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Daw mga idu-bu ang nga gin bu hi ‐
an sa ila ka de na ang mga pa sis tang 
sul da do, pu lis kag ti na wo nga pa ra ‐
mi li tar pa ra sa wa la ha wid nga pag ‐
pang-a ta ke sa pu mu lu yo. Na ga sa la ‐
kay ang mga sa pat kon sa diin muk lat, 
na gai sa kag na ga hi ma kas ang pu mu ‐
lu yo agud pia ngon si la sa ka had lok, 
bu ta-bu ta han, bu sa lan kag ga pu son.

Sa man du sang ila uhaw-sa-du go 
nga amo nga si Du ter te, gin du mog 
kag ginpwer sa ni la ang ta ga bar yo. 
Gin    pa nas ang pag tu hay kon sin-o ang 
ar ma do kag sin-o ang in di. Wa la-tuo 

ang mga pag pa ma tay, pag du kot, 
pag-a res to, pag tortyur kag pag ku ‐
long kag pag pi lit nga “mag-a ko kag 
mag su ren der” ba tuk sa ma sa nga 
wa la sang ar mas pa ra mag ba to. Gin ‐
ku da lan kag gin pa li bu tan ang ila mga 
ko mu ni dad agud pa ni la gan ang ka da 
pag hu lag ni la. Na pa ba ya an ang mga 
ulum han kag ang mang gad sang ka ‐
gu la ngan na ba ya an nga in di ma pa ‐
ngin pus lan. Gin bom ba, gin kan yon, 
kag gin pau la nan sang ba la ang ila 
mga bar yo, ulum han kag ka bu ki ran.

Nagadinaguso ang mga mi na han, 

In di ma ling kang ang ti ngub nga ku sog 
sang ma sa kag ha nga way sang ban wa
Ma ta pos anum ka tuig, gin pas law sang Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) 

kag sang pu mu lu yong Pi li pi no ang re hi meng US-Du ter te sa tuig-tu ig 
si ni nga dek la ra syon nga dug mu kon ang re bo lu syo nar yo  nga ar ma ‐

dong pag hi ma kas. Sa bay lo nga ma lu tos, ang ma pang ri bok nga di wa kag de ‐
ter mi na syon sang ban wa la bing na gai nit sa atu bang sang wa la ha wid nga pa ‐
sis tang pag pang-a ta ke kag te ro ris mo sang es ta do kag sang lap na gon nga 
pag-an tus sa ida lom sang na pu tos sa kri sis nga na ga hi mu mug to nga na ga ha ‐
ring sis te ma. 

mga plan ta syon, pro yek to nga eko tu ‐
ris mo, tay tay kag mga kal sa da pa ra 
mag-i lig ang ga nan sya kag mag bu kol 
ang mga bul sa sang na ga buy-u nan 
nga mga ka pi ta lis ta, aga lon nga may ‐
du ta, ko mer syan te kag mga na bu yo 
sa ko rap syon nga upi syal mi li tar. Gi ‐
na pa la yas ang ma sang mi nor ya sa ila 
du ta kag pi lit nga gi na da la sa mga 
“pa ba lay” nga ma la yo sa ila pu luy-an 
nga ka gu la ngan. Mi nil yon nga ma ‐
ngu ngu ma ang gin pu to sang im por ta ‐
syon sang bu gas kag mga du mu lu ong 
nga pro duk to, sang uli hi gin pa la yas, 
gin pi lit nga iba lig ya ang ila du ta kag 
ba ya an nga na ka hag mak sa ku mu noy 
sang kai mu lon kag gu tom.

Apang wa la na ga ka ling kang ang 
pu mu lu yo kag ang ha nga way sang 
ban wa. Sa bay lo, la bing na ngin ma tu ‐
tom ang ila di wa kag de si syon nga 
mag ba to kag atu ba ngon ang anu man 
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nga ka bud la yan kag sak ri pi syo pa ra 
isu long ang kaa yu han sang pu mu lu yo.

Sa bu lig sang BHB, pa da yon nga 
gi na tu kod ang mga ba se han nga 
aso sa syong ma sa sang mga ma ngu ‐
ngu ma, ka ba ba in han, pa ma tan-on, 
mga ba ta kag ma mu mu gon pang kul ‐
tu ra sa bar yo. Na tun-an nga pa ngi ‐
ba ba wan ang ka had lok kag ang mga 
pa maa gi sa pag ba to. Na hi wat ang 
mga pu long kag pag tu on nga in di 
ma ki ta, ma sim hot o ma ba ti an sang 
na gau lua li hid nga pa sis ta. Ulu lu pod 
ni la nga gi na su pak ang wa la-tuo nga 
man du sang daw amo nga sul da do 
nga mag sag-ob sang tu big, ma nga ‐
hoy o mag limpyo o mag kay-o sa ila 
kam po. Na ga sing git ang mga pa der 
sa mga is lo gan nga na ga pa ha yag 
sang rek la mo kag kaa kig sang pu mu ‐
lu yo. Hu got ni la nga gi na pa ni la gan 
ang mga sa pat agud pung gan ang 
anu man nga te ro ris ta nga pla no ba ‐
tuk sa ta ga bar yo, kag ulu lu pod nga 
na ga hu lag pa ra mag ta bang sa sin-o 
man nga kai ngod ba lay nga gi naa ta ‐
ke. Sa pag bu li gay sang yu nit sang 
ha nga way kag mi li sya, ang mga 
kam pu han kag ba raks sang mga sa ‐
pat hi pos nga gi na pa la pi tan o gi na ‐
tar get sang mga Pu lang ha nga way.

