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19th IB,
ginharas han BHBWestern Samar

gipit, magpasurender, ngan pumatay.
Bag-o nga tuig na, kundi waray bag-o
ha wala-tuo nga pagbibinuwa ni Duterte
ngan han AFP-PNP. Ginbansagan nira
nga "terorista" an mga estudyante ngan
intelektwal nga libre nga napinsar ngan
nasukna ha iya mga kapakyasan ha pan‐
demya. Adlaw-adlaw mayda ginbabalita
nga "sumurender" nga kaapi han BHB
kundi haros ngatanan ginpirit, ginharas,
ginpatawag ha kampo han militar, o na‐
hugay dara han kakurian. Napeperdi na
kuno an BHB kundi lubong ha panmaiha‐
an nga krisis ngan gutom an katawhan,
nga amo an matambok nga tuna para ha
pagpasulong han armado nga pag-ato.
Ginpapakyas han katawhan an
terorismo ni Duterte. Ha Eastern Visayas,
nagserbe pa nga sungo an pasista nga
todo-atake para ha pagdako han kaapi‐
han han BHB ngan pagdamo han nasu‐
porta ha rebolusyon. Ha magkalain-lain
nga pamaagi, naidaug nira an mga pan‐
masa nga pakigbisog para ha suhol, kita,
katungod ngan kalibgsugan. Ginpupuru‐

DUHA NGA SUNDALO an napa‐
tay kahuman harason han Ba‐
gong Hukbong Bayan-Western
Samar (Arnulfo Ortiz Command
o BHB-AOC) an mga tropa han
19th Infantry Battalion ha
Brgy. Carolina, Matuguinao
hadton Disyembre 15, 2020.
Napatay ha aksyon militar
hi PFC Romel Menyuso, sam‐
tang namatay gihapon an usa
nga tropa nga grabe nga nasa‐
maran. Ginhimo an pagharas
kahuman masobra duha kase‐
mana nga magbabad an mga
sundalo ha siyam nga baryo
agud maghimo han operasyon
nga RCSP. Kahuman hini, lima
kabeses nga susrunod nga na‐
ngatake an 19th IB diin waray
nahiagum nga kaswalti an
BHB-AOC.
Hadin Enero, mga pwersa
naman han 12th Special Action
Battalion han PNP-Special
Action Force an tuyaw nga
naglilinanat han yunit han BHB
ha Matuguinao. Gin-atake hini
an usa ng yunit han BHB ha
Brgy. Inubod hadton Enero 10,
dapit alas-2 han kulop. Didi
naghalad han kinabuhi an usa
nga Pula nga mangaraway
ngan nakakumpiska an kaaway
han usa nga riple nga M-16.
An mga operasyon han
AFP-PNP hadton Disyembre
kaparte han haros magkadud‐
rungan nga pag-atake han ma‐
sobra 640 nga tropa kontra ha
BHB ha Northern ngan Wes‐
tern Samar.
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Ginpapakyas han katawhan an
pasista nga terorismo ni Duterte

M

aisog nga gin-aatubang han kataw‐
han an pasista nga terorismo han
rehimen US-Duterte. Atubangan han wa‐
ray wantas nga kamadarahug han mga
armado nga ahente hini, nagpapabilin an
ira pagkakaurusa para ha kinabuhi-ngankamatayon nga pakigbisog. Nangangalas
ha iya hakog, pakuri, inutil, tiraniko ngan
traydor nga rehimen, determinado hira
nga magpakusog ngan ipasulong an gerra
han katawhan.
Nagpapabilin nga prayoridad an Eas‐
tern Visayas ha todo-gerra ni Duterte.
Diri mamenos ha 18 nga kusog-batalyon
han AFP-PNP an nakatambak ha rehiyon
kahuman igbalhin an 81st Infantry Bat‐
talion ha Samar tikang ha Ilocos Sur.
Gindudugngan an mga pwersa ngan hi‐
gamit pan-gerra kontra ha katawhan. Bi‐
san an PNP natikadako an papel ha mga
operasyon kombat ngan Retooled Com‐
munity Support Program (RCSP), pagpa‐
gios han magraut nga elemento para ha
kontra-insurhensiya, pagtanom han ebi‐
densya para ha pangaresto, ngan mang‐
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Buwa nga balita han AFP

