t

Republic of the Philippines

PINAGSAMANG SINUMPAANG SALAYSAY

Kaming sina Regidor Asiado at Rizan Galvan nasa wastong gulang, at
residente ng Brgy. Pag-asa, Kalayaan, Palawan, ay nanunUmpa na ang mga
sumusunod na salaysay ay pawang katotolranan at ayon lamang sa amitrg
personal na kaalaman:

1. Kami ay mangingisda na miyembro ng asosasyong

KALAYAAN PALAWAN

FARMERS AND FISH ERFOLKS ASSOCIATION;

2. Na nalaman na lang namin mula sa mga kasamahan namin sa asosasyon

na meron palang isang petisyon laban sa mga ahensiya ng gobyerno na
kami daw ang nagsampa. Pinapatunayan po naming na wala kaming
kinalaman sa petisyon;

3. Na hindi po naming kayang kasuhan ang mga ahensiya ng gobyerno dahil
sila ang tumutulong sa aming mga mangingisda;

4. Walang nabangit Sa amin na l<akasuhan ang ano mang ahensya llg
gobyerno ng ating bansa dahil kung nag kaganoon, talagang di katni
pipirma. Nagulat na lang kami nang malaman namin na tila ginagamit ang
asosasyon namin sa Kalayaan upang kasuhan pala ang mismong mga
ahensya na ito na syang katuwang namin sa Kalayaan; at

5. Ang nasabing salaysay na ito ay malaya naming inilalahad dahil nais
naming malinis ang pangalan ng aming asosasyon at lalo na sa mga
nasabing katuwang namin na mga ahensya ng gobyerno at handa namin
pong patunayan ito sa hukom.
Nilagdaan ngayong araw ng ika-lima (5) ng Hulyo 20L9, sa Brgy. Pag-asa,
Kalayaan, Palawan
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Republic of the Philippines

PINAGSAMANG SINUMPAANG SALAYSAY
Kaming sina Dennis Bania, Felix Ulzon, Jing Malinao, Ronald Grandia,
Expedito Magdayao, Robert Valdez, Raffy M. Asiado, Primo M. Asiado,
Adrian P. Abayan at Romeo M. Malaguit nasa wastong gulang, at residente

ng Brgy, Pag-asa, Kalayaan, Palawan, ay nanunumpa na ang mga sumusunod na
salaysay ay pawang katotohanan at ayon lamang sa aking personal na kaalaman:

1. Kami ay mangingisda na miyembro ng asosasyong
FARMERS AND FISH ERFOLKS ASSOCIATION

I

KALAYAAN PALAWAN

;

2. Na nalaman na lang namin mula sa mga kasamahan namin sa asosasyon
na meron palang isang petisyon laban sa mga ahensiya ng gobyerno na
kami daw ang nagsampa. Pinapatunayan po naming na wala kamirrg
kinalaman sa petisyon at wala l<aming pinipirmahan na petisyon laban :;a

-q

mga ahensiya;

3.

Na hindi po naming kayang kasuhan ang mga ahensiya ng gobyerno dalril
sila ang tumutulong sa aming mga mangingisda;

4. walang nabangit sa amin na kakasuhan ang ano mang ahensya ng
gobyerno ng ating bansa dahit kung nag kaganoon, talagang di kanri
pipirma. Nagulat na lang l<ami nang malaman namin na tila ginagamit ang
asosasyon namin sa Kalayaan upang kasuhan pala ang mismong mga
ahensya na ito na syang katuwang namin sa Kalayaan; at

5. Ang nasabing salaysay na ito ay malaya naming inilalahad dahil nais
naming malinis ang pangalan ng aming asosasyon at lalo na sa mga
nasabing katuwang namin na mga ahensya ng gobyerno at handa namin
pong patunayan ito sa hukom.
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Nilagdaan ngayong araw ng il<a-lima (5) ng Hulyo 2OLg, sa Brgy. pag-asa,
Kalayaan, Palawan

Jthy
D

Ulzon

ia

fW/

Grandia

Exp

Prinro M. Asiado

Ilte o

Malaguit

Nilagdaan sa prisensya nina:

iva

?,ils"

.;ing IU/aUnao

ffi*,
?.
D

?zourp

Valdez

P.

