paggugubyerno. Higit lamang nitong pinatitibay
ang katumpakan na ang pagkakaisa ng
mamamayan ang magiging susi sa paglagot
sa tanikala ng pagsasamantala at pang-aapi.
Hindi mabubulagan ang masang anakpawis sa
mga pabalat-bunga dahil ang kanilang praktika
sa isinusulong na digma ng pagpapalaya
ay naghahatid ng matalas na pananaw sa
kinabukasang kanilang hinahangad.

na kapangyarihan ng isang mabangis na
estado. Kasabay ng pagpapahina ng burges na
estado ang pagpapalakas ng itinataguyod na
rebolusyonaryong organo ng kapangyarihan sa
mga baseng gerilya. Kailangang maarmasan ng
sapat na kakayahan at kasanayan ang masang
anakpawis sa rebolusyonaryong paggugubyerno
upang lalong maisulong ang mga proyektong
pangkagalingan sa ekonomya, kultura at
pagsusuporta sa digmang bayan.

Bilang na ang araw ng rehimeng Aquino.
Sa mga susunod na buwan ay lalo itong
Higit kailanman ngayon ang panahon para
magkukumahog na abutin ang kanyang ilusyon
lalong patatagin ang hanay ng magsasaka,
ng pagkapanalo laban sa rebolusyonaryong
manggagawa at iba’t ibang sektor ng petiburgesya kilusan. Subalit lagi’t laging magugunaw ang mga
laban sa mga mapang-api’t mapagsamantalang uri. pangarap ng mga buhong hangga’t sumusulong
Dapat na ipagpatuloy ang panawagang patalsikin ang digmang bayan.
si Aquino sa kanyang pagka-Presidente upang
mapanagot sa kanyang mga krimen
sa bayan. Dapat na humugos ang
sanlaksang mamamayan sa kalsada
upang singilin ang kasalukuyang
rehimen sa nagpapatuloy na
pagpapabaya sa bayan habang
ang bulsa nila’y lalong umaawas.
Kailangang maging malikhain
ang lahat ng mga organisador at
aktibistang masa sa pagpapaabot sa
mas malawak na mamamayan ng mga
punto ng k araingan ng mamamayan.
Hindi dapat magkasya sa mga
tr  adis yunal na pamamaraan ng
pagpropropaganda at pagmumulat
upang mabilis na makaangkop sa
pagbabago ng teknolohiya at ng
ating mga kababayang malimit na
ring gumagamit nito. Mangahas na
gamitin ang iba’t ibang daluyang
pinagdurugtong ng internet.
Sa kanayunan, tuluy-tuloy na
iparamdam sa kaaway ang bigwas
ng nagngangalit na mamamayan sa
pamamagitan ng mga anihilatibong
taktikal na opensiba. Ang bawat
bigwas ay hindi lamang nagpapahina
sa lakas ng armadong pwersa ng
kaaway kundi pati na rin sa pulitikal
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Nag-uulol sa harap ng napipintong pagkabigo

T

umitindi ang bangis at panlilinlang ng Oplan Bayanihan sa Bikol habang
tuluy-tuloy itong binibigwasan ng mga rebolusyonaryong pwersa tungo
sa huling mga sandali ng pagkabigo. Maliwanag sa mamamayan na lahat
ng kontra-insurhensiyang programa tulad ng Oplan Bayanihan, itago man sa
tabing ng kaunlaran, ay walang layuning lutasin ang malaon nang problema
sa kawalan ng lupa ng mga magsasaka, matinding kahirapan at kawalang-katarungan kung kaya’t
tiyak na mabibigong makuha ang suporta ng mamamayan. Dagdag pa, ang tumitinding krisis na
bumabayo sa lipunan ay nagtutulak sa taumbayan na tahakin ang landas ng pagrerebolusyon at
iwaksi ang mga ilusyon at kasinungalingang ipinamamarali ng mga ahente ng Oplan Bayanihan.
Malinaw ang pwesto ng mag kabilang panig. Ang armadong kontra-rebolusyonaryong pwersa ng
imperyalismo at lokal na naghaharing-uring burgesya-kumprador-panginoong maylupa sa ilalim
ng Oplan Bayanihan sa isang banda, at ang armado at rebolusyonaryong mamamayan sa ilalim ng
pambansa demokratikong rebolusyon sa kabilang banda. Mababaon muli sa libingan ng kasaysayan
ang oplan na ito.
Papaigting na paglaban

Bunga ng rebolusyonaryong determinasyon
ng masa at ng pulang hukbo, patuloy na binibigo
ang mga ilinulunsad na operasyong saywar, intel,
at kombat ng 9th Infantry Division. Anumang
pakulo at kasinungalingang dinisenyo ng mga
upisyal sa saywar ng 9th ID ay agarang nailalantad
sa mamamayan at linalabanan. Hindi maitatago
ang tunay na mukha ng 9th ID bilang armadong
pwersang naglilingkod sa mga malupit na
panginoong maylupa, malalaking pulitikong
magnanakaw ng pampublikong pondo at pinuno
ng mga kriminal na sindikato at malalaking
kapitalistang mandarambong sa likas na yaman ng
rehiyon. Hindi rin nakapagdulot ng mapagpasyang
pinsala ang mga tangkang pagpasurender at mga
operasyong kombat ng 9th ID laban sa mga yunit
ng Bagong Hukbong Bayan at nananatiling nasa
Setyembre-Disyembre 2015

postura ng aktibong depensa ang mga larangang
gerilya sa rehiyon.
Kapuri-puri ang paglaban ng mamamayang
Bikolano sa Oplan Bayanihan. Ang mga
rebolusyonaryong organisasyon ng mga
magsasaka, kababaihan at kabataan, ang mga lider
at aktibista sa baryo ay magiting at kolektibong
pinamumunuan ang pagharap sa panggigipit at
pandarahas ng mga militar na nagkukunwaring
maka-masa sa tabing ng mapanlinlang na mga
Peace and Development Team. Hindi lamang
linalabanan ng mga Bikolano ang Oplan Bayanihan
sa pamamagitan ng mga ligal na pagkilos, kundi
gayundin sa lihim at armadong paraan. Mahigpit
ang pakikipag-ugnayan sa pulang hukbo upang
makatuwang sa mga ilinulunsad na operasyong
militar ng BHB laban sa mga tropang nagpapatupad
ng Oplan Bayanihan.
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Kaugnay nito, dapat ding saluduhan ang mga
pulang kumander at mandirigma ng BHB sa
determinasyong bigwasan ng maririing dagok
ang armadong pwersa ng kaaway. Ang dakilang
hangarin ng pulang
hukbo na maglingkod sa
mamamayan at ipagtanggol
ang masa laban sa mga atake
ng kaaway ang nagbunsod
ng mga tagumpay sa
armadong pakikibaka.
Bunga ng mahigpit na
ugnayan ng pulang hukbo
at ng mamamayan, naging
matagumpay ang mga
aksyong opensiba at kontradepensiba laban sa Oplan
Bayanihan tulad ng nangyari
sa Irosin, Sorsogon noong
Hulyo 11, 2013; reyd sa Maot, Labo, Camarines Norte
noong Abril 2012; ambus sa Camalig, Albay at reyd
sa Ragay, Camarines Sur noong Mayo 2013; ambus
sa Pasacao, Camarines Sur noong Nobyembre 2014
at ambus sa Cawayan, Masbate nitong Agosto 2015.
Kinumbinahan din ang mga ito ng maliliit na taktikal
na opensiba, aksyong atritibo at pamamarusa sa may
kasalanan sa mamamayan.
Gayunpaman, dahil sa nalalapit na pagtatapos
ng panahong-saklaw, nagkukumahog ang 9th
ID na isiksik sa mga natitirang buwan nito ang
karahasan at panlilinlang ng Oplan Bayanihan upang
magpakita ng pekeng datos sa publiko na umano’y
nagagapi na ang rebolusyonaryong kilusan sa
Bikol. Sa mga prayoridad na erya, pinaigting ang
mga operasyong militar sa layuning gapiin sa mga
labanan ang BHB. Kasabay nito ang pasistang pagatake sa mamamayan katambal ang enggrandeng
saywar upang ilayo ang isipan ng taumbayan sa
pagrerebolusyon.
Pangunahing nakatuon ngayon ang Oplan
Bayanihan sa Katimugang bahagi ng rehiyon, kung
saan target ng mga PDT ang mga prubinsya ng
Sorsogon at Masbate. Sa mga prubinsya naman
ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at
Catanduanes, binabalik-balikan ng mga masinsin
na operasyong militar ang mga baryong dati nang
nilunsaran ng mga PDT.
Pagbungad ng 2015 sa Sorsogon, 20 barangay
sa mga bayan ng Donsol, Gubat, Barcelona, Juban,
Irosin, Bulan at Magallanes ang pinakatan ng mga
PDT ng 31st IB. Sa isla naman ng Ticao sa prubinsya
ng Masbate, noong Marso 20 ay linunsaran ng
Setyembre-Disyembre 2015

mga operasyong PDT ang limang magkakatabing
barangay sa Monreal, walong barangay ng San
Jacinto at ang Barangay Talisay sa San Fernando.
Sa mga barangay na ito,
nagkukubli ang pangil mga PDT
sa likod ng mga mapanlinlang na
proyektong pangkawanggawa,
habang patuloy na lumalabag sa
mga batas ng digma sa kanilang
pag-okupa ng pampublikong
istruktura katulad ng mga barangay
hall, eskwelahan at health center
at mga kapilya. Nagpapatawag
ng mga pulong-pulong upang
manakot at pasinsinin ang saywar
sa mga taumbaryo. Kinokontrol
din ang lahat ng kilos ng mga
tao at ang kalayaang pumunta
saan man naisin. Samantala,
habang nakapakat ang mga PDT sa mga baryo,
mayroon namang hiwalay na tropa ng kaaway
ang nagsisilbing pwersang panseguridad at
gumagalugad sa palibot ng baryo.
Pangunahing puntirya ng operasyon ng mga PDT
ang mga magsasakang kasapi ng progresibong mga
organisasyon sa mga baryo na pinararatangang
mga tagasuporta ng BHB. Samu’t saring mga
paglabag sa karapatang pantao ang ihinahasik
ng mga PDT, mula pananakot hanggang pisikal
na pananakit, iligal na pagkulong at interogasyon
hanggang tortyur at pamamaslang. Sa Bikol, 77
na ang mga sibilyang pinatay ng Oplan Bayanihan.
Tampok sa mga pinakahuling krimen ng 9th ID ang
pagpatay kay Teodoro Escanilla, tagapagsalita ng
organisasyong KARAPATAN sa Sorsogon at ang serye
ng pagmasaker naman sa Masbate. (Basahin ang
kaugnay na artikulo.)
Balak din ng 9th IB, 93rd Division Recon Coy,
PNP-Masbate at Filminera Resources Corporation
(FRC) na nagdaos ng mga misa na idaraos ng
mga sundalong pari ng 9th ID sa iba’t ibang
barangay sa Masbate. Plano itong pasimulan
sa ikatlong distrito (mga bayan ng Cataingan,
Cawayan, Dimasalang, Esper anza, Palanas, Pio
V. Corpuz, Placer at Uson) at kalaunan ay sa iba
pang bahagi ng prubinsya. Kakumbina ng
mga misa ang armadong pagsalakay ng militar
at pulisya sa mga taumbaryo, na walang ibang
layunin kundi hawanin ang daan para sa higit
pang pagkulimbat ng FRC sa yamang mineral
ng Masbate at mapigilan ang paglakas ng
rebolusyon sa isla.
7