P20 milyon han RTF-ELCAC para ha
mga ‘cleared’ nga barangay,
inasukaran nga bala la
Ano an sering han AFP?
Nagsaad hi Maj. Gen. Pio Q. Diñoso III, kumander han 8th Infantry Divisi‐
on ngan tagapangulo RTF-ELCAC ha Eastern Visayas, nga makarawat hin tagP20 milyon ilarum han Barangay Development Program an unom nga barangay
ha Northern Samar tungod kay "cleared" na ini han impluwensiya han BHB.
Hadton 2016 pa kuno waray rebolusyunaryo nga kagiusan ha mga barangay
han Hitapi-an, Osang ngan Nagoocan ha Catubig, Calantiao ha Bobon, San Mi‐
guel ha Las Navas, ngan Quezon ha Catarman.
Karuyag igpagawas hini nga an BHB an hinungdan han kawaray kauswa‐
gan ha kabaryuhan sanglit kun waray na ini, poyde na makasakob an mga pro‐
yekto pangalsada, proyekto nga livelihood, ngan serbisyo pankalibsugan han
reaksyunaryo nga gubyerno.
Ano an kamatuoran?
Diri an rebolusyunaryo nga kagiusan an hinungdan han kawaray kauswa‐
gan ha kabaryuhan kundi an tulo nga demonyo han imperyalismo, pyudalismo,
ngan burukrata-kapitalismo nga gin-uundong han rehimen Duterte ngan han
AFP. An ginpapanhugay ni Diñoso nga mga "proyekto" inasukaran nga bala la
agud tahuban ini sugad liwat an pasismo nga ginbubuhat han mga sundalo ha
kabaryuhan. Diri hini ginsosolbar an gamot han armado nga sumpakiay nga
ginlalansar han BHB, an demanda han mga parag-uma para ha tinuod nga re‐
porma ha tuna nga ginpapakigbisugan han PKM. Igpapabilin la hira
nga tiniyupi ngan rinaugdaug.
Pinaagi liwat hini nga pondo,
mas naungbaw na an militar ha si‐
bilyan nga gubyerno tungod kay
hira na an mapagdesisyon ha
alokasyon hini nga mga proyek‐
to imbes na an mga kapitan
han barangay ngan ahensiya
han gubyerno. Gagamiton la
nira Diñoso ini nga kwarta
agud suholan an mga ma‐
ka-militar nga lokal nga
upisyal para ha eleksyon
2022.

"Ginpapakyas...," tikang ha paypay 1

tan nira han leksyon an mga nagin
kaluyahan ngan nag-aandam na para
ha mas dagko nga ayat.
Yana nga 2021, andam para ha
mas dako nga pagsulong an pakigbi‐
sog han katawhan atubangan han
labaw nga paggrabe han pangatake
ni Duterte. Labaw nga nagigin ma‐

darahug hi Duterte tungod kay ha
barukbadok han dudrungan nga pag‐
martsa han BHB ngan han masa nga
gin-gigiyahan han Partido, nangu‐
ngurog-kurog hiya ha kahadlok. Ha
nagkakaurusa nga kusog han kataw‐
han, mayda adlaw gihapon an mga
tigre nga papel.

