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Bahagi ng Internal Security Operations (ISO) ang mga OPLAN. 
Ito ang pang-military na gabay ng gobyerno para talunin ang 

rebolusyong nilulunsad ng Communist Party of the Philippines 
(CPP), New People’s Army (NPA) at National Democratic Front of 
the Philippines (NDFP) at ng iba pang mga armadong kilusan tulad 
ng Moro Islamic Liberation Front (MILF). 

Tingin kasi ng gobyerno, 
mga banta sila sa 

kasalukuyang sistema.

VS.



Pangangamkam sa lupa ng mga magsasaka.

Patuloy na paghigop ng dayuhan 
sa likas yaman ng bansa.

Pagsasamantala sa mga manggagawa. 
(mababang sweldo, kontraktwalisasyon, 

kawalan ng trabaho)

Instrumento ng gobyerno ang mga Oplan para 
panatilihin ang kalakaran sa bansa gaya ng:



P akikialam ng mga dayuhan sa 
mga patakaran at batas sa 

ekonomya (WTO, liberalisasyon, 
deregulasyon, pribatisasyon, 
public-private partnership, CCT).

Kawalan ng sariling industriya, 
mga pagawaan sa bayan .

P agtatambak ng mga yaring 
produkto mula sa ibang bansa.

Ay, ay!
kalisod sa 
kinabuhi!





Dahil sa kahirapang ibinunga ng pang-aapi at 
pagsasamantala, lumalaban ang mamamayan.

may Nag-oorganisa, 
kumikilos at 

nagpoprotesta 

para sa kalayaan 
at Demokrasya!

Mayroon ding 
naglulunsad ng 

armadong pakikibaka

mali ang salitang “insurhensiya” 
at “kontra-insurhensiya.” 

ginagamit ito ng estados unidos at 
ng mga tagasunod nitong gobyerno 
sa iba’t ibang bansa para palabasing 
hindi makatarungan ang pakikibaka ng 
mamamayan. 

ginawa nilang krimen ang mga pagkilos 
ng mamamayan. minamaliit nito ang 
rebolusyonaryong pakikibaka ng 
mamamayan. 

Æ

Ê



Layunin ng mga Oplan na supilin 
at wakasan ang pakikibakang 

masa at ang armadong 
rebolusyon ng mamamayan.



Ang problema, kung sa halip na lipat-bahay, 
magiging 

ang nagkunwaring tutulong.  

ANG

Sa tradisyon ng mga Pilipino, tulungan sa paglipat ng 
bahay-kubo ang ibig sabihin ng salitang “bayanihan”.  

Tulad ng “Bantay” na naging

Hmm...
Ako ba yun?



Enero 2011 nang sinimulan ni Noynoy Aquino ang...

NI Gloria Macapagal-Arroyo. 

Kapalit ito ng madugo at bigong



Mga ginagabayan ng 
counter-insurgency 

program ng Estados Unidos. 

kopya sa US 
counterinsurgency 
guide ng 2009 ang 

Oplan Bayanihan 
ni P-Noy. 

Meron din nyan sila Marcos, Cory, Ramos at Erap...



SABI SA OPLAN BAYANIHAN #1:

The primary 
focus in the 

conduct of military 

operations is 
Winning the Peace

PARADIGM SHIFT. Bago na ang istilo 
namin ng paglaban sa rebelde. Hindi na 

lang ito INTERNAL SECURITY PLAN. Ginawa na 

namin itong INTERNAL PEACE AND SECURITY 

PLAN. Dinagdagan namin ng PEACE! 



Military operation para sa 
kapayapaan???? 

O para patahimikin ang 
mamamayan?

Peace tayo, sumunod kayo! 

Walang kikilos!

Gyera pa rin
Panunupil pa rin!

Peace, peace 
para hindi mahalata 

ang war. 

Intrimisan 
kala niya!



Gaya ng iba pang Oplan, layunin ng Oplan 
Bayanihan na panatilihin ang sistemang 

umaapi at nagsasamantala sa mamamayan.

Sa pamamagitan ng dahas.