Sa pamamagitan ng mga misa, pagmumukhaing
mababait at maka-diyos ang mga sundalo at pulis
at tatangkaing pagtakpan ang malahalimaw na
pagwasak ng FRC sa mahigit 8,000 ektarya ng lupain
sa bayan ng Aroroy. Samantala, tuluy-tuloy naman
ang paniniktik gamit ang iba pang ahensya ng
pamahalaan (katulad ng Department of Education
at mga lokal na gubyerno) upang kumuha ng
impormasyon laban sa mamamayan at magpakalat
ng mga kasinungalingan.
Sa Albay naman, nagmistulang malawak na
kampo militar ang mga kulumpon ng baryo
dahil sa maramihang pagpakat ng mga PDT sa 12
barangay ng Guinobatan, Jovellar at Pioduran sa
ikatlong distrito at ang pagpuwesto ng mga kampo
sa mga barangay na sakop ng Camalig at Daraga
sa ikalawang distrito. Pangunahing sinusupil ng
mga PDT na ito sa ilalim ng 2nd IB ang paglaban ng
mga Albayano sa pagkawala ng mga kabuhayan
at lupang taniman dulot ng isinasagawang airport
at mga proyektong panturismo at
subdibisyon sa mga naturang
lugar.
Sa Camarines Norte
naman at sa ilang
distrito ng Ca marines
Sur, nag-iiba ang
mukha ng Oplan
Bayanihan na
ilinulunsad ng 902nd
Infantry Brigade. Sa
mga lugar na ito, matingkad
ang sabwatan ng militar at mga lokal na upisyal
ng reaksyunaryong gubyerno sa panlilinlang sa
mamamayan. Sa Camarines Norte, sumasabay
ang mga sundalo ng 49th IB sa mga tinaguriang
Peace Caravan na nagpapanggap na mga
aktibidad sa kawanggawa tulad ng panggugupit
ng buhok at pamamahagi ng tsinelas, ngunit sa
katunaya’y mga operasyong panlilinlang ng Oplan
Bayanihan. Simula Enero hanggang Marso 2015
ay buwan-buwang naglunsad ng mga Peace
Caravan ang 49th IB at si Gobernador Edgardo
Tallado, CN. Ang mga Peace Caravan din na
ito ay ginagamit sa tangkang pagpapalawig sa
kapangyarihan ni Tallado na kilalang kasosyo ng
mga mapaminsalang kumpanya sa pagmimina
at isa sa mga masugid na tagapagtaguyod ng
Oplan Bayanihan sa prubinsya. Ganito rin ang
pakulo ng 42nd IB at ng mga lokal na upisyal,
na nag-aakalang ang mga libreng pagmasahe,
paggupit ng buhok at pagkukumpuni ng mga
sirang selpon, payong at sapatos ay lulutas na sa
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malubhang krisis sa kabuhayan ng mamamayan at
magpapawalang-sala sa mga krimen ng militar.
Kasangkapan din ng 49th IB ang mga medical
mission upang mapaniwala ang mga taumbaryo na
may pag-intindi sila sa kapakanan ng mamamayan.
Noong huling bahagi ng 2014, magkakasunod na
mga medical mission ang isinagawa sa mga baryo
sa bayan ng Lupi na pinaghihinalaan ng 49th IB na
mainit na sumusuporta sa rebolusyon.
Malaking kasinungalingan ang disenyong ito
ng 902nd IBde sa utos ng 9th ID. Pinatutunayan
lamang nito na tunay ngang wala sa programa
ng naghaharing gubyerno ang kagalingan at
kapakanan ng mamamayan at maglalaan lamang
ng kakarampot at paimbabaw na serbisyo kapag
inaakala nilang umiigting
na ang pagrerebolusyon
ng masa. Bigo ring
tinatangka ng 902nd IBde na
pabanguhin ang imahe
P
AF
nito bilang mga kriminal
na nagmasaker sa pamilya
Mancera at mga teroristang
naglunsad ng matinding
militarisasyon sa Camarines
Norte at Camarines Sur.
Bahagi rin ng
pagpapaigting ng aspetong
saywar at intel ng Oplan
Bayanihan ay ang KALAHI,
Pamana, Cash for Work at
4Ps (Pantawid Pamilyang
Pilipino Program). Ang mapanlinlang na mga
programang ito ay nagiging gatasan lamang ng
Department of Social Welfare and Development
at ng mga lokal na burukrata. Layunin ng
pamumudmod ng limos at maliitang mga proyekto
na linlangin ang mamamayan na ang mga ito
ang siyang kalutasan sa lumalalang kagutuman
at kasalatang kinalulugmukan ng mga pamilyang
Pilipino dulot ng kawalan ng lupa at kabuhayan.
Nagsisilbi rin sa paniniktik ng Oplan Bayanihan ang
mga pag-sarbey at pagmapa ng mga baseng masa
ng rebolusyonaryong kilusan.
Sa harap ng nalalabing mga operasyon ng
Oplan Bayanihan, dapat mapanatili ang palabang
postura ng rebolusyonaryong mamamayan
at hukbo. Kailangang panghawakan ng mga
rebolusyonaryong organisasyong masa ang mga
nakamit na tagumpay at matapang na labanan ang
araw-araw na mga tangka ng 9th ID na manggipit,
manlinlang, kumuha ng impormasyon hinggil sa
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mga kasama at dahasin ang buhay at
kabuhayan ng taumbaryo. Mahusay
na napapanatili ang konsultahan ng
taumbaryo at mga rebolusyonaryong
pwersa at magluluwal pa ng mga
bago at mas maunlad na taktika
sa paglaban sa mga PDT at iba
pang pakana ng Oplan Bayanihan.
Dapat ding patuloy na magsagawa
ng mga taktikal na opensiba ang
hukbong bayan laban sa mga
pwersang militar ng kaaway at
yaong may malulubhang krimen sa
mamamayan.
Ang lubusang pagkabigo ng
Oplan Bayanihan ay ibubunsod ng
pagpunyagi ng Partido Komunista
ng Pilipinas na pamunuan ang
mga rebolusyonaryong pwersa
sa pagpapatupad ng mga
programa para sa demokratikong
rebolusyong bayan at pagtaguyod
sa estratehikong linya ng matagalang
digmang bayan sa pamamagitan
ng pagsasanib ng armadong
pakikibaka, rebolusyong agraryo
at pagtatayo ng rebolusyonaryong
baseng masa. Ang magiting na
paglulunsad ng Bagong Hukbong
Bayan ng malaganap at masinsing
pakikidigmang gerilya sa batayan ng
lumalawak at lumalalim na baseng
masa ay patunay ng pagsulong
taliwas sa layunin ng Oplan
Bayanihan na durugin at pawalangsaysay ang armadong pakikibaka.
Ang mas mataas na antas
ng paglaban ng lahat ng
rebolusyonaryong pwersa ay labis
na mahalaga sa yugtu-yugtong
paglaya ng bayan laban sa kahirapan
at pang- aaping ipinapataw ng
mga naghaharing uri. Sa proseso
ng lubusang paggapi sa Oplan
Bayanihan hanggang sa huling
hininga nito, makakapag-ipon
ng ibayong lakas at dunong ang
mga rebolusyonaryong pwersa at
mamamayan bilang paghahanda
sa susunod na paglaban sa naguulol na kontra-rebolusyonaryong
kampanya ng kaaway.
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Terorismo at pasismo sa ilalim ng
pamumuno ng Rehimeng Aquino

S

a likod ng kunwaring pagtataguyod ng tunay na karapatan
pantao ng rehimeng US-Aquino, mas pinalalang pasismo at
brutalidad ang tugon nito sa
mamamayan na naghahangad
ng hustisya at tunay na
kalayaan. Sa kabila ng
paghahabi ng mga
kasinungalingang survey
na umiiksi na di-umano
ang tala ng mga kaso ng
karahasan ni Aquino, ‘di
maitatatwa ang walang
pakundangang
pagsasagawa
niya ng mga
panibagong
kriminalidad
laban sa
mamamayan.
Seryoso ang rehimen sa pagsuporta sa modernisasyon ng AFP at
determinado ito sa pagtataguyod ng mapanupil na programang
Oplan Bayanihan upang pigilan ang higit na paglawak ng
rumaragasang paglaban ng mamamayan. Nagreresulta ito sa
laganap na militarisasyon ng mga komunidad, okupasyon ng mga
paaralan at mga imprastrukturang sibilyan, pagkontrol sa galaw ng
mga tao at komersyo at pagblokeyo sa pagkain. Sa ilalim ng rehimen,
higit na sumahol ang kabi-kabilang pang-aabuso, pananakot at iba
pang akto ng terorismo na nagresulta sa dislokasyon ng libu-libong
mamamayan mula sa kanilang mga komunidad.
Ilan lamang sa hindi malilimutang larawan ng pagiging berdugo ng
rehimeng US-Aquino kasama ng kanyang mga alipuris na AFP ang
todong ratsada ng panunupil nito laban sa mamamayang lumad.
Mahigit dalawang taon nang nananaig ang terorismo sa mga lumad
sa ilalim ng gubyerno ni Aquino matapos na ipakat nito ang halos 60%
ng kanyang tropang militar sa limang rehiyon sa Mindanao nitong
huling bahagi ng 2014.