Abayan

CER'f IFICA'f ION

Aming nilagdaan ngayong Ilulyo 5,TAfi ang naturang sinumpaang Salaysay nila Dennis
Bania, Felix [Jlzou, fing Malinao, Ronald Grandia, Expedito Magdayao, Robert Valdez,
Ilaffy M. Asiado, Primo M. Asiado, Ad rian P. Abayan at Romeo M, Malaguit na may petsang
llulyo 5,20L9 sa Brgy, Pag-asa, I(alayaan, Palawan at nagpal<ita ng mga sumusunod na
patunay ng Pagkakakilanlan
Proof of ldentification

Narne

Dennis Bania
Felix Ulzon
f ing Malinao
Ilonald Granclia
Expedito Magdayao
Robert Valdez
Itaffy M. Asiado
Primo M. Asiado
Adrian P. Abayan
Romeo M. Malaguit
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SINUMPAANG SALAYSAY
Kami po si Wilfredo M. Labandelo at Nilo Labrador, nasa wastong taong
gulang, at mga residente ng Sitio Kinabuksan, Brgy. Cawag, Subic, Zambales, ay
nanunumpa na ang mga sumusunod na salaysay ay pawang katotohanan at ayon
lamang sa aming personal na kaalaman:

1. Kami po ay mga mangingisda na miyembro

ng Samahang Mangingisda

ng Kinabuksan ng Cawag, Subic, Zambales.

2.

Noong Pebrero 2019, kami po, kasama ng humigit kumulang tatlumpong
mangingisda ay lunrapit sa tanggapan ng lntegrated Bar of the Philippines

Zambales Chapter para idulog ang aming problema tungkol sa
at pagpapaalis ng mga naninirahan sa Sitio

pagpapasara ng paaralan
Kinabuksan.

3.

Sa pagkakapaliwanag po sa amin, kami ay kanilang tutulungan kung kaya't
kami ay kinuhaan ng kopya ng aming mga lD at pinapirma sa isang
dokumento na tanging pangalan lamang namin (Wilfredo Labandelo, Nilo
Labrador, Rolando Labandelo) ang nakalagay.

Sa kadahilanang kami (Wilhedo Labandelo, Nilo Labrador,

Rolando
Labandelo) lamang ang may dalang lD, kami lamang ang pinayagang
pumirma sa naturang papel.
4

Pinapatunayan namin na walang ibang nilalaman ang papel na pinirmahan
namin kundi tanging mga pangalan lang ni Wilfredo Labandelo, Nilo
Labrador, at Rolando Labandelo.

Ayun sa aming nakausap sa IBP Zambales Chapter, sila na raw ang
bahalang maglagay ng nilalaman nito.

5.

Noong Abril 2019, kami (Wilfredo Labandelo, Nilo Labrador) ay pinatawag
ng IBP sa kanilang tanggapan sa Maynila kung saan may pinakita sa aming
Petition. Kung anuman ang nilalaman ng Petition na ito ay hindi narnin
nalaman noong pagkakataong iyon sapagkat di kami binigyan ng
pagkakataon para mabasa ang nilalaman nito.

6.

Sinubukan rin naming manghingi ng kopya ng nasabing Petition sa IBP at
pinangakuan na bibigyan nito subalit hanggang ngayon wala pa rin
nakakarating sa amin. Sa dahilang ito, pinapatunayan namin na hanggang
sa araw na ito ay hindi pa rin namin alam ang buong nilalaman ng Petitir:n
na ito.

7.

Nalaman nalang namin sa news na aming napanood sa telebisyon at sa
Rappler na ang Petition na aming pinirmahan pala ay tungkol sa mga
nangyayaring problema sa West Philippine Sea.

B. Pinapatunayan namin na wala kaming kinalaman sa naturang Petition

na

laban sa anumang ahensiya ng gobyerno sapagkat ito ay magkaiba sa
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kasalukuyang problema na inilapit namin sa IBP gaya ng pagpapasara ng
paaralan, at ang pagpapaalis sa mga naninirahan sa Sitio Kinabuksan.

9.

Lumapit po kami sa IBP na walang intensyong magreklamo o mag-f/e ng
Petition laban sa mga ahensiya ng gobyerno gaya ng BFAR, DENR, DA,
Philippine Coast Guard, at iba pa. Wala rin po nabanggit sa amin sa kahit
anumang pagkakataon na magsasampa kami kasama ng IBP ng anumang
kaso sa mga nasabing ahensiya.