PNP, natukod han
death squad ha E. Samar
HA DOLORES, EASTERN Samar, ginoorganisa han kapulisan an mga ele‐
mento han kriminal nga sindikato ko‐
mo mga tagahimo han ekstrahudisyal
nga panmatay ngan impormer para ha
kontra-insurhensiya.
Sigon ha BHB-Eastern Samar
(Sergio Lobina Command), ginpapi‐
yansahan han PNP-Dolores an mga
priso hini kabalyo han pagtukod ha ira
komo death squad. Ginpipili nira an
mga mayda rekord hin kontra-sosyal
nga aktibidad sugad han panmatay,
bulang, ngan pangilas han karabaw.
Kahuman buhian, ginhahatagan
ini hin armas ngan gin-eendorso komo
gun-for-hire (ginbabaydan agud pu‐
matay). Nakuha liwat han kikbak an
PNP-Dolores tikang ha patong ha ulo
ha kada tawo nga ginpapatay. Ginta‐
tanom liwat an mga kriminal komo
aset kontra ha BHB ngan ha masa.
Nagin kahiaraan na ini han kapulisan
hadton 2017 pa. Pinakalanong hini an
lider han gang nga hi Boboy Tejeo.
Damo ha mga ginbuhian nga priso
an naruyag na kunta magbag-o han
kinabuhi kundi gindidid-an han PNPDolores ngan gintatarhug nga papa‐
tayon. Dumaup na la hira ngan mag‐
pabulig ha BHB-SLC nga nagseguro
naman han ira katalwasan.
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Ha Northern Samar, kalakip ha
mga bungto nga ira ginsulay-sukay
an Las Navas, Pambujan, San Roque,
Silvino Lobos ngan Catubig. Ha Silvi‐
no Lobos, naglinibot ha mga baryo
an paramilitar nga grupo nga Dose
Pares
agud
mamiling
han
"pasyente."
Ha butnga hini nga grabe nga
pangatake, usa nga full-size nga pla‐
tun han BHB-Northern Samar (Ro‐
dante Urtal Command) an nakahu‐
man han Batakan nga Kurso Puliti‐
ko-Militar ha pareho nga bulan.
Nakahuman an mga pultaym nga
mangaraway ngan kaapi han yunit
milisya tikang ha upat nga baryo.
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Agraryo nga rebolusyon,
marayhak nga nasulong ha Samar
GATUS-GATOS NGA PAMILYA nga parag-uma nagpupulos han ira mga nakabot nga kadaugan ha mga kontrapyudal nga pakigbisog (KPP) han mga tsapter
han Pambansang Katipunan ng Magbubukid (PKM) ha mga prente gerilya ha
Samar. Ini nga mga kadaugan ha agraryo nga rebolusyon nagin dako an paka‐
bulig ha mga parag-uma nga nag-aantos han natikahitaas nga presyo han
mga papliton ngan destroso ha panginabuhi durot han mga lockdown.
Ha usa nga prente gerilya, maa‐
bot 600 nga pamilya an nakabenepi‐
syo ha ginlansar nga pakigbisog han
mga tsapter han PKM tikang ha pito
nga baryo. Kalakip ha ira nakab-ot
an pagpahitaas han bahinay para ha
agsador han lubi, diin tikang ha 5050 nga bahinay ginhimo ini nga 70-30
pabor ha agaron kundi ha iya an gas‐
tos ha pagkaon ngan hornal. Ha pagagsa han duma, tikang ha 50-50 nga
bahinay nahimo ini nga kukuhaon la
anay an gastos ha pasahe ngan pag‐
kaon han parag-agsa antes babhinon
hin 50-50. Naidaug liwat an pag‐
pamenos han presyo han bata‐
kan nga papliton sugad han bu‐
gas, mga masusura, timpla‐
hon, sabon, asin, ngan taba‐
ko. Tikang ha 30-100% nga ga‐
nansya han negosyante nahimo
ini nga 11-12%.
Ha usa naman nga prente
gerilya, gindaug han tsapter han
PKM ha baryo an pagpahitaas han
suhol ha pagtrabaho ha hagna. Ti‐
kang ha 120/korteyo (1 kaektarya =

16 korteyo), nahimo ini nga 130/kor‐
teyo kun waray pagkaon o 120/kor‐
teyo lakip na an pagkaon. Nabag-o
liwat an hadto anay kaayusan nga
"kun hin-o an nagtanom, amo an
maani." Gin-abre an pag-ani ha hin-o
man nga naruyag makialayon agud
ngatanan magkamayda hin kaban
han bugas ha kada tagsa nira balay.
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Treyning medikal
ngan klinika han
katawhan, ginlansar
PADAYON GIHAPON AN kampanya
pankalibsugan han Bagong Hukbong
Bayan ha panahon han pandemya.
Ha Eastern Samar, maabot 14 nga
upisyal medikal han hukbo ngan han
lokal nga organisasyon han mga pa‐
rag-uma an nakahuman han trey‐
ning medikal nga ginlansar han Ser‐
gio Lobina Command (BHB-SLC).
An walo kaadlaw nga treyning
baton ha natikahitaas nga pangina‐
hanglan nga mahatagan hin serbi‐
syo medikal an masa samtang
mayda pandemya. Ginhatagan duon
liwat ha pag-aram an importansya
han tukma ngan siyentipiko nga
paglikay ngan pagtambal ha Covid19, kalimpyuhan ngan sanitasyon.
Sigon ha BHB-SLC, importante an
treyning medikal tungod liwat kay
haros diri nakakahiagum han serbi‐
syo pankalibsugan an taghimaryo ha
tay-aw nga lugar labina kun mayda
operasyon militar an kaaway.
Kahuman hini, naghimo hira han
klinika han katawhan diin nakaha‐
tag hira han serbisyo medikal ha
masobra 40 katawo. Antes an trey‐
ning, nakahatag liwat hira han edu‐
kasyon ngan mga barasahon hiu‐
nong ha Covid-19 ha maabot 26 nga
baryo.