Papahabang kaso ng karahasan ni Aquino

Sa datos ng Karapatan, sim ula Hulyo 2010 hanggang Setyembre
2015, umaabot sa 818 ang bilang ng mga biktima ng karahasan at
pasismo ng rehimen. Kabilang dito ang 556 extrajudicial killings
(EJK); 28 kaso ng pandurukot; 172 kaso ng tortyur, anim na biktima
ng panggagahasa; 318 kaso ng pagtatangkang EJK ; 182, 389
na mga paaralan, barangay halls, barangay centers at iba pang
pampublikong pasilidad na ginagawang baraks ng AFP; 29, 257
na mga sibilyang sapilitang pinapaggiya sa mga operasyong militar
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at ginagawang human
shield at 54 na pamilyang
magsasakang minasaker.
Sa loob ng limang taong
pamumuno ng nasabing
papet na rehimen, naitala
rin ang pinakamaraming
bilang ng mga
bilanggong pulitikal na
umaabot sa 538 katao.
Sa Bikol, ayon kay
Ka Maria Roja Banua,
tagapagsalita ng
NDF-Bikol, sa loob
ng limang taong
pamumuno
ng rehimen
mayroong
naitalang 69 na kaso ng paglabag ng karapatang
pantao. Umaabot sa 17, 916 bikolano ang biktima
ng iba’t ibang mukha ng karahasan. Kabilang dito
ang 60 biktima ng EJK at walong kaso ng masaker.
Isa sa mga ito ang kaso ng pagpatay sa pamilyang
Sales sa Camaligan, Camarines Sur kung saan 19
katao ang namatay sa insidente at dalawa sa mga
ito ang menor de edad. Nariyan din ang masaker
sa pamilyang Mancera noong Pebrero 25, 2012
sa Bgy. Malaya, Labo, Camarines Norte; masaker
sa tatlong myembro ng pamilyang Lotino sa Bgy.
Nabas-an, Daraga, Albay noong Oktubre 11, 2010 at
masaker sa apat na sibilyan sa Bgy. Sta. Maria, Mobo,
Masbate noong Setyembre 7, 2010. Dagdag din
dito ang tatlong kaso ng pagmasaker sa prubinsya
ng Masbate ngayong taon: ang pagmasaker ng
tropa ng 9th Infantry Battalion sa apat na habalhabal driver nitong Agosto 3 at ang dalawang
magkasunod na masaker sa isla ng Ticao.
Kabilang sa listahan ng ekstrahudisyal na
pamamaslang ang kaso ni Teodoro “Tay Tudoy”
Escanilla na walang awang pinaslang ng 31st IBPA
gabi ng Agosto 19, 2015. Si Ka Tudoy ang ika-66 na
biktima ng extrajudicial killing sa rehiyon. Kabilang
din dito ang pagpatay sa municipal coordinator
ng AnakPawis partylist na si Arnel Morada sa Labo,
Camarines Norte noong Agosto 8.
Paparami rin ang bilang ng mga magsasakang
pinasusuko at pinagbibintangang matataas na
lider umano ng rebolusyonaryong kilusan. Sa
huling kwarto ng 2014, nakapagtala ng apat
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na sunud-sunod na pamamaslang sa mga
magsasakang pinaghihinalaang mga myembro
ng BHB. Magkakasunod na pinaslang sina Samuel
Dollesin residente ng Lapinig, Gubat, Sorsogon at
si Boyet Dela Cruz, 23 taong gulang sa Abuyog,
Sorsogon. Nadamay sa nasabing pamamaril si
Marie Hagus, 50 taong gulang na nakatira sa malapit
sa pinangyarihan ng krimen. Ilang araw lamang
ang nakalipas, Disyembre 12, binaril naman si Susan
Limicerio Cagalitan, 60 taong gulang sa kanyang
bahay sa Bugtong, Barcelona, Sorsogon. Kasunod
nito, ang pamamaslang kay Anacleto Laceda
residente ng Sta Cruz, Casiguran, Sorsogon sa Balogo,
Sorsogon. Gayundin, walang-awang pinaslang ng
42nd IBPA si Sonny Talay, isang magsasaka sa Brgy.
Malinao, Libmanan, Camarines Sur na pinalabas pang
namatay na myembro ng BHB sa isang engkwentro.
Dagdag ni Ka Roja, lantarang panlilinlang at
panloloko ang isinasagawa ng mga elemento ng
9th Infantry Division Philippine Army sa ipinalalabas
nitong mga listah an ng BHB na sumuko upang
bigyang katotohan an ang pagdedeklara nito
na 'Conflict Manageable and Ready for Further
Development' ang kalakhan ng rehiyon.
Layunin din nitong linlangin ang mamamayan
at paniwalaing humihina ang rebolusyonarong
kilusan. Isa sa mga pinakahuling rekord ng mga
gawa-gawang pagpapasuko nito ay ang siyam na
sibilyan sa prubinsya ng Albay. Pinaalingawngaw
ang pangalan ng isang Ka Rolex mula sa
siyam na pawang matataas na lider umano ng
rebolusyonaryong kilusan.
Umaabot na sa 41 ang bilang ng mga bilanggong
pulitikal kasama ang hayagang panggigipit sa
mga negosyador ng NDFP. Isa sa pinakahuling
kaso sa rehiyon sa pagbungad ng huling taon ng
rehimen ay ang kaso ni Romeo Rondia Recierdo.
Pinagdiriinan ng mga elemento ng 9th IDPA na si
Recierdo ay kasapi ng BHB at mataas na lider ng
rebolusyonaryong kilusan.
Ngunit ayon kay Ka Roja, “Si Romeo Rondia
Recierdo ay hindi aktibong kasapi ng Bagong
Hukbong Bayan at ‘di humahawak ng katungkulang
kalihim ng alinmang Komiteng Larangan Gerilya
(KLG) sa kasalukuyan.”
Kaakibat ng matitinding paglabag sa karapatang
tao ay ang paglulunsad ng mas matinding Peace
and Development Operations. Hanggang ngayon,
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katarungan at hustisya ang sigaw
ng mga naiwang kapamilya ng
mga biktima ng paglabag sa
karapatang pantao. Patuloy
na pinagkakait ng 9th IDPA at
ng gubyerno ni Aquino ang
panawagan ng mamamayan
na panagutin ang nasa likod ng
sistematikong pandarahas ng
estado.
Nagngangalit ang mamamayang
Bikolano sa mga elemento ng 9th
IDPA na naglulunsad ng mga bulok
na programa ng Oplan Bayanihan
tulad ng PDT sa rehiyon. Ang
presensya ng militar sa kanilang
mga baryo ang mayor na sanhi ng
sala-salabat na kriminalidad at mga
paglabag sa karapatan pantao
habang ipinagkakait ang kalayaang
mamuhay nang mapayapa at ligtas
kapiling ng mga kapamilya. Ang
walang humpay na militarisasyon
ay nagreresulta ng takot at
pangamba sa mamamayan.
Hindi kailanman mapipigilan
ang pagdaluyong ng lakas
ng mamamayang nakikibaka.
Kumukulo ang dugo at higit
na pumupula ang diwang
mapanlaban ng mamamayan
dahil sa papatinding krisis
na nararanasan sa lipunan.
Mananatiling bigo ang rehimeng
Aquino, pati na ang susunod
na mamumuno, kasama ang
kanilang instrumentong AFP at
PNP sa pagsupil sa mamamayang
nagrerebolusyon. Hindi lingid sa
kaalaman ng bawat anakpawis
na sa pamamagitan lamang ng
paghawak ng armas at paglahok
sa armadong pakikibaka ganap
na mareresolba ang nararanasang
paghihirap at ang siyang
magbibigay hustisya at katarungan
sa mga karahasan ng berdugong
AFP sa direksyon ng rehimeng
Aquino.
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Rehimeng US-Aquino, banta
sa seguridad at soberanya sa pagkain

W

alang kapaguran ang rehimeng US-Aquino sa paglulubid
ng mga kasinungalingan upang ihele ang taumbayan sa
ilusyon ng pagbabago at mapagtakpan ang kanyang mga antimamamayang patakaran. Nitong nakaraang Oktubre, ginunita
ng reaksyunaryong estado ang World Food Day sa temang “Social
Protection and Agriculture: Breaking the Cycle of Rural Poverty”.
Ihinambog ng rehimen sa nasabing okasyon ang pagpapahalaga
umano nito sa mga magsasakang pangunahing tagapagtaguyod
ng agrikultura sa bansa. Bukambibig ni Aquino ang retorikang sa
pangunguna ng gubyerno at sa mahigpit na pakikipagtulungan
sa mga abanteng bansang tulad ng US, nalilikha ang isang
ekonomiyang naglilingkod hanggang sa pinakamababang saray ng
lipunan.
Hibang si Aquino kung inaakala niyang kayang linlangin ng
kanyang mga desperadong pakulo ang batayang masang patuloy
na binabayo ng sunud-sunod na mga patakarang nakabalangkas
sa pagkakamal ng yaman ng mga dayuhang negosyo at pribadong
entidad. Matagal nang basa ang papel ng pangkating Aquino sa
mamamayang Pilipino. Sa loob ng kanyang panunungkulan, walang
ibang napala ang taumbayan kundi mas masidhing kahirapan at
kagutuman.
Banta sa Seguridad at Soberanya sa Pagkain