10. Ang salaysay na ito ay malaya naming inilalahad dahil sa nais naming
lumabas ang katotohanan.
Nilagdaan ngayong araw ng ikar(- ng Hulyo, 2019, sa Cawag, Zambales
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Wilfredo M. Labandelo

q i N6-r,,/,-,tNilo P. Labrador
Nagsasa/aysay

Nagsasa/aysay

SUBSCRIBED AND SWORN TO before me this d76 day of July 2019 in
Subic, Zambales by the following persons who personally appeared and exhibited
to me their respective proofs of identification:

Name
Nilo Punla Labrador
Wilfredo Manzano Labandelo
Doc. No. qYq
Page No.
Book No. X
Series of 2019.
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Proof of ldentification
2011 5462-6
Philhealth lD No
SSS lD No. 02-0
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Republic of the PhiliPPines
City of Puerto Princesa)s.s
X

SINUMPAANG SALAYSAY

Ako si ANGELO SADANG, nasa wastong gulang, at residente ng BrgY.Pagasa, Kalayaarr, Palawan, ay nanUnumpa na ang mga Sumusunod na salaysay ay
pawang katotolranan at ayon lamang sa aking personal na kaalanran:

1. Apo ay mangingisda na myembro ng asosasyong KAI-AYAAN

PALAWAN

FARMERS AND FISHERFOLKS ASSOCIATION;

2. Na ako ay nautusang mag pa-ikot ng dalawang pahina ng papel para
pirmahan ng mga kasama ko sa asosasyon;

3. Ang pagkalcaalam l<o po ang papel na iyon ay para sa n'lga benepisyo

119

ibibigay ng gobyerno para sa amin. Wala akong kaalaman na ang papel na
iyon ay l<aso pala laban sa gobyerno; at

4. Noong nakaraang lingo ko lang nalaman sa president naming na

meron
palang isang petisyon laban sa mga ahensiya ng gobyerno na kami daw ang
nagsampa. Pinapatunayan ko po na wala akong kinalaman sa petisyon at
wala akong pinipirmahan na petisyon laban sa mga alrensiya;

Nilagdaan ngayong araw ng ika-4 ng Hulyo 2079, sa Lungsod ng Puerto Princesa.
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SINUMPAANG SALAYSAY
Kami po si Wilfredo M. Labandelo at Nilo Labrador, nasa wastong taong
gulang, at mga residente rrg Sitio Kinabuksan, Brgy. Cawag, Subic, Zanrbales, ay
nanunumpa na ang mga sumusunod na salaysay ay pawang katotohanan at ayon
Iamang sa aming personal na l(aalaman:

1.

Kami po ay mga mangingisda na miyembro ng Samahang lVangingisda
ng Kinabuksan ng Cawag, Subic, Zambales.

2.

Noong Pebrero 2019, kami po, kasama ng lrumigit kumulang tatlumpong
rnangingisda ay lumapit sa tanggapan ng lntegrated Bar of the Philippines

Zambales Chapter para idulog ang aming problema tungkol sa
at pagpapaalis ng mga naninirahan sa Sitio

pagpapasara ng paaralan
Kinabuksan.

3.

Sa pagkakapaliwanag po sa amin, kami ay kanilang tutulungan kung kaya't
kami ay kinuhaan ng kopya ng aming mga lD at pinapirma sa isang
dokumento na tanging pangalan lamang namin (Wilfredo Labandelo, Nilo
Labrador, Rolando Labandelo) ang nakalagay.

Sa kadahilanang kami (Wilfredo Labandelo, Nilo Labrador,

Rolando
Labandelo) lamang ang may dalang lD, kami lamang ang pinayagang
pumirma sa naturang papel.

4.

Pinapatunayan nantin na walang ibang nilalaman ang papel na pinirmahan

namin kundi tanging mga pangalan lang ni Wilfredo Labandelo, Nilo
Labrador, at Rolando Labandelo.

Ayun sa aming nakausap sa IBP Zambales Chapter, sila na raw ang
balralang maglagay ng nilalaman nito.

5. Noong

Abril 2019, kami (Wilfredo Labandelo, Nilo Labrador) ay pinatawag
ng IBP sa kanilang tanggapan sa fi/aynila kung saan may pinakita sa aming
Petition. Kung anuman ang nilalaman ng Petition na ito ay hindi namin

nalaman noong pagkakataong iyon sapagkat

di kami binigyan ng

pagkakataon para mabasa ang nilalatnan nito.