Ayon sa Oplan Bayanihan, may DALAWANG STrATeGIC APPrOACheS 
daw  ang military para ipagwagi ang tinatawag nitong kapayapaan:

Isa-isahin natin...

BANG!
PeOPLe-CeNTereD/huMAN SeCurITy 

APPrOACh

WhOLe OF NATION 
APPrOACh  



SABI SA OPLAN BAYANIHAN #2: 

Bagong istilo ng 
paggapi sa kaaway! 

Isa sa gagamitin namin ang 
people-centric approach. Hindi na 

kami enemy-centric. Dahil people-centric, 
itataguyod nito ang 

karapatang pantao at 
international humanitarian 

law o ang mga batas sa 
pakikidigma.



Mga aktibista lang at rebelde ang 
nagsasabing human rights violator ang AFP 

Meron nang mga opisyal 
ang AFP na nakatutok lang 

sa human rights!

Igagalang ang human rights

Di lumalabag sa karapatang 
pantao ang AFP

Magtatayo ang AFP ng mga opisina 
para sa human rights

Ehem, 
kasama ako 

dun! 

Joke lang! Haha!
AFP Human

Co
l. 

Do
m

i n
g o

Tu
t aan

Rights Office chief



ayon sa us Coin guide, may iba’t-ibang sangkap 
ang people-centric approach o ang psywar, 
tulad ng:

· Pagtatayo o pagtataguyod ng isang 
gubyernong kapani-paniwala sa 
mamamayan.  Nagpapanggap lang naman ang 

mga yan. Palagi namang sabay na 
ginagamit ang dahas at panlilinlang.

Nagpapabango lang ng pangalan kasi 
kilala na human rights violator.

Eleksyon!

· Pagkukunwaring may pag-abante sa 
ekonomya.

 CCT! 

E trabaho naman 

ang gusto namin!

· Pagpapakilos sa military sa mga gawaing 
labas sa combat, halimbawa: pagtatayo 
ng tulay, paglilinis ng mga eskwelahan, 
pagtulong sa mga kalamidad, medical 
mission, etc.



· Pagrereporma kuno sa hanay ng  pulisya, militar 
at korte.

Pambabaluktot ito ng military, 
kathang-isip at bintang 

lang daw ang mga human rights 

· hubugin ang opinyong publiko sa panig ng 
mapang-api at mapagsamantala.

· tuluy-tuloy na pagtitipon ng impormasyon mula 
sa mamamayan para ilabas ang kanilang psywar sa 
radio, tv, dyaryo, internet, sine, kanta, video, atbp. 

‘Yun na nga ‘yun! 
Pa-human-human rights 

pa sila.

Libreng gupit, 
libreng tuli, libreng pustiso! 

libreng salamin, libreng gamot, 
pero sa totoo, ginagamit lang 
na dahilan para makapasok 

sa mga komunidad.

Hindi kami nandurukot, 
pumapatay o 

nantotortyur, ha!

violations. Hindi daw totoo na may 
binubugbog, tinotortyur, ikinukulong, 
dinudukot at pinapatay sila.   



Bola lang! panunupil sa mamamayan ang 
laman ng Oplan Bayanihan.

Mangraraot 

man yan!



Kina-career ng AFP ang panlilinlang nila. Meron pa 
silang eskwelahan para sa Civil-Military Operations. 
Pinag-aaralan nila ang mga tungkol sa psywar 
operations, paggamit ng mga babasahin, TV, radio, 
video, internet para abutin kuno ang mga tao. Meron 
din silang seminar sa public speaking! 

Sabi ng AFP, 
gusto nilang pagandahin 

ang imahe nila para 
pagkatiwalaan at 

suportahan daw sila 
ng mamamayan.

Imahe lang naman pala 
ang habol nila! 

Porma lang. 
Pogi points!

Sinimulan noong 2007, 
panahon ng OBL.



SABI SA OPLAN BAYANIHAN #3:
Kasabay ng people-centric approach 

ang whole-of-nation approach.

Gabay ito kung paano ipatutupad 
ng AFP ang Oplan Bayanihan. 

Pakikilusin ang mamamayan, mga non-
government organizations, mga negosyante, 

simbahan at lahat ng ahensya ng pamahalaan 
para sa kaunlaran at kapayapaan. 