Tinutukoy ng seguridad sa pagkain ang pagkakaroon ng sapat na
pagkain sa bawat hapag-kainan habang ang usapin ng soberanya
sa pagkain ay umiikot sa karapatan ng mamamayan na lumikha ng
pagkain at magkaroon ng akses sa produktibong mga rekurso na
magbibigay kakayahan na lumikha at kumonsumo ng pagkain.
Kung gayon, mahigpit na nakaangkla ang usapin ng seguridad
at soberanya sa pagkain sa usapin ng lupa at sa paninindigan ng
gubyerno na protektahan at siguruhin ang kakayahang lumikha ng
pagkain sa loob ng bansa. Sa ganitong pamantayan, palpak ang
rehimeng Aquino sa pagtugon sa problema ng kagutuman.
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Ang masidhing problema sa kawalan ng lupang
minamantine ng katutubong pyudalismo at ng
dikta ng imperyalismo ang pangunahing sagka sa
soberanya at seguridad sa pagkain ng mamamayang
Pilipino. Sa pagtatapos ng pinakamatagal at
pinakamagastos na reporma sa lupa sa buong
daigdig na Comprehensive Agrarian Reform Program
(CARP) at CARP-Extension with Reforms (CARPER),
nananatiling mayorya ng mga magsasaka sa bansa
ang walang lupa.
Higit pa itong pinasahol ng pagpapatupad
ng rehimen ng mga neoliberal na regulasyon at
patakarang nagtatali sa mga magsasaka sa mga
korporasyon. Hanggang sa kasalukuyan, nililinlang
ang mga magsasaka na umasa sa mga dambuhala
at dayuhang korporasyon para sa
iba’t ibang aspeto ng paglikha
ng pagkain – mula sa mga
komersyal na binhi at
hayop, kemikal na abono
at pestisidyo, artipisyal na
pampalaki at mga komersyal
na pagkain hanggang sa
pagpapatupad ng monoculture
farming o yaong pagsasaka
at pag-aalaga ng iisang uri ng
pananim at hayop. Walang ibang
linikha ang ganitong pagsalig sa
komersyalisadong pagsasaka kundi
higit na pagkasira ng lupa bunsod ng
iba’t ibang kemikal at paghina ng agribiodiversity o ang iba’t ibang buhay na
kinakanlong ng kalikasan. Gayundin,
binabayo ang mga magsasaka ng
mataas na presyo ng mga komersyal na
produktong kontrolado ng mga korporasyon
habang nananatili ang murang presyo ng mga
produktong agrikultural.
Sa ating rehiyon, malawak na agrikultural na lupain
ang nananatili sa kontrol ng mga panginoong maylupa o kaya naman ay isinasailalim sa iba’t ibang
land conversion o pagpapanibagong-gamit upang
magsilbi sa pagpapasok ng mas maraming dayuhan
at pribadong negosyo. Ang kakaunting natitira para
sa mga magsasaka ay patuloy na nanganganib sa
banta ng pinaigting na neoliberalismo kakumbina pa
ng kawalan ng suporta mula sa estado. Patunay ang
malalawak na niyugan sa pagsasanay ng estado sa
mga magsasaka sa praktika ng komersyal at isahang
pananim na pagsasaka. Ang mga pagsisikap na
magkaroon ng mga badang o taniman ay ginigipit
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ng mga panginoong maylupang kumukontrol
sa produkto ng mga magsasaka. Talamak din
ang pangongontrata sa pagsasaka kung saan
nalilibre ang mga kapitalista sa paglalabas ng
pera para sa pagbili ng mga lupain habang tuluytuloy na nadidiktahan ang produktong dapat
itanim sa mga lupain.
Bunsod nito lalong lumubha ang kawalang
kakayahan ng mamamayang magpasya ng
kinakailangang pananim at gamitin ang lupa
para sa paglikha ng pagkain imbis na agrikultural
na produktong para sa ganansya ng mga
korporasyon.
Sa napipintong pagpirma ng Pilipinas sa
kasunduang Trans-Pacific Partnership (TPP),
lubusang dadausdos ang
industriya ng agrikultura
sa bansa. Kabaligtaran
ng pangako nitong
kaunlaran para sa mga
maliliit na magsasaka
at pagpapataas ng
seguridad sa pagkain,
lalo lamang pasasahulin
ng pagtatanggal ng
mga regulasyong
pumuprotek ta sa mga
lokal na prodyuser ang
kawalang kasiguruhan
ng paglikha ng pagkain
sa loob ng bansa.
Itatali ng TPP ang mga
papaunlad na bansang
tulad ng Pilipinas sa isang
globalisadong iskemang nakaayon
sa praktika ng mga imperyalistang
bansa. Oobligahin ang bansa na ibukas ang
lahat ng aspeto ng ekonomya sa dayuhang
panghihimasok at tatanggalin ang lahat ng
regulasyong makamamamayan sa ngalan ng
pantay umanong kumpetensya sa pagitan ng
mga dayuhang transnasyunal na kumpanya
at mga maliliit na prody user. Ang mababa o
hindi pagpataw ng taripa sa mga imported na
produktong agrikultural ang higit na pumapatay
sa lokal na industriya. Nitong 2010, kabilang
na ang Pilipinas, isang agrikultural na bansa, sa
pinakamalaking taga-an gkat ng bigas sa Asya.
Mula sa humigit-kumulang 18% ambag sa Gross
Domestic Product (GDP) ng sektor ng agrikultura
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noong 1990s, lubusang bumulusok ito tungo sa
9.6% nitong huling bahagi ng 2014.
Nakaamba rin ang higit pang kawalan ng
soberanya sa pagkain sa mga probisyon ng
TPP hinggil sa intellectual property rights na
pagbabawalan ang mga magsasakang gumamit
ng mga binhing may patented material kahit
na para sa pananaliksik o maging sariling
pankonsumo.
Insulto sa sambayanan ang nagdaang
selebrasyon ng tutang rehimeng US-Aquino sa
World Food Day. Habang ibinibida niya ang
mga neoliberal na patakaran ng liberalisasyon,
deregulasyon at pribatisasyon bilang kongkreto at
epektibong hakbang ng estado upang tumugon
sa pandaigdigang panawagan ng pagpapataas
ng seguridad sa pagkain at pag-alis ng kahirapan
sa kanayunan, baon sa labis na kagutuman ang
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malawak na hanay ng mamamayan. Nananatiling
malayo sa mga magsasaka ang karapatan
sa lupa at karapatang isapraktika ang mga
abanteng pamamaraang makapagpapataas
ng produktibidad ng lupang magsisilbi para sa
mamamayan.
Lubusang itinatakwil ng sambayanang Pilipino
ang kainutilan ni Aquino at ang pakikisabwatan
sa Imperyalistang US na walang ibang idinulot sa
mamamayan kundi sagad-lamang karukhaan at
lumikha ng isang lipunang alipin sa sariling lupa.
Malinaw sa sambayanang Pilipino na walang
maaasahan sa mga pangako’t hokus-pokus ng
mga naghaharing-uring nakaupo sa pwesto.
Ang ipinagyayabang na tagumpay ni Aquino ay
tagumpay ng mga korporasyong angkinin ang
lupa at samantalahin ang lakas-paggawa ng mga
magsasaka para sa kanilang interes at katumbas
ng pagbagsak ng seguridad at soberanya sa
pagkain ng mamamayan. Higit lamang na pinagaalab ng ibayong panunupil at pandarambong ng
rehimeng US-Aquino ang diwang mapanlaban ng
sambayan.
Kritikal na mabuo ang solidong lakas ng
taumbayan sa ilalim ng bandila ng patriyotismo
at patuloy na isulong ang anti-pyudal, antiimperyalistang paglaban tungo sa pagpapanday
ng isang lipunang may matibay na pundasyong
industriya at agrikultura. Sa pamumuno ng
rebolusyonaryong kilusan, makasaysayang
tungkulin ng masang anakpawis ang
puspusang paglalantad at paglaban
sa patuloy na paghahari-harian at
pandarambong ng Imperyalistang
US at mga kasapakat nitong lokal na
naghaharing-uri. Ngayon, higit kailanman
lalong tumitingkad ang kawastuhan ng
pagkakaisa ng mamamayang inaapi at ang
pagtataas ng laban tungo sa pagtahak sa
landas ng rebolusyonaryong pakikibaka.
Hamon ito sa rebolusyonaryong pwersang
isustine ang rebolusyong agrary ong
naglalayong palayain ang lupa at ang
kaisipan ng mamamayang matagal na
ikinulong sa kaisipan ng katutubong
pyudalismo. Ibayong paigtingin ang
armadong pakikibaka para sa pambansang
demokrasya na siyang magluluwal ng
tunay na paglaya ng mamamayan mula sa
tanikala ng kagutuman at kahirapan.
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Atake ng PDT sa Bikol, binigo ng BHB

B

inigo ng mga sunud-sunod na taktikal na opensiba ng mga pulang mandirigma ng Santos
Binamera Command (SBC-BHB-Albay), Jose Rapsing Command (JRC-BHB-Masbate) at Celso Minguez
Command (CMC-BHB-Sorsogon) ang pagtatang ka ng 9th IDPA na maghasik ng pasismo at terorismo sa
mamamayang Bikolano sa pamamagitan ng mapagkunwaring Peace and Development Teams (PDT)
nito. Patuloy ang pagpapanggap ng PDT bilang behikulo ng pagbaba go at kaunlaran habang isinasabay
ang matinding karahasan at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Sentral sa iskema ng PDT ang
pananakot, pantotortyur at pagpatay sa mga sibilyan upang makapagkintal ng matinding takot sa
mamamayan.
Ihinahambog ng 9th IDPA ang kanilang mga
planong kontrolin ang insurhensiya sa mga
prubinsya ng Albay, Masbate at Sorsogon. Labingdalawang barangay ng mga bayan ng Guinobatan,
Jovellar, at Pioduran sa Albay, 20 barangay sa
mga bayan ng Donsol, Gubat, Barcelona, Juban,
Irosin, Bulan, at Magallanes sa Sorsogon at apat
na barangay sa bayan ng Monreal at anim na
barangay naman sa bayan ng San Jacinto, Masbate
ang isinailalim sa PDT. Naghahabol ang 9th
IDPA na maideklarang Conflict Manageable and
Ready for Development (CM FRD) na ang mga
naturang prubinsya nang sa gayon ay maipatupad
ang mga programa ng mapagkunwaring
inclusive development (lahatang kaunlaran).
Ngunit malinaw sa mamamayang Bikolano
na ang kaunlarang ito ay para lamang sa mga
dambuhalang korporasyon at mga proyektong
neoliberal na pinuprotektahan ng AFP.

ng napatay at sampu ang malubhang nasugatan
sa kanilang panig. Nasamsam mula sa tropa ng
kaaway ang iba’t ibang klase ng armas at bala.
Sa Masbate, tampok ang reyd ng mga pulang
mandirigma sa pansamantalang himpilan ng
PDT ng 9th IBPA sa Cantorna, Monreal, Masbate
noong Mayo 3. Nasamsam ng JRC ang libu-libong
bala at iba pang gamit militar habang abala sa
pakikipagpustahan sa pinanonood na boksing ang
tropa ng kaaway. Tatlong ulit muling inambus ang
nasabing tropa ng PA sa mga buwan ng Hunyo
at Agosto kung saan sa kabuuan ay siyam ang
nasugatan at pito ang napatay. Sa magkasunod
naman na araw ng Hunyo 17 at 18 ay matagumpay
na isinagawa ang isang reyd at pag-disarma sa
mga elemento ng PA at PNP na nagresulta sa
pagkasamsam ng dalawang armas. Isang elemento
rin ng 9th IBPA ang inisparo noong Hulyo 16.

Sa mahigpit na pakikipagtulungan sa masa,
matagumpay na naisagawa ng mga pulang
mandirig ma ang 26 na taktikal opensiba laban sa
mga PDT ng 9th ID mula Mayo hanggang Agosto.
Matagumpay na nayugyog ang hanay ng mga
mersenaryo kung saan 16 ang kabuuang bilang
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Isa naman ang patay sa
ilinunsad na matagumpay na pagisnayp sa RPSP-PNP sa prubinsya.
Isang elemento pa ng PNP ang
pinarusahan habang ang isa
naman ay dinisarmahan noong
Hulyo 12 at Hulyo 20.
Sa Sorsogon, ikinasa ng CMC
noong Agosto 7 ang isang ambus
laban sa tropa ng 31st IBPA sa
Brgy. Ranggas, Juban, Sorsogon
na siyang tropang responsable sa
isinasagawang PDT sa ilang baryo
sa Juban at Matnog, Sorsogon.
Sa kaparehas na petsa,
inambus ng isang yunit ng
SBC ang tropa ng 2nd IB sa
ilalim ng pamumuno ng 901st
Infantry Brigade sa Brgy Rawis,
Pioduran, Albay. Ang nasabing
tropa ay pinamumunuan ni
Cpl. Ilalio Cester na bahagi ng
tropang nagsasagawa ng PDO sa
prubinsya.
Sa kabila ng matinding
pagsalakay ng PDT, buong
husay na tumugon ang tatlong
prubinsya sa rehiyunal na
panawagan para sa isang
koordinadong taktikal na
opensiba noong Hulyo 20-21.
Umabot sa 14 na atakeng haras
ang isinagawa ng SBC-BHB-Albay,
JRC-BHB-Masbate at CMC-BHBSorsogon sa mga detatsment ng
2nd IBPA, 9th IBPA at 31st IBPA.
Nagresulta ito sa dalawang patay
sa panig ng kaaway.
Ang mga taktikal na opensiba
ay pagsisikap ng Bagong
Hukbong Bayan na makibahagi
sa makatwirang panawagan
ng mamamayang Bikolano na
map anagot at tuluyang mapaalis
sa kani-kanilang lugar ang
presensya ng PDT na numero
unong ahente ng estado sa mga
paglabag sa karapatang pantao
ng mga naninirahan sa mga
naturang prubinsya.
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Kampanyang edukasyon: Pamamaraan

sa higit na pagpaparami at pagpapaunlad
ng mga kasapi ng Partido

A

ng paglulunsad ng mga edukasyong pampartido ay susi sa
panawagang kumpletuhin ang rekisitos para sa pagtungo
sa estratehikong pagkapatas ng demokratikong rebolusyong
bayan. Ang pagpapanday ng mga kasapi at kadre ng partido sa
ideolohiyang Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) ay napakahalaga
para sa komprehensibong paggampan at pamumuno sa rebolusyon.
Bilang pagtugon, ilinunsad ang sustenidong kampanya sa isang
prubinsya sa ating rehiyon. Dramatikong lumaki ang bilang ng
napatapos ng Batayang Kurso ng Partido (BKP) sa loob lamang ng
dalawang taon. Aabot sa mahigit 40% ang nadagdag sa bilang ng
nakatapos ng BKP kumpara sa akumuladong bilang sa nakaraan na
higit isang dekada.