6. Sinubukan rin naming manghingi ng kopya ng nasabing Petition sa IBP at
pinangakuan na bibigyan nito subalit hanggang ngayon wala pa rln
nakakarating sa amin. Sa dahilang ito, pinapatunayan namin na hanggang
sa araw na ito ay hindi pa rin nanrin alam ang buong nilalaman ng Petition
na ito.

7. Nalaman nalang nanrin sa news na aming

napanood sa telebisyon at sa
Rappler na ang Petition na aming pinirmahan pala ay tungkol sa mga
nangyayaring problema sa West Philippine Sea.

8. Pinapatunayan namin

na wala kaming kinalaman sa naturang Petition na
laban sa anumang ahensiya ng gobyerno sapagkat ito ay magl<aiba sa
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kasalukuyang problema na inilapit namin sa IBP gaya ng pagpapasara ng
paaralan, at ang pagpapaalis sa mga naninirahan sa Sitio Kinabul<san.

g. Lumapit po kami sa IBP na walang intensyong magreklamo

o mag-file ng
Petition laban sa mga ahensiya ng gobyerno gaya ng BFAR, DENR, DA,
Philippine Coast Guard, at iba pa. Wala rin po nabanggit sa amin sa kahit
anumang pagkakataon na magsasampa kami kasama ng IBP ng anumang
kaso sa mga nasabing ahensiya.

10. Ang salaysay na ito ay malaya naming inilalahad dahil sa nais naming
lumabas ang katotohanan.
Nilagdaan ngayong araw ng ika-28 ng Hunyo, 2019, sa Sitio Kinabuksan,
Cawag, Zambales.
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M. Labandelo
Nagsasa/aysay
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Nilo P. Labrador
A/agsasa/aysay

CERTIFICATION
Aming nilagdaan ngayong Hunyo 28,2019 ang naturang "Sinumpaang Salaysay"
nila Nilo P. Labrador at Wilfredo [V. Labandelo, na may petsang Hunyo 28,2019,
sa Sitio Kinabuksan, Cawag, Subic, Zambales, at nagpakita ng mga sumusunod
na Patunay ng Pagkakakilanlan:
Name
Nilo Punla Labrador
Wilfredo lrlanzano Labandelo

Proof of ldentification
Philhealth lD No. 07-2U 105462-6
SSS lD No. 02-0323862-4
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Nagsasa/aysay

Nilo P. Labrador
Nagsasa/aysay
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Republic of the Philippines
City of Puerto Prinsesa ) s.s.

SINUMPAANG SALAYSAY

Ako si MONICO ABOGADO, nasa wastong gulang, may asawa, at residente
ng Brgy. Pag-asa, Kalayaan, Palawan, ay nanunumpa na ang mga sumusunod na
salaysay ay pawang katotohanan at ayon lamang sa aking personal na kaalaman:

1. Ako

ay

manginglsda

na myembro ng asosasyong KALAYAAN PALAWAN

FARMERS AND FISHERFOLKS ASSOCIATION

;

2. Noong February 2018, ako'y minsang kinausap ni Atty. Ann Fatima Chavez sa
Municipal Extension Office of Kalayaan na matatagpuan sa Puerto Prinsesa
patungkol sa sinasabing petisyon laban sa mga dayuhang mangingisda na
illegal na nangingisda sa Kalayaan;

.
I

Sa pagkakaintindi ko sa paliwanag niya, bibigyan niya kami ng proteksyon sa
pamamagitan ng petisyon laban sa mga dayuhan na nangingisda sa Kalayaan;

bi niya, may ipapadala siyang papel sa akin papunta sa Kalayaan at iiwan
na lang niya sa Extension Office para duon ko kunin. Ngunit hindi na ito
natuloy dahil hindi ko na nadaanan yung papel bago ako pumunta sa
Kalayaan;

5. Nuong araw na iyon, wala siyang sinabing ipapapirma sa akin at wala din
naman akong pinirmahan;

6. Kakilala ko si Atty. Chavez dahil nakasama ko siya at nakatrabaho nuon

sa

Munisipyo ng Kalayaan noong 2012;

7. Pagpunta ko sa Puerto Prinsesa galing Kalayaan, nagtungo kami sa Navy at
{

natanong kami kung bakit kami naghain ng kaso laban sa Navy. Doon ko na

lang nalaman na may petisyon pala laban sa mga Navy at ang arning
asosasyon pala ang ginamit na nag sampa nang kaso laban sa kanila;