Sa bu lig sang ha nga way sang 
ban wa, na ga tin dog ang ma sang ma ‐
ngu ngu ma pa ra ipa kig ba to ang ila 
rek la mo ba tuk sa sob ra-sob ra nga 
ren ta sa du ta, pa ra pa taa son ang su ‐

hol sang mga ma mu mu gon sa uma 
kag pa taa son ang pre syo sang ila 
mga pro duk to. Ulu lu pod nga gi na lu ‐
bad ang prob le ma sa eko nom ya, ka li ‐
nu ngan, ikaa yong la was kag edu ka ‐
syon. Gi nap lantsa ang mga ki na ga mo 
sa ku bay sang ma sa agud ma tu kod 
ang hu got nga pag hi liu sa sa pag lu bad 
sang mas da ku nga mga prob le ma.

Sa pag bu li gay sang ha nga way 
kag sang ma sa, pat-ud nga ma ga su ‐
long ang ina way ban wa sa bi log nga 
pung sod. May ka ta pu san man ang 
te ro ris mo nga gi na san di gan sang 
mga pa sis tang reak syu nar yo, ang ka ‐
da mu on sang bom ba nga gi na hu log o 
kan yon nga gi na pa lu pok o ka da mu on 
sang swel du han nga mer se nar yo nga 
pwe de mag pa li bot o mag sa kup sa pi la 
ka pu lo ka li bo nga bar yo nga na ga ‐
ba ngon kag na ga ba to.

Da pat ubos-ku sog nga mag hu lag 
ang ha nga way kag ang Par ti do kag 
pas-a non ang mga ma bug-at nga tu ‐
lung dan pa ra pa da yon nga pa bas ku ‐
gon ang BHB, mag rek rut kag mag ha ‐
nas sang pi la ka li bo nga Pu lang ha ‐
nga way ha lin sa pa ma tan-on nga ma ‐
ngu ngu ma, kag mga ma mu mu gon kag 
in te lektwal nga pe ti bur ges, ka ba ba in ‐
han kag iban pang sek tor. Da pat pa ‐
da yon nga pan da yon kag pa lig-u non 
ang muk lat nga sal sa lon nga di sip li na 
sang mga Pu lang ha nga way paa gi sa 
si ge-si ge nga pag pa ta as sang ila ka ‐
muk la tan pang pu li ti ka kag pang-i deo ‐

lo hi ya. Da pat la bi nga pa taa son sang 
ha nga way sang ban wa ang ika sa rang 
sa ge ril ya nga pag pa kig-a way, pag ‐
sik re to sa mga pa maa gi si ni sang pag ‐
la kat kag pag kam po, agud ma pa bi lin 
nga bu lag kag bu ngol ang kaa way kag 
ma du la an sang epek ti bi dad ang mga 
bom ba kag mo der no nga ka ga mi tan 
sa pag sar bey lans kag pag pa mom ba. 
Sa hu got nga sik re tong pag hu lag, 
per mi nga mau ya tan sang BHB ang 
tak ti kal nga ini sya ti ba sa ina way, kag 
ma pa bi lin ang hu got nga angta nay 
kag pag bu li gay sa ma sa.

Da pat hak son sang ta nan nga 
yu nit sang BHB ang mga lek syon ha ‐
lin sa naag yan nga ka pas la wan sang 
pi la ka yu nit sa nag li gad nga tuig 
nga pag sa la kay sang kaa way. Gi na ‐
pa ma tud-an si ni sa aton ang ka hus ‐
tu han sang pag pa su long sang ma ‐
lap na gon kag mai kit nga pag pa ‐
kig-a way ge ril ya sa ba se han nga na ‐
ga pa la pad kag na ga pa da lom nga ba ‐
seng ma sa agud in di ma ki bon ang 
mga yu nit sang ha nga way. Sa hu got 
kag ma la pad nga su por ta sang ma ‐
sa, pa da yon nga ma ka kontra-en sir ‐
ku lo, ma du la an sang tar get ang kaa ‐
way, ma da sig nga ma ka say lu-say lo, 
kag ma ka bi ra sa ki lid kag li ku ran.

Pat-ud nga si ge-si ge nga ma ga ‐
bas kog kag ma ga la pad ang ar ma dong 
re bo lu syon sa pag san to kag pag pas ‐
law sang BHB sa gin pa ig ting nga 
estra te hi kong open si ba sang kaa way, 
sa pag pur si ger nga la bi nga hug ton 
ang angta nay sang ma sa, sa pag pa ‐
nga pin sa ila ba tuk sa pa sis mo, sa 
pag pa bas kog sang ila mga ba se han 
nga aso sa syong ma sa kag sa ma ti nu ‐
ga hon kag de ter mi na do nga pag ba to 
sa pa sis tang kaa way kag pag su long 
sang mga pag hi ma kas an tip yu dal.

Da pat ihan da sang Par ti do, sang 
BHB kag sang pu mu lu yong Pi li pi no 
ang pa min sa ron sa pag-a tu bang sa 
mga da ku kag maig ting nga pag ba to 
sa pa sis mo kag te ro ris mo sang es ta ‐
do. Sa pag sau log sang na ga hi la pit 
nga ika-53 nga ani ber sar yo sang 
BHB, gi na tan-aw na ton ang pag-a ‐
gum sang du gang nga pag su long sa 
maa bot nga mga tuig kag hug pu ngon 
ang de si syon nga si ge-si ge nga pag ‐
bak tas kag pag su long sa da lan sang 
ar ma dong re bo lu syon.
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Mang ga ra non sa ina gi han sang pag ha tag sang ser bi syo me di kal 
ang mga ha nga way nga me dik sang Ba gong Huk bong Ba yan 

(BHB). Ba ngud nga na gaa tu bang sa ta nan nga kla se sang sit wa syon, 
ka bi sa do sang mga me dik sang Ha nga way, nga ka dam-an ha lin sa ma ‐
sa nga ma ngu ngu ma, ang pag san to sa nag ka la in la in nga ti po sang 
pang-e mer hen sya me di kal. 