Kailangan ng AFP ang tulong ng lahat para 
makabig ang mamamayan sa panig ng militar.

Ang AFP ang daluyan ng mga programa ng 
gobyerno at kanilang mga NGO sa mga lugar 

na may armadong labanan. 

ka ch
ing!



Sabi sa uS COIN 2009, bahagi 
ng counter-insurgency ang 

paglikha ng ilusyong nilulutas 
ng gobyerno ang mga isyung 
panlipunan at pang-ekonomya. 

Hokus-pokus!
 

Toink

Hindi kayo nagugutom....
Masagana ang buhay nyo...



Pumapapel ang AFP sa trabaho ng mga civilian agencies.

Parang sila na ang nagpapatakbo 
sa mga ahensya ng pamahalaan. 

Kinakaladkad nila ang mga 

ahensya ng pamahalaan at 

ang mga NGOs sa pakikidigma.

Anya metten!!

Inya la kitdi?



Ginagamit nila ang mga proyekto ng mga 
NGOs na malapit sa kanila sa mga lugar 

na walang serbisyo ang gobyerno. 

Nagbubuo din sila ng 
mga pekeng NGOs o 

kaya’y nililinlang ang mga 
nakatayo na para magamit 
sa counter-insurgency.

Sa amin nga, 
nung namigay ng tsinelas 

yung isang NGO, tumulong 
ang military na maghakot 

tapos inangkin na nila!



Ang totoo niyan, 
gusto lang nilang hilahin 

pati taong simbahan. 

Pinalalakas ng militar ang Church-Military Action Group o CMAG 
para mabasbasan ang pagkukunwari nilang para sila sa karapatang 

pantao at kapayapaan. Ganyan sa Zambales, Metro Manila at Negros. 

O dyos ko, 
patawarin mo 

po sila...



Nililinlang ng AFP ang mamamayan para itulak ang CPP-NPA 
na sumuko na at itigil ang armadong labanan. 

Mangyayari daw ito pag 
nakita na iginagalang ng 

AFP ang karapatang pantao 
at mga batas pandigma.  Wala nang dahilan ang 

armadong rebolusyon!

Bopols.



May apat na strategic concepts ang 
Oplan Bayanihan. Course of action o 

programa ng pagkilos ang tawag ng AFP dito:

una, pagsuporta sa 
peace process. 

Pangalawa, maglunsad ng mga focused military 
operations laban sa mga armadong grupo. 

In short, gyera! 



Pangatlo, suportahan ang mga 
proyektong pang-”peace and 

development” sa mga erya na may 
armadong labanan. 

Pang-apat, ipatupad ang 
reporma sa loob ng AFP.

pe
aC

E 
+ d

EV
EL

OP
MEN
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SABI SA OPLAN BAYANIHAN #4:
Tinitiyak ng AFP na hindi 
gagamiting bentahe ng 
mga grupong kausap 

ng gobyerno ang 
hawak nilang armas sa 
pakikipag-negosasyon. The AFP's 

primary role in 

the context of the peace 

process (is) to ensure 

that the group with whom 

the government is talking 

peace with will not use 

force or the threat of 

force as leverage 

at the negotiating 
table.

Sumusuporta ang AFP 
sa peace process. Pero 

hindi ibig sabihing 
wala nang gyera.



Simple lang. 

Para sa gobyerno 
at AFP, may kapayapaan 

kung tahimik na ang 
mamamayang lumalaban 
at sumuko na ang mga 

armadong grupong gaya 
ng NPA.

Dahil pag nanahimik na, magiging 
matatag na daw ang sistema ng 
pang-aapi at pagsasamantala.

*Joint Agreement on Safety 
and Immunity Guarantees

Inaamin naman ng AFP 
na sumasali sila sa peace talks para 
hatiin at pahinain ang mga rebelde 

hanggang sa sumuko.

Hmmm...

Hindi naman sila 
seryoso sa mga sinasabi nila. 
Hindi nga nila pinalalaya ang 
mga detenidong may hawak 

na JASIG*



Ikaw ba, 
kakausapin mo pa ang 

kalaban mo kung isinuko na 
ang ipinaglalaban n’ya 
at nasa panig mo na? 