B. Nagtungo ulit ako ng Navy sa sumunod na araw at doon ko na lang nalaman
na pati pala ang mga ibang ahensiya ng gobyerno, kasali na ang BFAR, ay
kinasuhan din pala gamit ang aming asosasyon bilang petitioner. At masakit
sa loob ko na may isinama pang ibang pangalan na hindi naman myembro ng
aming asosasyon tulad nina, NILO LABRADOR, WILFREDO LABANDELO at
ROLANDO LABANDELO na hindi namin ka-myembro, at di namin kilala. l(ami
ay 37 lang na miyembro ng aming asosasyon at hindi sila kasali. Para sa ilkin,
isang malaking panlilinlang ito at panggagamit lamang sa aming asosasyon.
Kaming mga maliliit ang naiipit dito. Ngayong araw ko lang nalaman na ang
nasabing tatlong mangingisda pala ay kasama naming napangalanan bilang
petitioner pala at hindi pinapalabas bilang myembro ng aming asosasyon;

9. Pinapatunayan ko po na wala akong kinalaman sa petisyon na sinasabi

nila

laban sa mga ahensiya ng gobyerno. Wala akong nababasa na petisyon laban
sa Navy, BFAR at ibang ahensiya. Wala akong pinipirmahan na petisyon laban
sa mga ahensiya. Na sa pagkakatanda ko ay may nabanggit lamang si Atty.
Chavez sa akin dati na petisyon laban sa mga dayuhang nangingisda sa
yaan ngunit ang petisyon na sinasabi niya ay hindi ko din nakita at
pinirmahan.

10. Na hindi ko kayang kasuhan ang Navy, BFAR at ibang ahensiya ng gobyerno
dahil sila ang tumutulong sa aming mga mangingisda. Na ang mga ahensiyang
ito ay mga kasa-kasama namin sa hirap at ginhawa sa Kalayaan Island;

ako sa mga natutulungan ng BFAR na nabibigyan ng mga kagamitan sa
,M 11.Isa
pangingisda kaya wala akong intensiyon na kasuhan ang BFAR;
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12. Walang nabangit sa amin na kakasuhan ang ano mang ahensya ng gobyerno
ng ating bansa dahil kung nag kaganoon, talagang di kami pipirma, Nagulat na
lang kami nang malaman naming na tila ginagamit ang asosasyon namin sa
Kalayaan upang kasuhan pala ang mismong mga ahensya na ito na syang
katuwang namin doon;
3. Ang buod ng salaysay na ito ay upang ilahad ang katotohanan na iba ang
ipinaliwanag ni Atty. Chavez sa lumalabas ngayon na reklamo "daw" na mula

sa amin. Ito po ay mariin kong pinapasinungalingan. Di po katanggap- tangap
sa akin na mismong mga ahensiya ng gobyerno na siyang katuwang namin sa
Brgy. Pag-Asa, Kalayaan, ay kakasuhan namin ngayon. Wala akong alam
patungkol sa inihaing petisyon laban sa mga ahensiya ng gobyerno at handa
ko tong patunayan sa hukom;
14. Wala akong anumang hawak na kopya ng petisyon laban sa mga dayuhang
mangingisda at wala din akong hawak na kopya ng petisyon laban sa mga
ahensiya ng gobyerno. Muli, walang nabanggit sa akin na pagsasampa ng
reklamo laban sa katuwang naming mga ahensyang ito. Parang nilol<o yung
asosasyon namin. Maganda ang samahan namin sa Navy at iba pang ahensiya

pero tila sinisira kami sa isa't isa;
15. Na ngayong araw ko lang nakita ang buong kopya ng sinasabing petisyon.
Nagulat ako na may nakita akong katulad ng aking pirma duon sa baba ng
"verification" na parte ng petisyon. Muli, wala akong natatandaan na may
pinirmahan akong ganun at wata din akong nababasang ganung papel; at
16. Ang nasabing salaysay na ito ay malaya kong inilalahad dahil nais kong malinis
ang pangalan ng aming asosasyon at lalo na sa mga nasabing katuwang namin
na mga ahensya ng gobyerno at handa ko pong patunayan ito sa hukom.
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Republic of the Philippines
City of Puerto Princesa ) s.s.
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SINUMPAANG SALAYSAY