Isa ka ha lim ba wa ang ka so ni 
Ison, 9-tu ig ang edad nga ba tang 
Du ma gat nga na ka dan log sa ka ba tu ‐
han kag na ba li ang ka mot. Naag yan 
si ya kag iya amay sang mga Pu lang 
Ha nga way sa pang pang-su ba sang 
na ta bo ang ak si den te. Ara sa bar yo 
sad to ang isa ka yu nit sang BHB ga ni 
ma da sig nga na ka ta bang ang upi syal 
me di kal si ni.

“Ha los na du la an sang ani mo ang 
ba ta kag gra be nga hi bi sa sa kit,” 
pa nay sa yon ni No noy, isa sa mga 
ha nga way nga nag ta bang sa mag-a ‐
may. Ba ngud ha nas sa ma da si gan 
nga pag hu lag, gi la yon nga na ka ti pon 
sang be ta di ne, ga sa, plas ter, elas tic 
ban da ge kag pain re liever ang tim 
sang mga ha nga way. Bit bit ang first 
aid bag kag pis to la, gi la yon nga gin ‐
kad tu an sang ila nga me dik nga si Ka 
Ai da ang ba ta kag gin da pa tan sang 
first aid. Gin bu ta ngan man si ya sang 
la ki-la ki kag sak lay. Na ga kai go nga 
na sa bat ang emer hen sya kag na pa ‐
da yon sang yu nit ang pag mi ting 
sang ma sa sa bar yo, upod ang iloy ni 
Ison nga sad to tu man ang ka ba la ka 
sa iya nga anak.

Ma ka li gad ang ku lang isa ka bu ‐
lan, naag yan li wat sang mga kau pod 
si Ison kag ang iban pa nga ba ta sa  
hi gad-su ba. Nag-a yo na ang iya nga 
pi las kag ka mot ha lin sa sob ra isa ka 
si ma na nga pag ba lik-ba lik sa pag bu ‐
long kag pag hi lot sang mga kau pod 
sa iya nga ka mot. Sang ka mus ta hon, 
lu bos ka pag sik nga sa bat ni Ison nga 
nag-a yo na si ya. “Na ka sa ka na ga ni 
li wat ako sa pa ho kag na ka pa ngu ha 
na sang bu nga pa ra kan day Ta tay,” 
du ngan wa gay way sang iya nga tuo 
nga ka mot. Nag ha tag si ya sang li ma 
ka bi log nga bu nga pa ra sa mga kau ‐

pod. “Sa la mat gid sa in yo. 
Nag-a yo na ang ka mot ko. 
Pramis, mag ha long na ako 
sa su nod!”

Nag tan yag ang mga ba ‐
ta nga mag bu lig sa mga ha ‐
nga way pa ra ita bok ang ila 
nga mga ga mit sa su ba. Si 
Ison, upod sa iban pa nga 
mga ba ta nga Du ma gat, “dray ber 
sang mga kau pod.” Na ga bu lig si la 
pa ra lu was nga ma ta bok ang mga 
ga mit sang mga kau pod ila bi na kon 
na ga da ku ang su ba kag ma dan log 
ang ka ba tu han. 

Gi na sa kay ni la ang mga bag sa 
da ku ni la nga sal ba bi da kag gi na la ‐
ngoy sa ta bok sang pang pang.

Ki na an dan na ang amo si ni nga 
mga maab tan sa mga lu gar nga gi ‐
na hu la gan sang ha nga way sang ban ‐
wa. Ba ngud ku lang sa aten syon me ‐
di kal ang ma da mo nga bar yo sa ka ‐
bu ki ran, na ga sa lig si la sa ser bi syo 
sang BHB. Amo ga ni nga pi la ka be ‐
ses ni la nga gi na ba lik ang pag ta tap 
sa mga kau pod. Amo si ni ang ina gi ‐
han sang me dik nga si Ka Pri mo, nga 
kis-a nai go sang ba la sa tiil sang na ‐
ka eng kwentro ang iya nga yu nit. Sa 
una tantya ni ya “ma ka mang” ni ya 
ang iya kau ga li ngon pe ro in di ni ya ini 
ma sa ra ngan sang uli hi. Gin kar ga si ‐
ya sang mga kau pod sa du yan la bi pa 
nga wa la pa si la na ka pa la yo gin pa ‐
luk pan si la sang mor tar sang kaa ‐
way.   

Nag ma ni ob ra si la pa la yo sa ope ‐
ra syon sang mga sul da do sang ma ‐
sob ra du ha ka si ma na. Sa tag sa ka 
ko mu ni dad nga ila nga maag yan, 
ma da sig si la nga gi na sug-a law sang 
ma sa. Sa ka da isa sa ila, may da la 
nga sup lay sang pag ka on ang ma sa 

Ser bi syo sang ha nga way, 
pag ta tap sang ma sa

kag re port sa ka him ta ngan sang se ‐
gu ri dad sa ila nga gi na ag yan nga ru ‐
ta. Da ku ang bu lig ni la sa pag kar ga 
kay Ka Pri mo.

“Nag say lo-say lo ang ini nga sis ‐
te ma sa ka da sit yo nga gi na ag yan 
na mon,” pa nay sa yon ni Ka Pri mo. Sa 
tu nga sang pang la ka ton, nag-a bot si 
Gi mo, isa ka ma ngu ngu ma nga kis-a 
ni ya nga gin bu long. Na lam pu san 
sad to sa ulo si Gi mo kag na du la an 
sang ani mo. Si Ka Pri mo ang nag da ‐
pat sang first aid sa iya kag nag ban ‐
tay tub tob maum pa wan. Gin si gu ro 
man ni ya nga maa yo ang ka him ta ‐
ngan sang pa syen te an tes si ya mag ‐
ha lin sa lu gar.