Isa sa pangunahing linalaman ng dalawang taong programa ng
Partido sa prubinsya ang kampanyang edukasyon sa batayang kurso.
Isa sa mga unang hakbang ang paglulunsad ng mga pagsasanay
para sa mga instruktor. Ilinuwal nito ang mga panibagong instruktor
mula sa hanay ng mga pultaym at lokal na kasapi ng Partido. Ang
mga sinasanay ang panimulang nagsabalikat sa gawaing instruksyon
katulong ang iba pang may karanasan na sa pagtuturo. Bunsod
nang pagdami ng may kakayah ang magbigay ng batayang kurso,
lumaki rin ang bilang ng mga naabot ng pag-aaral.
Kaalinsabay ng pagtatayo ng makinarya sa instruksyon,
nakatulong din ang iba’t ibang paraan ng pagpapagana ng mga
paaralan para sa batayang kurso. Isa na rito ang paraang istagard
(staggered) kung saan baha-bahaging ibinibigay ang BKP sa loob
ng isang takdang panahon. Ang naturang paraan ay angkop sa
15

mga mag-aaral na hindi kayang
dumalo ng pag-aaral nang tuluytuloy. Linulutas din nito ang
pangangailangan ng malak ing
rekurso para sa paglulunsad ng
mga batses. Sa pamamaraang
istagard namamaksimisa ang
rekurso galing sa lokalidad sa
usapin man ng ekonomya at
iba pang teknikalidad na hindi
na isasabalikat ng Komiteng
Seksyon ng Partido sa mga
Platun ng Ba gong Hukbong
Bayan. Gayundin, nabibi gyang
pagkakataong gampanan ng
mga sinasanay na kadre sa
lokalidad ang pangangasi wa ng
mga nabanggit na rekurso sa
mahigpit na gabay ng seksyon.
Nakapagbigay-daan ito upang
makapagkonsentra rin sa gawaing
militar at iba pang tipo ng gawain
ang Hukbo.
Higit sa lahat, linutas nito
ang problema sa madalang na
paglulunsad ng batses. Nitong
nakaraan, ang karaniwang dami
ng BKP batses na nailulunsad ay
tatlo sa isang taon. Subalit sa loob
ng dalawang taong kampanya ay
higit sa 50 batses ang nailunsad at
nakapagpatapos ng daan-daang
kasapi ng Partido.
Hinggil naman sa usaping
rekrutment sa Partido, direkta
at praktikal na linulutas din
ng kampanya sa edukasyon
ang mabagal at limitadong
pamamaraan ng rekrutment.
Noong nakaraan ay humahaba
ang listahan ng mga kasapi ng
Partido na hindi mapasumpa
bilang ganap na kasapi dahil sa
kakulangan ng rekisitos ng BKP.
Sa bahagi naman ng usaping
konsolidasyon ng mga Sangay
ng Partido, malaki ang naiambag
ng mga bagong nakapagtapos
ng BKP upang higit na mapasigla
ang ating mga sangay at nang sa
gayon ay makagampan sa isanglibo’t isang tungkulin sa baryo.
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Tilamsik:

Pagpapaalab ng Rebolusyonaryong Kultura sa
Camarines Norte

I

linathala ng Partido Komunista ng Pilipinas-Armando Catapia
Command ng Camarines Norte ang kauna-unahang isyu ng
TILAMSIK, ang pampanitikang lathalain ng prubinsya. Ang lathalain
ay naglalaman ng mga rebolusyonaryong tula, maikling kwento,
kwentong-buhay, liham, kwentong kusina at dula na kinatha ng
mga kasama at masa mula sa iba’t ibang
larangang gerilya ng prubinsya.
Sinasagisag ng TILAMSIK
ang pagsindi ng apoy ng
rebolusyonaryong
paglaban ng
mamamayan sa
Camarines Norte
at ang patuloy na
paglagablab nito sa
mga bukirin, sa mga
kalye ng kabayanan
at kalunsuran, sa mga
paaralan, sa mga
pagawaan at sa iba’t ibang
sulok ng mga larangang gerilya.
Ayon sa siniping talata sa pambungad ng lathalain:

Ang mumunting siga ay naging malawak na apoy ng paglaban na
nagsimula sa mga dampa at koprasan ng magsasaka, sa grupong
nabubuo hanggang maging mga ganap na samahang masa, sa
mga naitatayong mga organo ng kapangyarihang pampulitika, sa
mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan at mga Milisya. Higit sa lahat,
patuloy itong nagpapaalab sa puso ng bawat mamamayang inaapi.
Ang apoy ng dakilang paglaban ng nagkakaisang mamamayan ay
siyang aabo sa nabubulok na sistemang pang-estado hanggang sa
makamit ang isang tunay na malaya, demokratiko at masaganang
lipunan.
Ang mga rebolusyonaryong kathang pampanitikan sa TILAMSIK
ay sumasalamin sa kongkretong kalagayan ng prubinsya at
mga rebolusy onaryong pwersa. Ang mga akda ay patunay ng
pagpapaalab ng mga kasama sa apoy ng rebolusyon sa diwa
ng mamamayan, sa pamamagitan ng malikhaing paglalahad ng
karanasan at paghangad ng rebolusyonaryong pagbabago.
Ang TILAMSIK ay ilinalabas ng dalawang beses sa isang taon at
nagsisilbing pampanitikang dyornal ng prubinsya. Ang linalaman
nito ay nagmumula sa mga kontribusyon ng masa, kasama at mga
kaibigan ng rebolusyon mula sa iba’t ibang larangang gerilya at
ilang mga piling akda mula sa ibang prubinsya.
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SILYABALITA

Mga balitang nakalap sa iba’t-ibang bahagi ng rehiyong Bikol

Libu-libong bala at iba pang gamit-militar, nasamsam ng Jose
Rapsing Command mula sa 9th IB
Rineyd ng isang yunit ng Jose Rapsing
Command (JRC)-NPA-Masbate ang
pansamantalang hinihimpilan ng PDT ng 9th IBPA
na nag-ooperasyon sa Brgy. Cantorna, Monreal,
Masbate noong Mayo 3, 2015. Nasamsam ng
mga kasama ang isang kahon ng bala para sa M16
na naglalaman ng 2,500 bala, dalawang kadena
ng mga bala para sa M60, dalawang piraso ng
amopawts ng M16 kasabay ang 13 magasin na
puno ng bala, walong pirasong backpack ng
mga militar at medical bag na naglalaman ng
mga gamot at dental set. Isinagawa ang reyd ng
alas-10 ng umaga, habang wala ang mga tropa
ng kaaway at abala sa pakikipagpustahan sa
pinapanood na boksing.
Nagsimula ang PDT sa mga barangay ng isla
ng Ticao sa Masbate noong Marso 20, 2015.
Pinipinsala ng mga PDT ang mga baranggay ng
Rizal, Cantorna, McArthur, Toguran, Maglambong
sa bayan ng Monreal; ang mga barangay ng
Jagnaan, Danao, Mabini, Bartolabac, Pena, Batang,
San Isidro, Bagacay sa bayan ng San Jacinto at ang
barangay ng Talisay sa San Fernando. Ayon sa JRC,
Setyembre-Disyembre 2015

nagkukubli ang mararahas na operasyon ng mga
PDT sa mga mapanlinlang na programang bitbit
sa mga baryo. Nilalabag din ng 9th ID ang mga
batas sa digma habang inookupa nila ang mga
barangay hall, eskwelahan at health center sa mga
baryo. Isinasailalim din ng mga PDT ng 9th IB ang
taumbaryo sa mga pananakot sa kanilang mga
ipinapatawag na mga interogasyon at pulongpulong at nagpakalat ng panlilinlang sa isipan ng
mamamayan. Dagdag pa rito, sinusupil din ang
kalayaan ng mga taumbaryo na magsagawa ng
kanilang mga aktibidad.
Ang mga operasyong PDT ang sagot ng 9th IB sa
matatagumpay na reyd at pamamarusa ng JRC sa
mga panginoong maylupa na nag-eempleyo ng
mga armading grupo na sangkot sa kriminalidad
laban sa mamamayan at kalikasan ng isla. Ang
isinasagawang operasyon ng 9th IB laban sa JRC, sa
halip na pagtugis sa mga kriminal na panginoong
maylupa sa Ticao, ay nagpapatunay lamang ng
katapatan at pagpanig ng 9th IB sa kaaway na uri
ng mamamayan.
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Mangangamkam ng lupa at druglord, pinarusahan!
Camarines Norte – Ipinatupad ng Armando
Catapia Command (ACC) NPA-Camarines Norte
ang parusang kamatayan kay Ronnie Habitan, isang
berdugong mangangamkam ng lupa at druglord sa
naturang prubinsya nitong Mayo 25, 2015 alas-9 ng
umaga sa loob ng kanyang bahay sa Brgy. Plaridel,
Jose Panganiban.
Ipinataw ang pagpaparusa dahil sa mga
sumusunod na krimen na napatunayang
kinasangkutan at pinamunuan ni Habitan:
1. Paggamit ng bayarang tauhan upang
manakot at magpapatay ng mga karibal sa
negosyo. Nagmamay-ari si Habitan ng mga
HPR (high-powered rifles) gaya ng M4, M14,
KG9 at ingram na ginagamit laban sa mga taong
kumakalaban sa kanya.
2. Pwersahang pang-aagaw ng balon (o kubol)
ng ginto, lalo na kapag mataas na klase ang mga
ito. Nagreresulta ito sa malawakang pagkawala
ng kabuhayan ng mamamayan sa naturang
lugar.
3. Sapilitang pagpapagamit ng bawal na
gamot sa mga magkakabod upang diumano’y
matanggal ang takot sa mga klasipikadong
mapanganib o “danger zone” na balon.
Kinakaltas sa sweldo at pinababayaran pa sa mga
magkakabod ang shabung pilit na ipinapagamit
sa kanila.
4. Pagiging druglord at protektor ng mga
nagtutulak ng droga. Saklaw ng teritoryo
ni Habitan sa pagbebenta ng shabu ang
mga bayan ng Paracale, Panganiban at Labo
sa Camarines Norte. Para sa malawakang
operasyon ng droga at pagmamamantini
ng pribadong armadong grupo, nag-aalaga
si Habitan ng mga kasabwat na abogado,
koneksyon sa sindikato ng gun-running at
jueteng at mga opisyal sa kapulisan at militar.
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Inisyal namang rumesponde sina Officer In-Charge
ng Jose Panganiban MPS na si PC/Insp. Martin P.
Ngadao, Jr. at tatlo pang kapulisan sa pangyayari.
Matagumpay silang nadisarmahan at nalinawan
ukol sa pagpaparusa. Nasamsam mula sa kanila ang
tatlong glock pistol at isang .45 caliber pistol.
Kinabukasan bandang alas-9 ng umaga ay
isang grupong rumesponde rin sa insidente mula
sa 49th Infantry Battalion Headquarters sa ilalim
ni 1Lt. Ardedon ang inambus sa Brgy. Sta Rosa,
Jose Panganiban. Ang dalawang pormasyon ng
militar na nagsilbing reinforcement sa ilalim naman
ng pamumuno ni 1Lt. Olaivar at 1Lt. Labor ay
inambus din sa bahagi ng Brgy. Batobalani, Paracale.
Namatay si PFC Verson M. Alim at dalawa pa ang
nasugatan sa nasabing insidente.
Matagal nang daing ng mamamayan sa lugar ang
talamak na operasyon ng droga at pandarahas ni
Habitan. Marami ang inagawan ng kabuhayan at
naging biktima ng bawal na gamot. Maging ang
mga kabataan ay maagang naiimpluwensyahan at
nalululong sa ipinagbabawal na gamot. Itinuturing
na tagumpay hindi lamang ng ACC NPA-Camarines
Norte kundi higit lalo ng taumbayang apektado
ng mga kontra-mamamayang gawain ni Habitan
ang pangyayari. Maging ang mga magkasamang
pwersa ng Philippine Army at Philippine National
Police ay hindi napigilan ang pagpapatupad ng
rebolusyonaryong hustisyang matagal nang
ipinapanawagan ng mamamayan. Ang pagpataw
ng rebolusyonaryong kaparusahan sa mga kontramamamayang negosyante tulad ni Habitan ay
bahagi ng programa ng Partido Komunista ng
Pilipinas na pangunahing isinusulong ng Bagong
Hukbong Bayan.
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Kumpanyang mapanira sa kalikasan sa CamSur, pinarusahan!
Matagumpay na naisagawa ng isang yunit ng
Tomas Pilapil Command (TPC)-NPA Partido Area
Camarines Sur ang pagparusa sa Bicol Chromites
and Manganese Inc. na matatagpuan sa Brgy.
Himagtocon, Lagonoy Camarines Sur. Isinigawa
ang hakbang pamarusa noong Hunyo 18, 2015
alas-sais ng gabi, kung saan tinatayang humigit
kumulang na 10 milyong pisong halaga ng
mga kagamitan ang napinsala ng mga pulang
mandirigma sa nasabing kumpanya.
Ang Bicol Chromites and Manganese Inc.
ay isa sa mga minahan na matatagpuan dito
sa Pilipinas na pinatatakbo ng mga dayuhang
kumpanya. Nagreresulta ito sa pagkaubos ng
yamang mineral, pagkasira ng kapaligiran at may
masamang epekto sa kalusugan ng mga residente
sa kapalibutan ng minahan.
Ayon sa TPC nagsimula ang operasyon ng
naturang kumpanya sa mayamang kabundukan
ng Lagonoy noong pagkatapos ng Ikalawang
Digmaang Pandaigdig, na hanggang ngayon ay
nagsisilbing malaking pasanin na problema ng
mga residente doon.