Mga kaapi han SK, nakahuman han IKP
MAABOT 26 NGA kaapi han Komite ha Seksyon (SK) ngan Batakan nga Organo
han Partido (BOP) ha lokalidad an nakahuman han Intermedya nga Kurso han
Partido (IKP) hadton Septyembre ha Eastern Samar.
Luyo han mapintas nga operasyon
han kaaway ha erya, nahuman han
mga estudyante ngan tulo nga
instruktor an edukasyon sakob hin 12
kaadlaw. Sigon ha mga estudyante,
naningkamot gud hira tungod kay ki‐
nahanglan nira masantop an teorya
han
Marxismo-Leninismo-Maoismo
agud mapamunuan an masa ha butnga

han natikakuri nira nga kamutangan
durot han militarisasyon ngan pakyas
nga pagsolbar han rehimen Duterte ha
pandemya.
Ha pagtikang pa la han eduka‐
syon, diri mamenos ha 50 nga tropa
han kaaway an nagsulaysukay ha erya
ngan masobra 20 naman an nag-ope‐
rasyon han tikahuman na an pag-a‐

ram. Kundi waray hini mahiagian an
base han mga kasama. Tungod ini ha
ira mahugot nga pagkatin ha seguri‐
dad ngan bulig han lokal nga yunit mi‐
lisya.
Binulig liwat an lokal nga organi‐
sasyon han kabatan-unan ha pagtagu‐
yod han aktibidad, diin pira ha kaapi
hini nagpultaym ha hukbo.
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Red-tagging ha mga unibersidad,
tarhug ha kalibrihan ha akademya

H

a pinakaurhi nga kaso han pan-gigipit ha mga kabatan-unan-estudyante,
gin-ngaranan han Regional Task Force to End Local Communist Armed
Conflict (RTF-ELCAC) ha Eastern Visayas an duha nga pampubliko nga uni‐
bersidad komo mga lugar diin nagrerekluta kuno an Bagong Hukbong Bayan.

Sigon ha RTF-ELCAC, nagrerek‐
luta kuno an BHB ha University of the
Philippines-Visayas Tacloban College
(UPVTC) ngan University of Eastern
Philippines ha Northern Samar pi‐
naagi han mga webinar (mga grupo
nga pandiskusyon ha internet) diin
gin-eerestoryahan han mga estud‐
yante an hiunong ha kakablasan,
bagsak nga ekonomiya, ngan mga ka‐
pakyasan han gubyerno.
Mayda maiha nga kasaysayan
han marayhak nga kagiusan estud‐
yante an mga gin-red tag nga uniber‐
sidad. Nakigbisog an mga estudyante
hini para ha libre nga edukasyon
ngan kontra ha umento ha matrikula,
nakikig-usa ha panawagan han mga
trabahador ngan parag-uma, ngan
aktibo nga napartisipar ha mga pan‐
katilingban nga isyu.
Tarhug ha kalibrihan ha akadem‐
ya ngan pagpahayag ini nga alega‐
syon. Sigon ha National Democratic
Front-Eastern Visayas, "Para ha
RTF-ELCAC, hin-o man nga tawo,
grupo o pormasyon nga nagpapaha‐
yag han mga kontra-gubyerno nga
opinyon ha social media ngan ha

kampus sigurado usa nga ‘terorista’
nga sisirutan basar ha Anti-Terror
Law." Delikado ini para ha yukot-yu‐
kot nga sibilyan nga estudyante, pro‐
pesor, ngan istap nga baga hin gin‐
tututukan han pusil komo mga arma‐
do nga kombatant.
Sering pa han RTF-ELCAC, nagin
mas determinado hira nga pugngan
an mga aktibidad han mga estudyan‐
te kasunod han unilateral nga pag‐
basura han sekretaryo han De‐
partment of National Defense (DND)
nga hi Delfin Lorenzana ha UP-DND
Accord. Amo ini an ka‐
sarabutan nga
nagdidiri ha
pagsakob
han pulis
ngan mili‐
tar ha uni‐
bersidad hin
waray katu‐
gutanan.
Sigon ha
Partido Ko‐
munista
ng
Pilipinas, ka‐
ruyag ni Lo‐

renzana ngan AFP nga maghadi an mili‐
tar ha kampus tungod kay ha mga uni‐
bersidad, baltok nga nakakag-aram han
katilingban an mga estudyante, an mga
problema ngan solusyon hini. Sanglit an
pan-gigipit diri nakakapugong kundi du‐
gang nga nakakaaghat ha ira nga adman
kun kay ano usa nga pamaagi han pag‐
bag-o ha katilingban an armado nga pa‐
kig-away. Mas naduduso hira nga supor‐
tahan o umapi ha BHB.