Ako ay si ROBERTO M. ASIADO, nasa wastong gulang, may asawa, at
residente ng Brgy. Pag-asa, Kalayaan, Palawan, ay nanunumpa na ang mga
sumusunod na salaysay ay pawang katotohanan at ayon sa aking personal na
kaalaman:

1, Ako po ang Presidente ng asosasyon ng mga mangingisda na ang pangalan
Ay KALAYAAN PALAWAN FARMERS AND FISHERFOLKS ASSOCIATION;

2. Ako ay minsang kinausap ni Atty. Ann Fatima Chavez patungkol sa pag
proteksyon sa lugar naming sa Pag-Asa, Kalayaan, Palawan laban sa mga
dayuhan gaya ng mga intsik at Vietnamese na gumamit ng cyanide at
dinamita sa kanilang pangingisda;

. Kakilala ko si Atty. Chavez dahil dati ko siyang nakasama

sa opisina, bilang

empleyado ng Munisipyo ng Kalayaan, Palawan;

ay inilatag siyang dokumento sa akin kung paano mapangangalagaan ang
kalikasan sa ami ng lugar at para sa aming ikabubuti bilang mga mangingisda
Ang sabi ni Atty. Ann Fatima Chavez akin ay dol<umentong ito ay isang
petisyon laban sa mga dayuhan, sa kanilang illegal na pangingisda at paninira
sa ating karagatan. Ipinaliwanag pa sa akin kung ano ang mga nakasaad sa
dokumento na ang layunin lamang ay ang pangalagaan ang karagatan na
buong nasasakupan ng Pag-Asa, Kalayaan, Palawan, at para rin sa kapakanan
naming mga mangingisda;

5. Pinasadahan kong binasa ang dokumento na ito pero dahil maganda naman
ang pagkapaliwanag at mahaba-haba siyang basahin at dahil malaki ang
tiwala ko kay Atty. Ann Fatima Chavez/ pumayag ako na pumirma dito kahit
na di ko nabasa ang nilalaman ng petisyon;
(

6. Dito ako pansamantalang nakabase sa Puerto Princesa, Palawan, at dahil ako

ang president ng aming asosasyon, ako ang siyang kinausap patungkol sa
sinasabing layunin na maprotektahan ang kapakanan naming mga
mangingisda sa Pag-Asa, Kalayaan, Palawan;

7. Ako mismo ang naghatid ng napirmahang petisyon na galing sa

Pag-Asa,
Kalayaan, Palawan sa law office nina Atty. Chavez sa may gasoline station sa
Malvar, puerto Princesa, Palawan. Matapos noon, di na kami nagkita pa ni

Atty. Chavez;
B. Wala naman po akong nabasa na kakasuhan ang BFAR, Philippine Navy,
Philipf:ine Coast Guard o anu mang ahensya ng gobyerno dahil ang mga
ahensya na ito ang tumutulong at kaagapay at katuwang namin sa Pag-Asa,
Kalayaan, Palawan;

9. Sa katunayan ang BFAR ay nakatulong sa amin sa pamamagitan ng pag bigay
ng mga kagamitan sa pangingisda, ang Philippine Navy ay nakakatulong din
sa amin sa pamamagitan ng transportasyon at paghakot at pagkarga ng
aming mga kargamento, at ang Philippine Coast Guard ay tumutulong sa amin
sa pag papatrol at pag taboy ng mga nag-iilegal fishing sa Pag-Asa, Kalayaan,
alawan;

ng buod ng salaysay na ito ay upang ilahad ang katotohanan na iba ang
liwanag ni Atty. Chavez sa lumalabas ngayon na reklamo daw na mula sa
amin. Ito po ay madiin kong pinapasinungalingan. Di po katanggap- tangap sa
akin na mismong BFAR, Philippine Navy at Philippine Coast Guard na siyang
katuwang namin sa Pag-Asa ay kakasuhan namin ngayon. Wala kaming alam
dito at di namin suportado ang inihaing petisyon laban sa mga ahensyang ito;

\/)

11. Wala akong nakuhang kopya ng petisyon dahil buo ang tiwala ko kay Atty.
Chavez. Muli, walang nabanggit na pagsasampa ng reklamo laban sa nlga
ahensyang ito. Parang niloko po kami ni Atty. Chavez sa lagay na ito. Maganda
dflg samahan namin ng BFAR, Philippine Navy at Philippine Coast guard pero
tila sinisira l<ami laban sa isa't isa;

r

12. Sa katunayan, may isinama pa silang ibang mga tao gaya nina NILO
LABRADOR, WILFREDO LABANDELO at ROLANDO LABANDELO, na hindi namin
ka-myembro sa asosasyon, at di namin kilala. Para sa akin, isang malaking

\

panlilinlang ito at panggagamit lamang sa aming asosasyon. Kaming mga
maliliit ang naiipit dito; at
13. Ang nasabing salaysay na ito ay malaya kong inilalahad dahil nais kong malinis

ang aming mga pangalan sa asosasyon lalo na sa mga nasabing katuwang
naming mga ahensya ng gobyerno at handa po naming patunayan ito sa
hukom.