Ambus sa mga elemento ng Philippine Army, Isinagawa!
Matagumpay ang isinagawang ambus ng Celso
Minguez Command (CMC) ng NPA-Sorsogon
sa mga elemento ng 903rd Brigade at 31st IBPA
sa Brgy. Benguet, Gubat noong Mayo 29, 2015.
Napatay sa aksyon si PFC Jerry Jordan at sugatan
naman si PFC Ardel Tunge.
Palabas ng kampo ang dalawa bandang alasotso ng umaga sakay ng isang motor upang
pumunta sa kalapit na sabungan sa sentrong
bayan ng Gubat nang tambangan ng isang tim
ng mga pulang mandirigma. Agad na napatay si
PFC Jordan sa unang bugso ng putukan habang
nakapanlaban pa si PFC Tunge. Nasamsam ng
tim ang mga magasin ng .45 pistol at ilan pang
kagamitang militar.
Ang naturang ambus ay bahagi ng
pangkabuuhang programa upang hindi
makabwelo ang mga elemento ng pasistang AFP
sa mga baryo laluna ang PDT na kublian ng samu’t
saring paglabag sa karapatang pantao.
Setyembre-Disyembre 2015
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Magkakasunod na haras sa CamSur, matagumpay!
June 22

Hinaras ng isang tim ng mga pulang mandirigma ng Eduardo Olbara Command (EOC)NPA-Camarines Sur ang kampo ng Philippine Army sa Sityo Magsaysay, Cawayan sa bayan
ng Libmanan, Camarines Sur. Sugatan sa nasabing pag-atake si Cpl. Benjie Veluz ng 92nd
Reconaissance Company of the AFP.
Lehitimong target ng mga taktikal na opensiba ng BHB ang mga
elemento ng reaksyunaryong AFP dahil sa kanilang paglabag sa
mga karapatang-pantao at pagiging instrumento ng higit
pang panunupil ng estado sa mamamayang Pilipino.

June 27

Magkasunod na hinaras ng Eduardo Olbara
Command- NPA-Camarines Sur ang mga CAFGU
detachment sa Brgy. Bataan sa bayan ng Tinambac
bandang 2.30 ng madaling-araw at sa Brgy. San Isidro
sa bayan ng Lagonoy alas-otso ng umaga.

Mga abusadong militar, hinaras!
Nagsagawa ng haras ang mga pulang mandirigma ng
Nerissa San Juan Command (NSJC)- NPA Catanduanes sa tropa
ng 83rd IB nitong Hunyo 30, alas-sais ng gabi sa Brgy. Tubrehon
San Miguel, Catanduanes. Nagmula ang pwersa ng kaaway sa
isang karatig na barangay kung saan kagagaling lang nila sa isang
operasyon, tumagal nang dalawang oras ang ginanting putok ng
mga tropa ng Bravo Coy sa ilalim ng pamumuno ni 1Lt. Marlon
Urbano, kahit ligtas nang nakalayo ang mga pulang mandirigma sa
lugar ng pinangyarihan. Bago pa man ang pangyayari, nagkaroon
na ng sunud-sunod na operasyon simula noong Hunyo 10-18 na
nagresulta ng 4 na patay at 2 sugatan sa panig ng kaaway. Ilinunsad
ang harasment bilang bahagi ng pagtatanggol sa karapatan ng
mamamayan na labis na nilalabag ng mga reaksyunaryong sundalo
sa ginagawa nilang operasyon.