Ano pa ang pag-uusapan 
ninyo?

Bakit ang AFP, hindi 
naman nila binibitiwan 
ang mga armas nila?

mga hinuling JASIG protected

JASIG is inoperative

Mga toys, este boys, 
ATTACK!!!



Ganyan talaga ang 
mangyayari kasi 

kasangkapan ng may 
kapangyarihan ang AFP. 

Tingnan n’yo ang ikalawang programa nila.



SABI NG OPLAN BAYANIHAN #5:
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all eged rebel returnee

The AFP 
may enhance its 

civil-miltary work under 
its new six-year 

campaign plan, but will not 

lessen military operations 

against armed groups. 

The intensity 

of combat operations 

will continue.

…there shall be no diminution in the 
importance of combat military operations 

in addressing the challenges posed by 
armed threat groups.... 



hindi magbabawas ng military operations, patuloy 
pa rin ang matitinding combat operations. 

Pinatindi pa ang mga 
paramilitary groups



Hindi totoo... ...na NPA lang ang 
hinahabol nila.

Ang militar kasi, 
pag hindi nahabol ang 
NPA, ang ordinaryong 
tao ang binabalingan.

Nagpapakain daw 
kami ng NPA, 

kami nga walang 
makain….

Wala namang kaibahan 
sa kanila ang NPA at 

hindi NPA.



Sa amin hinahanap 
ang mga NPA, 

bakit trabaho ba 
namin yun? 



SABI SA OPLAN BAYANIHAN #6:
Kasama sa strategic 
concepts ang support 

community-based peace 
and development sa 

mga komunidad na may 
labanan. 

Gaya ng public information 
campaigns, civic action 

programs, mga proyektong 
pang-kaunlaran sa tulong 

ng mga ahensya ng 
gobyerno at NGOs. 

Wala na ang RSOT, 
pinalitan na ito ng PDT 

(Peace and Development 
Teams) na magsasagawa 

ng COPD o community 
organizing for peace and 

development.



Dahil counter-insurgency, hindi 
nito kinikilala ang ugat ng 

kahirapan at pagsasamantala, 
ang pinagmumulan ng digmaan. 

Ayaw na lang nilang 
tawaging RSOT.
Sa OBL kasi yun 
ni Gloria Arroyo.

Pero kahit 
nagpalit ng pangalan, 

pareho pa rin 
ang ginagawa.

Nagpalit lang 
sila ng pangalan. 
Ang RSOT naging

COPD/PDTs. 

Ginagamit 
ang kultura 

ng katutubo.

Naka-monitor 

ang lahat nang 

pumapasok 
sa erya.

Profiling 
ng mga 

myembro ng 
organisasyon.

Pagwasak sa 

mga samahan 

at pagtatayo 

ng bago.

Branding 
na “kaliwa” 
ang mga 

organisasyon.

Meron pa!...



Nagpapamiting, 

nagpapalabas 

ng “knowing 

your enemy”, 

X-rated na s
ine

Panliligaw sa 
mga babae 
pati na 

yung may 
asawa.

Pinapalaganap
 

ang suga
l, 

inom at drog
a 

sa baryo
.

ito pa o!

Ang mga komunidad na may 
labanan ang pinapasok nila.NPA mass 

base ang 
tingin nila 
sa lahat ng 
komunidad.

Kaya pagpasok 
pa lang nila, 

markado agad kami. 
Kaaway agad ang 
tingin nila sa amin.

Kung anu-anong proyekto ang ipinagpipilitan nila. O kaya 
ipinipilit nila ang mga higanteng kumpanya ng mina, 

plantasyong ng jathropa o kasaba na pag-aari ng mga dayuhan, 
malalaking panginoong maylupa at negosyante.

Pati manok, 
aso at kambing 
delikado rin-- 

Fried Chicken, 
Adobo at 
Kilawin!!!



O para pagtakpan 
ang combat 

operations nila.

O para makapanatili 
sila sa erya sa 

mahabang panahon. 