Nilagdaan ngayong araw ngika-27 ng Hunyo,20L9, sa Lungsod ng Puerto
Princesa.
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Republic of the Philippines
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SINUMPAANG SALAYSAY

Ako ay si ARZEL E. BELIDAN, nasa wastong gulang, may asawa, at residente
ng Brgy. Pag-asa, Kalayaan, Palawan, ay nanunumpa na ang mga sumusunod na
salaysay ay pawang katotohanan at ayon sa aking personal na kaalaman:

1. Ako po ay myembro ng asosasyon ng mga mangingisda na ang pangalan ay
KALAYAAN PALAWAN FARMERS AND FISHERFOLKS ASSOCIATION;

2. Noong mga February 2018, nasa opisina ako ng asosasyon namin dito

sa

Puerto Princesa. Pinatawag ako para utusang magpadala ng isang envelope
papuntan g Brgy. Pag-asa, Kalayaan, Palawan;

3. Ang envelope na aking ipinadala ay naka seal ng masking tape, at naka
address ito sa pangalan ni Nonelon Balbontin, myembro ng aming asosasyon
na naka base sa Brgy. Pag-asa, Kalayaan, Palawan noon;

4. Hindi ko nakita ang loob ng envelope. Hindi ko rin po binuksan ang envelope
na iyon. Wala akong alam sa nilalaman na dokumento ng envelope na iyon,
at kung ano na ang nangyari duon pagkatapos kong naipadala ito;

5. Ngayon, nagulat nalang po ako na may petisyon daw kaming inihain laban sa
mga ahensya ng gobyerno, at ang pangalan ko ay nakasali sa mga ng
rereklamo. Ako din ay nabigla ng may pirma ako sa nasabing petisyon. Sa
katunayan wala akong pinipirmahan na petsyon laban sa mga ahensya ng
gobyerno kagaya ng BFAR, Philippine Navy, Philippine Coast Guard at iba pa;

6. Wala naman po akong reklamo sa mga nasabing ahensya ng gobyerno dahil
ang mga ito ang tumutulong at kaagapay at katuwang namin sa Brgy. PagAsa, Kalayaan, Palawan;

7. Marami pong naitulong ang BFAR, Philippine Navy at Philippine Coast Guard
sa amin;

\

B. Ang buod ng salaysay na ito ay upang ilahad ang katotohanan na hindi ako
pumirma sa nasabing reklamo laban sa mga ahensyang ito. Di po katanggaptangap sa akin na mismong BFAR, Philippine Navy at Philippine Coast Guard
na siyang katuwang namin sa Pag-Asa ay kakasuhan namin ngayon, Wala
kaming alam dito at di namin suportado ang inihaing petisyon laban sa mga
ahensyang ito; at

9. Ang nasabing salaysay na ito ay malaya kong inilalahad dahil nais kong malinis

ang aming mga pangalan sa asosasyon lalo na sa mga nasabing katuwang
naming mga ahensya ng gobyerno at handa po naming patunayan ito sa
hukom.

Nilagdaan ngayong araw ng ika-27 ng Hunyo,20L9, sa Lungsod ng Puerto
Princesa.
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SINUMPAANG SALAYSAY

Karni ay sina MONICO ABOGADO at ROBERTO ASIADO, Ilasa
wastong gulang, pawang may asawa at residente ng Brgy. Pag-Asa, Kalayaan,

Palawan ay nanununtpa na ang sumusunod na salaysay ay pawang katotohanan at
ayon sa aming personal na kaalanran:

l.