“Sang na hi bal-an ko nga ikaw 
ang na pi la san, si ling ko, mau pod gid 
ako kag ma ka bu lig! Pa ra ma ka ba los 
ako sa imo,” sug-a law ni Gi mo kay 
Ka Pri mo. Tu man ini nga gin ka li pay 
sang pi la son nga ha nga way kag la bi 
nga na ka pa ba kod sa iya nga pa nin ‐
du gan nga mag ser be sa re bo lu syon. 
In di ma ha pos ang mga da lan nga 
gin bag tas ni la—ma ki tid, ma ta as, ta ‐
ki lid kag ma si ok. Ulu lu pod nga nag ‐
bu lig ang Pu lang ha nga way kag ma ‐
sa tub tob ma ka gu wa kag ma ka pa bu ‐
long si Ka Pri mo.

Nag-a yo si Ka Pri mo pag ka ta pos 
ang pi la ka bu lan nga pag pa bu long. 
Sang ma ka ba lik si ya, upod na ni ya sa 
Pu lang ha nga way si Gi mo.
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lo hi ya. Da pat la bi nga pa taa son sang 
ha nga way sang ban wa ang ika sa rang 
sa ge ril ya nga pag pa kig-a way, pag ‐
sik re to sa mga pa maa gi si ni sang pag ‐
la kat kag pag kam po, agud ma pa bi lin 
nga bu lag kag bu ngol ang kaa way kag 
ma du la an sang epek ti bi dad ang mga 
bom ba kag mo der no nga ka ga mi tan 
sa pag sar bey lans kag pag pa mom ba. 
Sa hu got nga sik re tong pag hu lag, 
per mi nga mau ya tan sang BHB ang 
tak ti kal nga ini sya ti ba sa ina way, kag 
ma pa bi lin ang hu got nga angta nay 
kag pag bu li gay sa ma sa.

Da pat hak son sang ta nan nga 
yu nit sang BHB ang mga lek syon ha ‐
lin sa naag yan nga ka pas la wan sang 
pi la ka yu nit sa nag li gad nga tuig 
nga pag sa la kay sang kaa way. Gi na ‐
pa ma tud-an si ni sa aton ang ka hus ‐
tu han sang pag pa su long sang ma ‐
lap na gon kag mai kit nga pag pa ‐
kig-a way ge ril ya sa ba se han nga na ‐
ga pa la pad kag na ga pa da lom nga ba ‐
seng ma sa agud in di ma ki bon ang 
mga yu nit sang ha nga way. Sa hu got 
kag ma la pad nga su por ta sang ma ‐
sa, pa da yon nga ma ka kontra-en sir ‐
ku lo, ma du la an sang tar get ang kaa ‐
way, ma da sig nga ma ka say lu-say lo, 
kag ma ka bi ra sa ki lid kag li ku ran.

Pat-ud nga si ge-si ge nga ma ga ‐
bas kog kag ma ga la pad ang ar ma dong 
re bo lu syon sa pag san to kag pag pas ‐
law sang BHB sa gin pa ig ting nga 
estra te hi kong open si ba sang kaa way, 
sa pag pur si ger nga la bi nga hug ton 
ang angta nay sang ma sa, sa pag pa ‐
nga pin sa ila ba tuk sa pa sis mo, sa 
pag pa bas kog sang ila mga ba se han 
nga aso sa syong ma sa kag sa ma ti nu ‐
ga hon kag de ter mi na do nga pag ba to 
sa pa sis tang kaa way kag pag su long 
sang mga pag hi ma kas an tip yu dal.

Da pat ihan da sang Par ti do, sang 
BHB kag sang pu mu lu yong Pi li pi no 
ang pa min sa ron sa pag-a tu bang sa 
mga da ku kag maig ting nga pag ba to 
sa pa sis mo kag te ro ris mo sang es ta ‐
do. Sa pag sau log sang na ga hi la pit 
nga ika-53 nga ani ber sar yo sang 
BHB, gi na tan-aw na ton ang pag-a ‐
gum sang du gang nga pag su long sa 
maa bot nga mga tuig kag hug pu ngon 
ang de si syon nga si ge-si ge nga pag ‐
bak tas kag pag su long sa da lan sang 
ar ma dong re bo lu syon.

Daw pu wi tis ang la bing uli hi nga pag tim bu ok sang pre syo sang mga pro ‐
duk tong pet rol yo sang Mar so 15. Na ga lab-ot sa ₱13.15 ang gin du gang sa 

ka da lit ro sang die sel, ₱7.10 sa ga so li na kag ₱10.50 sa gaas. Ini ang ika-12 kag 
pi na ka da ku nga pa tong sa pre syo um pi sa 2022. 

Ba ngud di ri, nag lab-ot na sa ha ‐
los ₱31 ang ka bi lu gan nga taas-pre ‐
syo sang mga pro duk to nga pet rol yo 
um pi sa Ene ro. Ha los dob le na ini 
sang bi log nga tuig nga pag du gang 
sang 2021. Mas da ku pa ang pa tong 
sa pre syo sang mga pro duk tong pet ‐
rol yo sa mga pru bin sya.

Ang ra son sang mga kum pan ya 
sa la ngis, ma pu to ku no si la kon in di 
mag pa ta as sang pre syo ba ngud sa 
na ga ta as nga pre syo sang im por ted 
nga kru do. Amo ga ni nga sa pu mu lu ‐
yo ni la gi na pa pas-an ang pag ta as 
sang pre syo. Ba ngud sa amo nga 
kaa sab sa ga nan sya nga nag ku ri pon 
ang Pet ron sang ₱6.41 bil yon sang 
nag li gad nga tuig. Da ku nga ti nun to, 
kon usi sa on ang se ma nal nga pag ta ‐
as sang pre syo ba ngud per mi nga 
may pi la ka bu lan nga is tak ang mga 
kum pan ya nga in di apek ta do sang 
pag bag-o-pag bag-o sang mga pre ‐
syo. May hi gan te nga mga is ta kan 
sang kru do ang Chi na, Ja pan, South 
Ko rea, Si nga po re kag iban pang 
pung sod kon sa diin na ga ba kal ang 
Pi li pi nas sang mga pro duk tong pet ‐
rol yo.