Peace and 
development para 
makapasok sa mga 

erya.   

linya para sa CCT



Binaluktot nila ang kahulugan ng kaunlaran. Samut-saring pampalubag loob 
lang ang mga proyektong dinadala nila sa mga erya.  Katuwang sila ng AFP 

at PNP para makabig ang mamamayan sa eryang malakas ang NPA at MILF.

Ang kulit! 

Land reform 

nga e!

T-R-A-B-A-H-O!
trabaho lagi! Binuo din noong 2007, 

panahon ng OBL.



There is no direct causal link 
between low economic status 

and armed conflict.

W ala daw ugnayan 
ang kahirapan at 

armadong labanan.

Sa tingin ng 
AFP at ng 

pamahalaan, 
sinasamantala 
ng mga grupong 
“maka-kaliwa” 
ang malawak 
na problema ng 
kawalan ng lupa ng 
mga magsasaka. 

Lokal na problema lang daw ito at hindi sistema ng lipunan natin. Kaya hindi talaga malulutas ang 
problema ng mga magsasaka, ang nakararaming Pilipino, kung ganyan ang tingin nila.



Hay naku! Kung hindi nila 
aalamin kung bakit naghihirap 

tayo, di sila magkakaron ng 
tamang solusyon at aksyon. 

Puro pira-pirasong 
programa lang yan 
na iiwan din nila. 

Sandali… 
Meron pang ikaapat na programa 

ang AFP, yung reporma sa hanay nila…
Tatlo pa lang ang napag-uusapan natin… 

Pabalat-bunga lang ang 
sinasabi nilang nagbago 
na ang gobyerno at AFP. 

Armadong tunggalian raw 
ang dahilan ng kahirapan at 

kawalan ng kaunlaran...



‘Wag na. 
Alam na natin kung ano’ng 

klaseng reporma yan. hihingi 
lang yan sa estados unidos 
ng dagdag na pera at gamit 

pang-gyera. 

Kahit ano’ng sabihin nila, 
ganyan pa rin sila!

Hey, brother. We train your 
soldiers, too!

And we join them in combat.

And we have our own 
secret enclaves in 

YOUR military camps! 



Bibitayin ba nila ang 
sarili nila?

hindi naman 
yan magbabago. 

Tagapagtanggol pa rin sila 
ng mga nagsasamantala 

at nang-aapi. 

… utak pulbura, 
mersenaryo pa rin yan,



Kahit ano pa ang 
itawag ng gobyerno 

sa ginagawa ng AFP, 
tulad pa rin ng Triad 
Operations ng OBL ang 
labas: Magkasabay na 
paglulunsad ng combat, 
paniniktik at CMO. 

Mas mapanlinlang

Mas mapanganib

yun nga lang naging malawak at pinatingkad nito ang CMO.

Te,
tikalon!



Pursuing 
the tandem of human 
security and state 

security, thus remains 
consistent with 

the AFP's two-fold 
constitutional mandate 
as the protector of 
the people and the 

state.

Sabi sa Oplan Bayanihan

Ang problema, iba 
ang interes ng 

estado, iba rin ang sa 
mamamayang Pilipino. 



Syempre, ang estado ang 
ipagtatanggol ng AFP.

Salita lang ang 
whole of the nation, 
people-centric, human 
rights, international 

humanitarian law at peace 
& development para 

kublihan ng bangis ng mga 
operasyong militar. 

At para malinlang ang 
taumbayan at wag nang 
maghangad ng tunay na 

pagbabago.

Gusto ng mga tao, baguhin ang lipunan... 

...Gusto ng estado, mapanatili ito. 



Mas matindi ang kagustuhan ng mamamayan na baguhin ang sistema ng lipunan-- 
para sa maginhawang buhay, walang pang-aapi, walang pagsasamantala.

Patagalan tayo!  
Patibayan tayo!

BIGO!

Walang patutunguhan 
ang Oplan Bayanihan!

Matutulad din yan sa iba 
pang Oplan!

Limang presidente na at 10 Oplan 
ang nalampasan ng mamamayan.  

Lahat nabigo sa target nitong 
patahimikin ang mamamayan!! 

Dahil pare-pareho 
lang naman ang 
lahat ng Oplan.