Aktibong CAFGU, inisparo!
Ipinatupad ng Armando Catapia Command (ACC)-NPA-Camarines Norte ang hatol ng hukumang
bayan na parusang kamatayan sa aktibong CAFGU na si Malix Alvarez na residente ng Pinaglapaan
Capalonga, Camarines Norte, 20 taong gulang. Nitong Hunyo 30 sa Magsaysay, Capalonga inisparo
ng isang tim ng NPA si Alvarez, isang masugid na giya sa tuwing nagkakaroon ng operasyong
militar. Si Alvarez ay nagtutungo sa kampo ng militar pagkagaling sa eskwelahan at doon ay
aktibong nag-uulat sa mga sundalo.
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Labing-walong taktikal na opensiba isinagawa sa Bikol
Labing-walong iba’t ibang tipo ng taktikal na opensiba ang koordinadong isinagawa ng mga
pamprubinsyang kumand sa ilalim ng Romulo Jallores Command (RJC) laban sa elemento ng 9th IDPA
sa iba’t-ibang bahagi ng rehiyong Bikol simula Oktubre 25 hanggang Nobyembre 02, 2015. Umabot sa
siyam ang napatay at siyam naman ang malubhang nasugatan sa hanay ng kaaway. Apat na matataas na
kalibre ng baril din ang nasamsam mula sa mga opensiba.
Isinagawa ang nasabing bigwas bilang tugon
sa pagkukumahog ng 9th IDPA na maideklarang
Conflict Manageable and Ready for Development
Area ang Masbate at Sorsogon bago sumapit ang
eleksyong 2016. Patuloy na pinopokusan ang ilang
bayan sa ikatlong Distrito ng Albay, Libmanan
sa Camarines Sur at Labo, Camarines Norte.
Pampulitikang bigwas din ito laban sa
pinakamagastos at pinakamagarbongpasikat ng rehimeng Aquino para sa
pulong ng APEC nitong nakaraang
Nobyembre 16-18, 2015.
Jose Rapsing Command – BHB Masbate:
Oktubre 31, 2015 – Alas-8 ng gabi, hinaras
ng isang tim ng mga pulang mandirigma
ang detatsment ng 9th Infantry Battalion na
nakabase sa Brgy. Danao, San Jacinto, isla ng Ticao
Masbate. Kasabay nito, bandang alas-12:00 ng
hatinggabi, hinaras din ng isang yunit ng BHB ang
Headquarters ng Battalion Reconaissance Company
sa Sityo Catindong, Brgy. Maingaran, Masbate City.
Isang sundalo ang napatay at isa ang sugatan mula
sa hanay ng kaaway.
Samantala, alas-2:30 ng madaling araw, hinagisan
ng granada ng BHB ang Brgy. Hall ng Brgy. Dayao,
Mandaon na hinihimpilan ng isang seksyon ng
militar na nagbabantay sa Hitone Construction
Company na nagpapatrabaho sa kalsada. Dalawa
ang agarang namatay at isa ang malubhang
nasugatan sa hanay ng militar.
Nobyembre 01, 2015 - Alas-12 ng umaga,
matagumpay na naisagawa ang isang aksyon
demolisyon sa safe house ng 18 kataong myembro
ng 9th IBPA sa Brgy. Poblacion, San Jacinto Isla ng
Ticao Masbate. Matapos na pumutok ang bomba,
sabay-sabay na pinaputukan ng BHB ang nasabing
safehouse ng 9th IBPA. Apat ang naiulat na patay
habang hindi mabilang ang naging kaswalti sa
hanay ng tropa ng militar.
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Celso Minguez Command – BHB Sorsogon:
Nobyembre 2, 2015 alas-2:45 ng hapon inambus
ng Celso Minguez Command (CMC) ang PNP Patrol
ng Gubat, Sorsogon sa barangay Marinas papasok
sa nasabing munisipyo. Limang pulis ang sugatan
at dalawa ang patay matapos ang nasabing ambus.
Kinilala ang mga nasugatang tropa ng PNP na sina
SPO1 Ronald Din, PO3 Aris Hasal, PO1 Gerry Gabuyo,
PO2 Dennis Garbida at PO2 Sheryl Marbella.
Santos Binamera Command – BHB Albay:
Nobyembre 01, 2015 – Alas-8:30 ng umaga,
hinaras ng isang tim ng Santos Binamera Command
(SBC) ang detatsment ng 2nd Infantry Battalion,
Philippine Army na nakabase sa Brgy. Bascaran,
Daraga, Albay. Kasabay din nito, sa magkahiwalay
na operasyon, ilinunsad ng BHB ang operasyong
demolisyon sa Brgy.Villahermosa, Daraga, Albay
laban sa myembro ng Provincial Public Safety
Company (PPSC) na nakabase sa nasabing lugar.
Eduardo Olbarra Command – BHB Camarines
Sur:
Oktubre 25, 2015– Alas-9 ng gabi, matagumpay
namang hinaras ng isang tim ng Edmundo Jacob
Command ang detatsment ng 22nd Infantry
Battalion sa Brgy. San Pedro, Iriga City na matagal
nang namumugad at nang-aabuso sa nasabing
lugar.
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Oktubre 28, 2015-Alas-8 ng
umaga: Inisparo ng tropa ng
Norben Gruta Command (NGC)
si Pfc. Edmol Rey C. Caceres
ng Charlie Coy ng 42nd IB na
namamalagi at namemerwisyo
sa mga residente ng Libmanan,
Camarines Sur. Ginagawang
dahilan sa pananatili ng nasabing
tropa ang pagbabantay sa
pinagagawang kalsada sa lugar.
Nasamsam ang isang M16 rifle
sa naturang aksyon. Kasabay
nito ang operasyong haras laban
sa isang yunit ng 42nd IBPA na
humihimpil sa barangay hall at
loob ng baryo sa Brgy. Belwang
sa bayan ng Lupi, Camarines Sur.
Oktubre 31, 2015 muling
hinaras ng mga pulang
mandirigma ng Edmundo
Jacob Command ang tropang
nagsasagawa ng patrolya sa Brgy.
San Pedro, 22nd IB Detachment
sa Iriga City. Samatala, hinaras ng
yunit ng NGC ng BHB ang isang
yunit ng 42nd IBPA na mag-iisang
linggo nang humihimpil sa mga
kabahayan at Brgy. Hall ng Baryo
Calabnigan at Villa Socorro sa
bayan ng Libmanan. Tugon ito
sa reklamo ng mga taumbaryo
laban sa PDT dahil nakasasagabal
sila sa pribadong aktibidad
ng mamamayan, nakaabala
sa gawaing produksyon at
naghahasik ng takot sa mga
taumbaryo.
Armando Catapia Command –
BHB Camarines Norte:
Oktubre 31, 2015 – Alas-11
ng gabi rineyd ng isang tim ng
mga pulang mandirigma ang
tropa ng 49th IB na nagsisilbing
gwardiya sa patrabahong tulay
ng EUS Construction sa Brgy.
Daguit, Labo, Camarines Norte.
Sa nasabing labanan, nasamsam
ang dalawang M14 at isang M16
rifle mula sa tropa ng kaaway.
Napatay sina Pvt. Reymark Camila
Regore at Anthony Aceron ng
Civilian Armed Auxiliary 22nd
IB habang sugatan si Pfc. Jhelor
Caranzo sa nasabing labanan.
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Pagdiriwang ng araw ng karapatang
pantao, yinanig ng mga kilos-protesta!
Libu-libong mamamayang Bikolano ang nakiisa sa internasyunal
pagdiriwang ng araw ng karapatang pantao nitong Disyembre 10,
2015. Ipinagdiwang ito ng iba't-ibang prubinsya na napupuno ng
makukulay na pulang bandila, mga istrimer at plakards ng iba'tibang panawagan. Dagdag din ang mga makukulay at militanteng
kulturang pagtatanghal ng mga kabataan at ng iba pang sektor.
Yinanig ng mga progresibong grupo ang mga sentrong bayan sa
sabay-sabay na pagdiriwang nito ng nasabing aktibidad. Umabot
sa mahigit 12, 572 katao ang nakiisa sa isinagawang kilos-protesta
sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon. Sa prubinsya ng Albay mahigit
2000 katao ang dumalo sa aktibidad. Sa Camarines Norte naman
ay umabot sa 533 ang lumahok. Dalawanglibo’t animnapung
mamamayan naman mula sa Camarines Sur ang nakiisa. Samantala,
6, 000 Masbatenyo ang sama-samang nagmartsa sa mga bayan
ng nasabing isla. Gayundin, dinaluhan naman ng mahigit 1, 979
Sorsoganon ang kilos-protesta na isinagawa sa sentrong bayan ng
prubinsya.
Kinukundena ng mamamayang Bikolano ang papasidhing
karahasan at pasismo ng mga berdugong Armed Forces of the
Philippine at papet na rehimeng US-Aquino. Kasabay sa pagsariwa
ng mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng rehimen, inalala
rin ng mga progresibong grupo ang walang awang pagpaslang sa
tagapagsalita ng Karapatan-Bikol na si Teodoro “Ka Tudoy” Escanilla
at sa Anakpawis Municipal Coordinator Arnel Morada. Umabot na
sa 69 katao ang biktima ng extrajudicial killing sa rehiyon.
Nakiisa rin ang mga progresibong organisasyon sa paniningil sa
estado sa todo-todong karahasan at sunud-sunod na pagpaslang
na nagaganap sa Mindanao, lalo na sa hanay ng mga lumad.
Samantala, higit na idiniin ang pagpapanagot ng gubyernong
Aquino sa tahasang kawalan ng aksyon at pagiging pasimuno
ng mga papahabang listahan ng kaso ng kriminalidad sa rehiyon.
Higit na nagpapaalab sa damdaming lumalaban ng mamamayan
Bikolano ang papatinding krisis at kapabayaan ng rehimen.
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Ika-11 Anibersaryo ng Hacienda Luisita Massacre, ginunita
Nagmartsa patungo sa Ninoy Aquino Memorial Shrine sa lungsod ng Quezon City ang mga magsasaka
at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita kasama ang iba’t ibang sektor nitong Nobyembre 16 upang
gunitain ang ika-11 taon ng kawalan ng hustisya sa patuloy na pangangamkam ng lupa.
Matatandaan noong Nobyembre 16, 2004 nang
maganap ang madugong masaker sa nakapiket
na mga magsasaka at manggagawa sa Hacienda
Luisita. Pinaulanan ng bala ng magkakumbinang
pwersa ng Philippine Army, pulis at paramilitar
ang mga nagpoprotesta. Pito ang namatay
at mahigit 100 ang nasugatan sa marahas na
insidente. Walang naparusahan sa nangyaring
masaker sa kabila ng malinaw na ebidensya mula
sa mga kuha ng midyang nasa pangyayari na
nagpapatunay na ang pamilyang CojuangcoAquino ang nasa likod ng brutal na dispersal.
Pilit iginigiit ng panig ng mga Cojuangco-Aquino
na ang putok ay nagmula sa hanay ng mga
magsasakang nagkilos-protesta.
Labing-isang taon matapos ang masaker,
tuluy-tuloy at lalong sumahol ang paglabag
sa karapatang pantao ng mga magsasaka at
manggagawa sa haciendang kontrolado ng
angkang Cojuangco-Aquino. Sa kabila ng
desisyon ng Korte Suprema noong April 21, 2012
na ipamahagi ang mahigit 5, 000 lupain sa mga
magsasaka at manggagawang bukid na matagal
nang pinapaunlad ang lupa, nananatiling malayo
sa kamay ng mga manggagawang bukid ang
malawak na lupain ng Hacienda Luisita.
Sa pangunguna ng AMBALA o Alyansa ng
Magbubukid sa Asyenda Luisita ay nagsagawa
ng mga kilos-protesta ang mga magsasaka ng
Hacienda Luisita kasama ang malawak na hanay
ng mga progresibong organisasyon at tagasuporta ng laban para sa lupa. Ang nasabing
protesta ay hindi lamang paggunita sa ika-11
taong anibersaryo ng masaker kundi paniningil sa
rehimeng Aquino at patuloy na pananawagan ng
tunay na reporma sa lupa.
Kasabay ng nabanggit na mga kilos-protesta
ay naglabas ng pahayag si Ka Maria Roja Banua,
tagapagsalita ng NDF-Bicol bilang pagsuporta sa
laban ng mamamayan ng Hacienda Luisita at sa
lahat ng biktima ng karahasan ng estado.
Ayon kay Ka Roja, “Walang kasingtagal ang
labing isang taong paghahabol sa hustisya para
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sa mga magbubukid ng Hacienda Luisita. Ang
pagbalik-tanaw sa masaker noong 2004 ay
pagbabalik-tanaw sa kagitingan at pagbabalikwas
ng uring anakpawis laban sa mapanibasib na
naghaharing-uri. Nakikiisa ang NDF Bikol sa
higit na maigting na laban para sa karapatan sa
lupa ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita.
Kinukundena ng NDF Bikol ang inutil na rehimeng
Aquino sa kawalan ng hustisya para sa biktima ng
masaker noong Nobyembre 16, 2004 at sa lahat
ng biktima ng bulok na sistemang pinaiiral ng
mga naghaharing-uri at ng imperyalistang US sa
proteksyon ng reaksyunaryong sandatahan ng
Pilipinas.
Ang pinakamataas na parangal na kikilala sa lahat
ng buhay na ibinuwis sa makasaysayang lupain ng
Hacienda Luisita ay ang pagpapatuloy ng labang
sinimulan. Muli nating pagtibayin ang hanay ng
mga anakpawis sa buong bansa at mapagpasyang
baklasin ang kaayusang ilang salinlahi nang
pinakinabangan ng mga panginoong may-lupa.
Dapat labanan ang mga patakarang neoliberal na
lalong nagpapahigpit sa kadenang nagbubulid sa
mga magsasaka.”
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Diwang Rebolusyonaryo
Arbitrasyon sa Baryo Karaan
Madalas mag-regrup sa mga kasama ang mga
susing masa sa Baryo Karaan upang mag-ulat ng mga
nangyayari sa kanilang baryo at humingi ng payo sa
iba’t ibang usapin. Nasa liblib na bahagi ng Camarines
Sur ang Baryo Karaan at mayorya ng nakatira rito
ay mga magsasakang naghihikahos. Karamihan sa
mga kabataan sa baryo ay hindi nakapag-aral dahil
ilang taon pa lang ang nakalilipas nang matayuan
ng pang-sekundaryang paaralan ang baryo. Ang
Baryo Karaan at ang mga karatig-baryo nito ay
larawan ng kapabayaan ng nakaupong gubyerno sa
kanyang nasasakupan. Sa halip na mga proyektong
makatutulong sa taumbaryo, dalawang detatsment
ng militar ang itinayo ng gubyerno ni Aquino sa mga
kasunod na baryo.
Ngunit hindi hadlang ang ilang metro lamang
na layo ng Baryo Karaan mula sa kampo ng militar
sa aktibong pagkilos ng mga nasa organisasyong
masa. Sa katunayan, nakapaglulunsad ang samahan
ng magsasaka ng mga pag-aaral kahit nasa bunganga
lamang ng kaaway ang baryo. Maging mga treyning
upang magsanay ng mga instruktor ay naisasagawa
na rin sa loob ng baryo.
“Mataas na ang inabot na pampulitikang kamulatan
ng masa natin sa Baryo Karaan,” ani Ka Lea,
ang kalihim ng Komiteng Seksyon sa Platun na
nakasasaklaw sa baryo. Mula nang maitayo ang
Pambansang Katipunan ng Magbubukid, lalong
naging aktibo ang baryo sa iba’t ibang kampanya.
Halimbawa nito ang kampanya laban sa
militarisasyon sa kanilang baryo noong nakaraang
taon. Mahusay na napangangasiwaan ang
samahan sa pamumuno mismo ng mga magsasaka
na ginagabayan ng mga kasama. Patuloy na
lumalarga ang mga subkomite ng PKM, mula sa
Subkomite sa Edukasyon, hanggang sa Subkomite
sa Arbitrasyon. Malaking bagay para sa taumbaryo
ang arbitrasyon upang mapanatili ang katahimikan
at kaayusan sa baryo.
Minsan ay hinihinging tumayong tagapamagitan
ang mga kasama sa Komiteng Seksyon. Isa sa mga
tungkulin ng Komiteng Seksyon ang magbigay ng
payo at gabayan ang mga nasa lokalidad upang
mapahusay pa ang pagreresolba sa mga problemang
idinudulog ng masa. Sa gayon, patuloy na nasasanay
ang mga taga-Baryo Karaan sa pagharap sa iba’t
ibang problema. Pinakahuli sa mga karanasan ng
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arbitrasyon na rinesolba nito ay ang pagdulog ng
reklamo tungkol sa linderos (hangganan ng lote) ng
mga pamilyang Obrenica at Asareno.
Matagal na panahon nang hindi nagkakasundo
ang mga pamilyang Asareno at Obrenica dahil hindi
nareresolba ang alitan nila sa linderos. Kapwa tenante
ang mga Asareno at Obrenica sa lupang binubungkal
nila at ang problema sa linderos ay naipasa na rin
lang sa kanila ng mga dating tagapangalaga ng
nyugan. Umabot sa panahong pansamantalang
iniwan ng dalawang pamilya ang lupa hanggang
hindi pa nasususog ang tunay na linderos. Ngunit
dahil sa matinding krisis, hindi rin nagtagal ang
pagrerelokasyon. Minabuti na ng dalawang pamilya
na idulog sa Subkomite sa Arbitrasyon ang kanilang
problema.
Pinag-aralan ng Subkomite ang reklamong idinulog
ng dalawang pamilya na kapwa rin mahuhusay na
mga aktibistang nakapaloob sa organisasyong masa.
Ang pamilyang Asareno ay aktibong lumalahok sa
mga programa ng samahan. Si Tiyo Luis Asareno
ay isa sa mga mahuhusay na instruktor sa lokalidad,
habang si Tiyo Marco naman na mula sa pamilyang
Obrenica ay isa sa mga lider masa ng samahan at
masigasig ding kumikilos sa lokalidad.
“Dahil sa hindi madali ang usapin na kailangang
balansihin, kagyat ipinaabot sa mga kasama ang
reklamong iyon. Kaya nakasabay ang mga kasama
24