La kip sa la bing na ga an tus sa 
pag ta as sang pre syo sang la ngis amo 
ang mga dray ber sang pang pub li ko 
nga transpor ta syon. Su no sa Pi nag-
i sang Sa ma han ng mga Tsu per at 
Ope rey tor Na ti on wi de (Pis ton), na ‐
ga lab-ot sang ₱363 ka da ad law ang 
ma du la nga ki ta sang mga dray ber. 
Ba ngud man di ri ma bu hi nan pa sang 
ha los ₱145 ang gi na ki ta nga ₱300-
₱400 sang mga ma ngi ngis da.

Pa re ho ka da sig man sang pag ‐
sum pit-pre syo ang pag-a nun syo na ‐
man sang Me ralco nga ma ga pa ta as 
ini sang su kot nga ₱0.063 ka da ki lo ‐
watt hour o ka tum bas sang₱13 ka da 
bu lan pa ra sa isa ka pu luy-an nga 
na ga kon su mo sang 200 ki lo watt 
hour ka da bu lan. In di pa ku no sa kup 
si ni ang pag ta as sang pre syo sang 
pet rol yo.

Sa mga mer ka do na man, nag ta as 
man sang ma sob ra ₱1 ang mga de-
la ta nga kar ne kag ₱3.75 ang ga tas 
nga kon den sa da. Ang mga pag ta as 
nga ini epek to pa lang sang nag li gad 
nga mga se ma nal nga pag tim bu ok 
sang pre syo sang la ngis. Su no sa 
Phi lip pi ne Amal ga ma ted Su per mar ‐

Ma ka li li ngin nga sum pit-pre syo sang la ngis, 
ba lak lon kag su kot sa ser bi syo

kets As socia ti on, nag ta as na sang 
3% tub tob 6% ang pre syo sang mga 
ba se hang pro duk to ha lin una nga 
se ma na sang Mar so. Ang mga im ‐
por ted nga pag ka on, pa re ho sang 
ga tas sang ba ta, ma hi mo nga mag ‐
ta as sang tub tob 15%. Gi na ka ba lak-
an man ang po sib le nga pag ta as 
sang pre syo sang bu gas sang tub tob 
₱3 ka da ki lo ba ngud sa pag ta as sang 
pre syo in di lang sang la ngis, kun di 
la kip sang abo no. 

Prob le ma do man bi san ang mga 
ga may nga ne go syan te ba ngud sa 
gas to ni la sa transpor ta syon. Sa Be ‐
ngu et, ang mga trucker nga na ga de ‐
li ber sang uta non sa mga mer ka do 
sa May ni la na ga gas to na sang  du ‐
gang nga ₱7,000 su bong nga Mar so 
kum pa rar sa gas to ni la sang Ene ro.

Sa ta nan nga ini, ang sa bat sang 
re hi meng Du ter te amo nga ha ta gan 
sang ga may nga ₱200 ka da bu lan o 
₱6 ka da ad law ang ka da pa mil ya nga 
na la kip sa 50% nga pi na kai mol (sa 
mga be ne pi syar yo la mang sang 4Ps, 
su no sa uli hi nga paat hag sang Ma ‐
lacañang). May ga may man nga sub ‐
sid yo nga gin ta la na pa ra sa mga 
tsu per (₱6,500) kag mga gag may 
nga ma ngi ngis da. Lu was sa ma da li 
lang man ini nga mau bos, in di ta nan 

Sundan sa pahina 5

Gin-am bus sang Ba gong Huk bong Ba yan (BHB)-Su ri gao del Sur ang mga 
sul da do sang 75th IB nga sa kay sang ha bal-ha bal sam tang na gab ya he sa 

Pu rok 2, Ba ra ngay Bol ho on, San Mi gu el sang Mar so 14. Naa gaw ha lin sa ila ang 
isa ka rip le nga R4 sam tang na pa tay ang isa ka sul da do. Na ga pau li ang mga sul ‐
da do ha lin sa ope ra syong kom bat sa kai ping nga mga ko mu ni dad. 

Rip leng R4, naa gaw sang BHB-Su ri gao del Sur

Nag pa nga yo man sang pa say lo 
ang yu nit sang BHB pag ka ta pos ma ‐
pi la san ang isa ka si bil yan nga dray ‐
ber sa am bus.

Pi to ka sul da do ang na pa tay sa 
kontra-o pen si ba sang BHB-Bu kid non 
ba tuk sa na gao pe ra syon nga mga 
tro pa sang 1st Scout Ra ngers Bat ta ‐
li on kag 8th IB sa Sit yo Kii to, Ba ra ‐
ngay Can-a yan, Ma lay ba lay City ud ‐
to sang Mar so 3. Isa ka sul da do man 

ang na pa tay sang BHB sa isa ka 
kontra-reyd ba tuk sa 88th IB sa Sit ‐
yo Ben dum, Ba ra ngay Bus di sa pa re ‐
hong syu dad sang Mar so 9.

Sa Agu san del Sur, du ha ka tro ‐
pa sang 67th IB ang na pa tay sam ‐
tang pi to ang na pi la san sa am bus 
sang BHB sa Ba ra ngay Ma nat, Tren ‐
to sang Mar so 12.