May baril, may baril ang arming dumating sa aming barangay
May baril, may baril ang arming dumating sa aming barangay

May M16, M14, masinggan at tangke, 
maliit at malake ang baril ng arming dumating  sa aming barangay.

Hindi raw panggyera ang baril ng arming dumating sa aming barangay
Hindi raw panggyera ang baril ng arming dumating sa aming barangay

Hindi raw panggyera 
ang M16, M14, masinggan at tangke, 
maliit at malake na baril ng arming dumating  sa aming barangay.

Nagwalis sa kalsada ang arming dumating sa aming barangay
Nagwalis sa kalsada ang arming dumating sa aming barangay

Nagwalis sa kalsada 
dahil di raw panggyera 
ang arming may M16, M14, masinggan at tangke, 
maliit at malake na baril ng arming dumating  sa aming barangay.

Tumira sa bahay ng sibilyan ang arming dumating sa aming barangay
Tumira sa bahay ng sibilyan ang arming dumating sa aming barangay

Ginawa nang kampo ang mga bahay at barangay hall 
Pagkawalis sa kalsada 
dahil di raw panggyerang 
me M16, M14, masinggan at tangke, 
maliit at malaking me baril na arming dumating  sa aming barangay.

“MAY NPA BA DITO?” ang tanong ng arming tumira sa aming barangay
“MAY NPA BA DITO?” ang tanong ng arming tumira sa aming barangay

“PURO NPA KAYO!” ang husga sa tao 
sa tinirhan na bahay 
Pagkawalis sa kalsada 
dahil di raw panggyerang 
me M16, M14, masinggan at tangke, 
maliit at malaking me baril na arming dumating  sa aming barangay.

Nambugbog ng tao ang arming dumating sa aming barangay
Nambugbog ng tao ang arming dumating sa aming barangay

Nambugbog ng tao 
dahil puro daw NPA 
ang tinirhan na mga bahay 
Pagkawalis sa kalsada 
dahil di raw panggyerang 
me M16, M14, masinggan at tangke, 
maliit at malaking me baril na arming dumating  sa aming barangay.

Namigay ng gamot ang armi sa aming barangay
Namigay ng gamot ang armi sa aming barangay
 Namigay ng gamot

Pagkatapos mambugbog
Dahil puro daw NPA 
Ang mga tao sa bahay
Na tinirhan Pagkawalis sa kalsada
Dahil di raw panggyerang
me M16, M14, masinggan at tangke, 
maliit at malaking me baril na arming dumating  sa aming barangay.

MAY BARIL ANG ARMING DUMATING SA AMING BARANGAY
(To the tune of May Pulis sa Ilalim ng Tulay)

Kantahan na!



Nag-tong-its at naglasing ang armi sa aming barangay
Nag-tong-its at naglasing ang armi sa aming barangay
 Nag-tong-its at naglasing, nagnakaw ng mga tanim
 At lumabas 

ang kulay na totoo
 Kahit pa nanggamot 

Pagkatapos mambugbog
Ng mga NPA daw
Sa bahay na tinirhan
Pagkawalis sa kalsada
Dahil di raw panggyerang
me M16, M14, masinggan at tangke, 
maliit at malaking me baril na arming dumating  sa aming barangay.

At nagbarilan ang armi sa aming barangay
At nagbarilan ang armi sa aming barangay
 At nagbarilan

Pagkatapos maglasing, magtong-its at magnakaw ng tanim
Mambugbog
Magwalis 
Dahil di raw panggyerang
me M16, M14, masinggan at tangke, 
maliit at malaking me baril na arming dumating  sa aming barangay.

Naubos na ang pasensya ng tao sa aming barangay
Naubos na ang pasensya ng tao sa aming barangay

Naubos na ang pasensya ng tao
 Sa nagbarilan
 Pagkatapos maglasing, mag-tongits at magnakaw ng tanim
 Manggamot ng binugbog
 Tumira sa sibilyan

Kunyaring nagwalis
Dahil di raw panggyerang
Me M16, M14, masinggan at tangke, 
maliit at malakeng  me baril na army, na air force at navy 
AT PINALAYAS NA SILA SA AMING BARANGAY