Kami ay minsang kinausap ni Atty, Ann Fatima Chavez patungkol sa pag
proteksyon sa lugar namin sa Pag-Asa laban sa rnga dayuhan gaya ng nlga
intsik at Vietnamese na gumagarnit ng cyanide at dinarnita sa kanilang

pangingisda;

d

2. May inilatag syang dokumento

sa amin k
para
sa an-ring i
at
lugar
aming
sa
.kalikasan
Ipinaliwanag pa sa amin kung ano ang mga
layunin larnang ay ang pangalagaan ang
ng Kalayaan, at para rin sa kapakanan n

paano mapangalagaan ang
buti bilang mangingisda
saad sa dokumento na ang
tan na buong nasasakr"rpan
mga mangingisda;

kong inasa ang dokumento na ito
at medyo mahaba-haba
pagkapali
ang
pero dahil maganda narnan
syang basahin, pumayag ako na pumiuna di . Dito ako pansamantalang
te ng samalian narning
nakabase sa Palawan at ako ay presi
FISHERFOI-KS
KALAYAAN-PALAWAN I,ARMERS
I sa sinasabing layunirr
ASSOCIATION na syang kinausap nila
namin;
kapakanatt
na n'laprotektahan ang

3. Ako na si Roberlo Asiado, pinasadahan

AND

4.

Wala naman po akong nabasa o di kaya'y sil na nabanggit na kakasuhan
o gaya ng Philippine
ang Philippine Navy o anu mang ahensya ng
tumutulong at kaagapay
Coast Gr-rard dahil itong rrrga ahensya na ito
namin sa Pag-Asa;

5. Ako na si MONICO ABOGADO, wala
nakinig lang ako sa paliwanag na wala narn
ang Philippine Navy, kung kaya't sumang
nilang magandang mithiin para sa

binasa na dokumento at
g nabanggit na kakasuhan
naman ako sa sinasabi
ng mga mangingisda at

karagatan sa lugar namin sa Pag-Asa;

6.

Walang nabanggit sa amin na kakasuhan ang
kung nagkaganon, talagang di karni pipirrna.
malaman narnin na tila ginamit ang asosas
kasuhan pala ang,misnrorrg mga ahensya na
doon;

7. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, ipina
kasamahan na may pipinnahan sila at
buong akala naman namin baka may d
trto:r rrrenoirroiqdq nf lrccamahantr

mang ahensya ditto dahil
agulat na lang kami nang
narnin sa Kalayaan upang
na syang katurvang namin

id narnin sa aming
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8. Ang buod ng salaysay na ito ay upang ilahad ang katotohatratr na iba ang
paliwanag sa amin ni Atty. Chavez sa lurnalabas ngayon na reklarno "daw"
na nrula sa amin. Ito po ay mariin naming pinapasinungalingan. Di po
katanggap-tanggap sa amin na mismong navy at coast guard na siyang
katLrwang namin sa Pag-Asa ay kakasuhan namin ngayon. Wala kaming
alam ditto at di narrrin sr.rportado ang inihaing petisyon laban sa mga
ahensyang ito;

9. Wala kaming kopya na nakuha dahil buong tiwala kanri dun sa aming
napag-usapan para sa arning benepisyo at kapakanan. Muli, walang
nabanggit na pagsasampa ng reklamo laban sa katuwang ttatning mga
ahensyang ito. Parang niloko po kami sa lagay na 'to e. IVlagarrda ang
samahan namin ng navy pero tila sinisira karni sa isa't isa.
10. Sa katunayan, lnay isinatna pa silang ibang tnyernbro gaya nina NILO
I-ABRADOR, WII-FREDO LABANDELO, na hindi natnin ka-myembro,
at di namin kilala. Para sa amin, isang malaking panlilinlang ito at
panggaganiit lamang sa aming asosasyon. Karning mga rnaliit ang naiipit
ditto. Matapos naming pumirma sa pinapipirmahan, di na kami nagkita pa.
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pinapirrnahan sa lanilang law olfice sa may gasoline statiolt sa Malvar,
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I l.Kakilala lang namin si Atty. Chavez dahil dati syang nakasama namin
Kalayaan;
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naming rnalinis ang aming pangalan lalo na sa mga nasabing katuwang
narrrin na lnga ahensnsya ng gobyerno at lianda po narning patunayan ito
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NILAGDAAN A'f SINUMPAAN sa harap ko ngayong ika-29 ng Mayo 2019, dito sa
Princesa, Palawan. AKING PINA'|UTLINAYAN na personal kong
trakaharap at nakausap ang nagsasalaysay, ako ay lubos na naniniwala na batid niya ang mga
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