Na ga su lu nod nga ope ra syong ha ‐
ras ang gin lun sar sang BHB-Northern 

Sa mar (Ro dan te Ur tal Com mand) sa 
mga ba ra ngay sang Ca tu big. Sang 
Peb re ro 16, gin pa luk pan sang BHB 
ang mga tro pa sang PNP-Special 
Acti on Force sa tu nga sang Ba ra ngay 
Roxas kag Ba ra ngay San Jo se (He bo ‐
bol lao). Du ha ka sul da do ang na pa tay 
kag du ha ang na pi la san.

Sa Ba ra ngay Tu ngod non sang 
Peb re ro 21, gin pa luk pan sang BHB 
ang 20 na gao pe ra syon nga kaa way. 
Du ha ang gin re port nga na pa tay. 
Gin pa luk pan li wat sang mga Pu lang 
ha nga way ang mga na gao pe ra syon 
nga tro pa sa CM Recto (Lo be dico) 
sang Peb re ro 24.
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Li wat nga gin du so sang mga ma mu mu gon ang pag-insti tu syu na li sa sa 
pung sod non nga swel do nga ₱750 ka da ad law sa atu bang sang na ga ti na ‐

as nga pre syo sang ba se hang ba lak lon kag su kot sa ser bi syo.
Su no sa Ibon Foun da ti on, la bi pa nga nag la yo sa su bong nga mi ni mum ang 

ma ka bu hi nga swel do. Sa kwen ta sang gru po, ki na hang lan sang isa ka pa mil ya 
nga may li ma ka myembro sang ₱1,072 ka da araw o ₱25,252 ka da bu lan pa ra 
ma bu hi nga di sen te sa Met ro Ma ni la. Ini sa ka him ta ngan nga gin bu tang sang 
es ta do sa “ma nu bo” nga 3% ang tan tos sang impla syon sang Peb re ro. Wa la 
si ni na sa kup ang pag tim bu ok sang mga pre syo su bong nga Mar so. 

Ba lis kad sa ra son sang mga upi syal sa eko nom ya sang re hi meng Du ter te, 
in di ma tu od nga na ga ta as ang pre syo ba ngud sa gin pa taa san ang swel do. Pi ‐
na ka ma hi nay ang pag ta as sang mga swel do sa ida lom sang re hi meng Du ter te 
kag pi na ka ma nu bo ang ba lor si ni sa nag ta li wan nga 35 tuig.

Sang Ma yo 11, li wat nga ginpre sen tar sang Unity for Wa ge Increa se Now! 
ang pe ti syon sang mga ma mu mu gon pa ra sa du gang nga swel do sa upi si na 
sang De partment of La bor and Employ ment. Ini pag ka ta pos ang isa ka kon sul ‐
ta syon nga gin tam bu ngan sang ma sob ra 100 ma mu mu gon sa Na tio nal Cat ‐
hed ral sang Ig le sia Fi li pi na In de pen di en te sa syu dad sang May ni la. Sang Mar ‐
so 17, nag pi ket ang mga ma mu mu gon sa atu bang sang Kong re so sam tang 
gin pa ma ti an ang hag na pa ra sa pung sod non nga swel do.  

Ad law sang Ka ba ba in han
Na ngin oka syon man ang ika-105 Pang ka li bu ta non nga Ad law sang Ka ba ‐

ba in han sang Mar so 8 pa ra ipag wa sang ka ba ba in han ang ila nga pag ka ngil-
ad sa re hi meng Du ter te sa tu nga sang na ga ti na as nga pre syo. Gin pa ngu na han 
sang mga myembro sang Gab rie la ang mga pag ti li pon sang ka ba ba in han sa 
Met ro Ma ni la, Ba guio City, Cavi te, Na ga City kag Davao City pa ra dum du mon 
ang oka syon.

Ma pa re ho ni Joms Salva dor sang Gab rie la ang pag kai nu til ni Rod ri go Du ‐
ter te sa pag-un tat sa su nud-su nod nga pag ta as sang pre syo sa “pag pa na kit 
sang asa wa nga wa la na tak-an nga mang-a bu so tub tob in di ma pa tay ang ba ‐
bae.” Ha lin sa Men dio la, gin da la ni la ang pro tes ta sa Li wa sang Bo nifacio, pa ‐
re ho sa syu dad sang May ni la. 

Pung sod non nga swel do nga ₱750, gin du so Ba ri ka da sang ta ga bar yo sa Neg ‐
ros. Gin pa li bu tan sang mga re si den ‐
te  sang Sit yo Ca bi ti, Ba ra ngay San ‐
tol, Bi nal ba gan ang ba lay sang ka si ‐
mar yo  ni la  nga  si  Lucia  Sa les  sang 
kaa ga hon  sang  Mar so  20  pa ra  pa ‐
nga pi nan  si ya  ba tuk  sa  na ga sa la kay 
nga  sul da do kag pu lis. Si Sa les gin ‐
tar get  sang mga  pwer sa  sang  es ta do 
ba ngud  ka ta po  sang Aso sa syon  pa ra 
sa Kaus wa gan sang mga Ma ngu ngu ‐
ma kag Ma mu mu gon sa Uma.

Ika-27 tuig nga pag ka ma tay ni 
Flor Con templacion.  Gin dum dom 
sang  Mig ran te  sang  Mar so  17  ang 
pag pa tay  kay  Flor  Con templacion 
paa gi  sa  isa  ka  pi ket  sa  Men dio la, 
May ni la.  Si  Con templacion,  isa  ka   
do mes tic hel per,  gin bi tay  sa  Si nga ‐
po re  sa  ka so  nga  pag pa tay.  Gin hus ‐
ga han  si ya  sang  ka ma ta yon  did to 
sang 1995. Bik ti ma si ya sang pag pa ‐
ba ya  sang  reak syu nar yong  es ta do  sa 
Pi li pi nas sa mga mig ran te nga Pi li pi ‐
no.