Diwang Rebolusyonaryo
sa pag-iimbestiga ng naturang kaso,” pagpapatuloy
Matapos ang ilang panahon na ibinigay ng samahan
ng salaysay ni Ka Lea. Masusing pinag-aralan ng
at ng mga kasama, muling nagpaabot ang dalawang
mga myembro ng arbitrasyon at ng mga kasama
pamilya na handa na silang mag-usap at hinihingi
sa Komiteng Seksyon ang reklamo. Tinipon ang
na lamang ang presensya ng mga kasama bilang
mga datos at nag-imbestiga sa mga sangkot at
tagapamagitan sa usapan. Ilinahad ng pamilyang
mga kababaryong may kaalaman sa kasaysayan
Asareno ang ilang kasunduang binalangkas nila
ng lupa. Unang naging pasya ng mga nag-ayos ay
at ng pamilyang Obrenica. Napagkaisahan na
ang pagsukat ng lupa
babayaran na lamang ang mga
at pagtakda ng bagong
produktong nakapasok sa lupa
“Kayang-kaya namang
linderos batay sa resulta ng
ng magkabilang panig. Ang
imbestigasyon. Ngunit hindi ayusin ng masa ang mga
bayaran ay batay sa piraso ng
problemang lumilitaw sa
pumayag ang dalawang
tanim na nakapasok sa kanipamilya. Unawa ito ni Ka
hanay nila basta’t nariyan kanilang lupa. Mula sa 500
Lea. “Alam namin na hindi
ang gabay at pagpapayo
piso na bayaran, naipinal ang
basta-basta mauunawaan
halagang 350 piso na lamang.
ng
mga
kasama
at
ng
ng mga pamilyang Asareno
Sa ganitong paraan, naresolba
samahan”
at Obrenica ang desisyon
rin ang problema hinggil sa
kaya pansamantalang
linderos na noon pa man ay
nakabinbin ang resolusyon hinggil sa pagsusukat.
pinagmumulan ng mga hindi pagkakaunawaan ng
Malaki ang pagpapahalaga ng mga magsasaka sa
masa.
kanilang lupa kaya naman kahit ilang bahagi lamang
“Kayang-kaya namang ayusin ng masa ang mga
ng lupa na mawala ay mabigat na usapin.”
problemang
lumilitaw sa hanay nila basta’t nariyan
Ilang panahong ibininbin ang pagpapatupad sa
ang
gabay
at
ng mga kasama at ng
resolusyon upang higit na mapag-aralan kung ano ang samahan,” anipagpapayo
Ka
Lea.
mas makabubuti. Gayunpaman, sinariwa muna ng
mga kasama, ng mga pamilyang sangkot at maging
Ang lupa ang buhay ng magsasaka. Kahit
ng mga myembro ng Subkomite sa Arbitrasyon,
kakarampot lamang na lupa ang mayroon sila
ang dokumentong Rebolusyonaryong Gabay sa
ay labis-labis ang pagpapahalaga nila rito. Kaya
Reporma sa Lupa. Ipinatanaw ang pagnanasyunalisa madalas na nangyayari sa mga baryo ang mga hindi
at kumpiskasyon ng mga lupang pagmamay-ari ng
pagkakaunawaan sa pagitan ng mga taumbaryo o
mga imperyalista at lokal na naghaharing uri matapos kahit maging sa loob ng isang pamilya dahil sa lupa.
ang tagumpay ng rebolusyon. Pagkatapos nito ay
Bilang pagtatapos ni Ka Lea, sinabi niya na ang
ang makatarungang distribusyon at karapatang
pagresolba
sa problema ng masa ay sa kanila mismo
magbungkal sa mga magsasakang wala o kulang ang
nakasalalay.
lupa.
“Patuloy na umuunlad ang husay at talino ng masa
“Sinabi namin sa dalawang pamilya na sa panahon
habang
ginagamit nila ang mga ito sa pagharap sa
ng tagumpay, ang lupang binubungkal nila ay bahagi
mga problema. Ipatanaw natin ang kahalagahan
ng inanasyunalisa natin dahil sa pagmamay-ari iyon
ng pagkakaisa at pagtutulungan para sa sarili nilang
ng asyendero. Sa ngayon, dahil narito ang kilusan,
kapakanan.”
hayaang ang nakatalagang organo ng Partido ang
Mulat ang masa sa tunay nilang kalagayan. Sa
magpasya para sa ikabubuti ng lahat. Habang pinagpaggabay at mga payo ng mga kasama, wasto
uusapan ang tindig hinggil sa resolusyon, ang kilusan
nilang napamumunuan ang kanilang samahan.
muna ang mangangasiwa sa lupa. Magbigayan at
May kakayahan ang masang ayusin ang anumang
isipin kung ano ang mas makabubuti,” mahabang
suliraning lumilitaw sa pagitan ng isa’t isa.
Mahalagang maresolba ang mga alitan sa hanay
paliwanag ni Ka Lea. Sa ilang panahon na pagkilos sa
ng mamamayan nang sa gayon ay maabot ang
lokalidad, mataas na rin ang inabot na pampulitikang
konsolidasyon sa pagharap sa mas malalaking laban
kamulatan ng dalawang pamilya. Sa mahabang
at kampanya. Sa pagpapaunlad ng pampulitikang
proseso ng pag-uusap, napagdesisyunan ng pamilyang kamulatan, higit na nagiging mahusay ang
Asareno at pamilyang Obrenica na magbalangkas ng
mamamayan sa paggampan ng iba’t-ibang gawain sa
loob ng samahan at puspusang kikilos para wakasan
mga kasunduan.
ang pang-aapi at pang-aalipin.
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Bangungot ng kahapon
Bawat karanasan ay binabalik-balikan
Bawat pagdugtong ng paghinga’y may pangamba,
Natatakot na baka maulit ang isang pangyayari
Na kailanman ay ‘di mo inasahan
Laluna kapag nabasa mo
Sa isang listahan ng mga kinitlan ng buhay,
Naroon ang mga myembro ng iyong pamilya
Naalala mo,
Noong panahong nagkakasiyahan kayong mag-anak
Nang paulanan ng bala ang munti ninyong tahanan
Bigla kang niyakap ng iyong ama
upang iilag sa mga bala
Habang ang inyong bunso’y bumulagta sa sahig
Naliligo sa sariling dugo
Sunod mong nakita ang isa mo pang
kapatid,
Bumulagta,
unti-unting napupugto ang
hininga
Wala kang magawa para
patigilin ang bala
Bala na walang
kasiguruhan kung
kailan hihinto
Ang dahilan, NPA
umano ang iyong amang
magkakabod
Wala kang magawa upang
pabulaanan ang pambibintang
Dahil alam mong tanging isasagot
sa’yo ay punglo
Ikaw lang ang
tanging nakaligtas
Naiwang pilat mula sa mga daplis ng bala
Ang sa tuwina sa iyo ay nagpapaalala
Ang iyong masayang mukha’y
pinalitan ng pagtangis
Dahil sa iyong nasaksihan, ngunit saglit lang nang
ika’y manghina
Sapagkat ang malambot na
damdamin, pinalitan ng poot at paghihimagsik
Alam mong ‘di lang ikaw ang humihingi ng hustisya
Mas marami pa ang dumaan sa
kamay ng karahasan,
Tulad nilang pinaggiya sa operasyon tapos ay pinatay,
Tulad nilang pinatawag sa barangay hall
upang imbestigahan,
Tulad niyang babaeng sapilitang kinaladkad
tungo sa baraks,
Upang magbigay aliw sa mga pasista
Nang tumanggi siya, ikinulong sa outpost ng baryo
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Salarin ang 42nd IBPA
O nang patayin ang isang kapitan
at inosenteng bata
Ipinagtanggol niya
Ang batang tanging nakaligtas
sa minasaker na pamilya
Dahil gustong dukutin upang walang ebidensya
Hustisya raw ang hanap niya
Malas niya, pader ang kaniyang binabangga
Salarin ang death squad ng 49th IB
O nang gawing giya ng militar ang apat na kabataan
Galing sa isang labanan ang mga
mersenaryo
Pinagdala ang apat ng mga bangkay
Di na nakabalik
Salarin ang 9th IB
O nang paulanan ng bala
ang bahay ng isang
mamamahayag
Karapatan sa lupa,
sa sahod,
sa malayang
pamamahayag
Dahilan kung bakit
kinitlan ng buhay
si Ka Todoy
Salarin ang 31st IBPA
O nang abutan ng
operasyon ang
apat na magsasaka
Namamahinga sa kubo nang
paulanan ng bala
Mga NPA umano kasi ang mga ito
Salarin kundi ang 2nd IB
Laganap ang pamamaslang,
Pagdukot at pananakit
Ang iyong pagtangis at pagkatakot
Ang magdadala sa hangganan ng iyong pagkakimi
Sa kalaunan
Ikaw ay hahawak ng armas
Dahil alam mong walang ibang lulutas,
Kundi ang paghawak sa
Sandata ng pagrerebolusyon
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