Hus ti sya pa ra sa New Ba ta an 5! 
Nag hi wat  sang  prog ra ma  sa  Davao 
City, Ce bu City kag Quezon City pa ‐
ra  ipa na wa gan  ang  hus ti sya  pa ra  sa 
New Ba ta an 5 sang Mar so 11 pag ka ‐
ta pos  maggwa  ang  ini syal  nga  au ‐
topsy  sa  la was  ni  Chad  Booc. 
Naggwa sa im bes ti ga syon nga na pa ‐
tay  si Booc pag ka ta pos pau la nan  si ‐
ya  sang ba la. Bi san wa la na naga gi 
sa aw top si ya ang iban pang bik ti ma, 
naob ser ba han  sa  mga  la was  nan day 
Elgyn  Ba lo nga  kag  Ge leju ra in 
Ngujo  III  ang  pa re ho  nga  agi  sang 
ma da mo nga ba la kag la gob.

Ala wans sang mga tit ser, in di pag ‐
bu wi san.  Nag pi ket  ang  mga 
myembro  sang Al li ance  of  Concer ‐
ned Teachers (ACT) sa atu bang sang 
upi si na  sang  Co me lec  sang  Mar so 
10  pa ra  kas ti gu hon  ang  20%  bu his 
nga  gin pa pa na og  sa  ila  ala wans 
pange lek syon.  Sa  re port  sang  mga 
lo kal nga un yon sang ACT, ang  ga ‐
may  nga ₱2,000  nga  ala wans  pa ga ‐
bu hi nan  sang  ₱400  nga  bu his.  Sa 
nag li gad,  ara  sa  5%  lang  ang  kal tas 
nga  bu his.  Pa na wa gan  na  sad to  pa 
nga ku ha on na ini.

kag re port sa ka him ta ngan sang se ‐
gu ri dad sa ila nga gi na ag yan nga ru ‐
ta. Da ku ang bu lig ni la sa pag kar ga 
kay Ka Pri mo.

“Nag say lo-say lo ang ini nga sis ‐
te ma sa ka da sit yo nga gi na ag yan 
na mon,” pa nay sa yon ni Ka Pri mo. Sa 
tu nga sang pang la ka ton, nag-a bot si 
Gi mo, isa ka ma ngu ngu ma nga kis-a 
ni ya nga gin bu long. Na lam pu san 
sad to sa ulo si Gi mo kag na du la an 
sang ani mo. Si Ka Pri mo ang nag da ‐
pat sang first aid sa iya kag nag ban ‐
tay tub tob maum pa wan. Gin si gu ro 
man ni ya nga maa yo ang ka him ta ‐
ngan sang pa syen te an tes si ya mag ‐
ha lin sa lu gar.

“Sang na hi bal-an ko nga ikaw 
ang na pi la san, si ling ko, mau pod gid 
ako kag ma ka bu lig! Pa ra ma ka ba los 
ako sa imo,” sug-a law ni Gi mo kay 
Ka Pri mo. Tu man ini nga gin ka li pay 
sang pi la son nga ha nga way kag la bi 
nga na ka pa ba kod sa iya nga pa nin ‐
du gan nga mag ser be sa re bo lu syon. 
In di ma ha pos ang mga da lan nga 
gin bag tas ni la—ma ki tid, ma ta as, ta ‐
ki lid kag ma si ok. Ulu lu pod nga nag ‐
bu lig ang Pu lang ha nga way kag ma ‐
sa tub tob ma ka gu wa kag ma ka pa bu ‐
long si Ka Pri mo.

Nag-a yo si Ka Pri mo pag ka ta pos 
ang pi la ka bu lan nga pag pa bu long. 
Sang ma ka ba lik si ya, upod na ni ya sa 
Pu lang ha nga way si Gi mo.

na ha ta gan ba ngud sa ma bud lay nga pro se so sang pag ku ha kag ka hi na yon 
sang ahen sya nga ipag wa ang pon do (sa pi la ka ba hin sang Northern Min da ‐
nao, ₱6,000 lang ang na ba ton sang mga tsu per, kag de pen de kon ano ang 
duag sa pu li ti ka).

Ang gi la yon nga gi na pa nga yo sang mga tsu per kag kon syu mer, irol bak ang 
pre syo sang la ngis sa le bel an tes ang 2022. Pa mi lit ni la nga sus pen di hon man 
lang ang bu his sa la ngis. Gin ba li ba ran ini sang re hi meng Du ter te bi san pa nga 
na ka ko lek ta na ini sang ma sob ra ₱75 bil yon ha lin sa mga bu his sa la ngis nga 
gi na ba ya ran sang pu mu lu yo.

Pi la sa mga pa na wa gan nga ini ang gi na tam bol sang mga de mok ra ti kong 
gru po sa pi la ka ad law nga pro tes ta ha lin sang Mar so 15-18 ba tuk sa pag ta as 
sang pre syo sang la ngis. May koor di na do nga mga pag hu lag sa nag ka la in la in 
nga ba hin sang Met ro Ma ni la, Neg ros, Iloi lo, Davao City kag Le gazpi City. 
Nag lun sar man sang un tat-pa la wod ang Pa ma la ka ya sa La gu na de Bay kag 
Ma ni la Bay.

Na ga bas kog man ang sing git sang mga dray ber sang dyip pa ra pa taa son 
tub tob ₱10 ang pa ma sa he. Ka la kip si ni ang pa na wa gan pa ra sa du gang nga 
swel do, pag pa nu bo sang pre syo sang pag ka on kag ba lak lon, pag pa un tat sa 
pag ti nam bak sang im por ted nga pro duk tong ag ri kul tu ral, pag ta as sa pre syo 
sang mga pro duk to sang ma ngu ngu ma, kag iban pang gi la yon nga de man da.

Halin sa pahina 4
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Gin du kot sang mga ele men to 
sang Eas tern Min da nao Com mand 
sang AFP si Ezequiel Da gu man, kon ‐
sul tant sang NDFP sa Sout hern Min ‐
da nao. Ha lin pa Mar so 7 na du la si 
Da gu man. Gin du kot si ya sam tang 
ara sa bi ya he pa kad to sa ko mu ni dad 
sang mga ma ngu ngu ma sa New Co ‐
rel la, Davao del Nor te. Na ka ta la na 
ta ni si ya nga ma ki pag kon sul ta sa 
mga ma mu mu gon kag ma ngu ngu ma 
sa plan ta syon.

Sa Northern Sa mar, gin du kot 
sang mi li tar ang kon sul tant nga si 
Ed wind Alcid, ki la la bi lang Ka Veejo, 
kag du ha ni ya ka upod nga si bil yan 
sang Mar so 8 sa Ba ra ngay San Jo se, 
Ca tu big. Si Veejo, 74 an yos, may 
dia be tes kag na ga ki na hang lan sang 
aten syon me di kal. Wa la gi ha pon gi ‐
na tu haw sang AFP si Ka Veejo, re ti ‐
ra do nga kad re sang Par ti do Ko mu ‐
nis ta sang Pi li pi nas. Su no sa re port, 
du ha ka he li kop ter sang AFP ang 
nag hug pa sa bar yo pa ra ku ha on si la.

Isa pa ka kon sul tant, si Ra mon 
Pat ri arca, ang ili gal nga gin-a res to 
sang Mar so 18 sa Neg ros. Upod nga 
gin-a res to san day Car men Jo nahvil ‐
le Ma tar lo kag John Micha el Bal do ‐
na do, mga ak ti bis ta nga ma na law ‐
saw nga na ga hi mo sang im bes ti ga ‐
syon sa mga as yen da sang pa mil ya 

Cojuangco sa Sit yo Ton do, Ba ra ngay 
Suay, Hi ma may lan, Neg ros Ori en tal. 
Gin pa sa ka an si la sang hi mu-hi mo 
nga ka so.

Na pas la wan nga pag pa tay. 
Gin lut hang sang in di ki la la nga mga 
la la ki si Larry Vil le gas, li der sang 
Pis ton-Ge ne ral San tos kag kam pan ‐
ya dor sang Ba yan Mu na sang Mar so 
13. Gin su lod sang mga kri mi nal ang 
iya ba lay sa Ba ra ngay Bua yan, Ge ‐
ne ral San tos City. Nau na si ya nga 
gin-red tag sang NTF-Elcac.

Sam tang, gin-a ba ngan kag gin ‐
ta ya an sang ka lib re .45 sang in di ki ‐
la la nga ka la la ki han si Ama lia Alcan ‐
ta ra, li der sang imol sa Pook Ma li nis, 
Ba ra ngay UP Cam pus, Quezon City 
sang Mar so 12. Na pas la wan na man 
ini sang gi la yon nga nag res pon der 
ang mga re si den te sa lu gar.

Ili gal nga pag pang-a res to kag 
de ten syon. Sa Bu kid non, li ma ka si ‐
bil yan ang ili gal nga gin-a res to sa 
Sit yo Ki lap-a gan, Ba ra ngay Can-a ‐
yan, Ma lay ba lay City sang Mar so 3, 
sam tang na ga pang tro so pa ra sa ila 
mga ba lay sang maab tan si la sang 
1st Scout Ra ngers Bat ta li on. Si la 
gin tortyur, gin tam nan sang mga ma ‐
ta as nga ka lib re nga pu sil, eksplo si ‐
bo kag lap top, kag gin paggwa nga 
mga myembro sang Ba gong Huk bong 

Tat lo ka kon sul tant sang Na tio nal De mocra tic Front of the Phi lip pi nes 
(NDFP) ang ili gal nga gin-a res to sang mga pwer sa sang mi li tar si ning 

nag ta li wan nga du ha ka se ma na. Du ha sa ila wa la pa gi na tu haw. Sam tang, du ‐
ha ka li der ma sa nga im bol ba do sa kam pan yang elek to ral ang mag ka su nod nga 
gin tu yo nga pat yon kag 13 si bil yang Lu mad ang ili gal nga gin ku long.

3 kon sul tant sang NDFP, ili gal nga gin-a res to
Ba yan.

Si yam nga ma ngu ngu ma, wa lo 
ang Lu mad, ang gin di te ner um pi sa 
una nga se ma na sang Mar so sa Ba ‐
ra ngay Whi te Ca lu man, Ki tao tao, 
Bu kid non sang mga sul da do sang 
72nd IB sa isa ka lo kal nga kli nik. 
Ginpwer sa si la nga “mag su ren der” 
bi lang ka ta po sang BHB pa ra 
“limpyu hon” ang ila mga nga lan kag 
su bong ili gal nga gin ku long sang 
mga sul da do.

Sa Cavi te, 10 bo lun tir sang 
kam pan ya nga Ma ka ba yan for Le ni-
Ki ko ang gin-a res to sang Mar so 10 
sa Sit yo Si la ngan kag Ta la ba 7, 
Bacoor. Sa ta bon nga “ge ra kontra-
dro ga” gin sa la kay sang yu nit sang 
PNP-Bacoor ang ko mu ni dad. Tat lo 
man ang pi la son sa pag sa la kay nga 
gin ki la la nga san day Char lie Aqui no, 
Richard Fe li pe kag Johnmel da 
Lucer nas. Gin ba kol man si Joel Sa ‐
la ban ya, bi se pre si den te sang Anak ‐
pa wis Partylist-Cavi te kag gin pa luk ‐
pan ang iya asa wa.

Ili gal man nga gin de ti ner sang 
PNP-Si lang, sa Si lang, Cavi te si Jo ‐
nat han Merca do, ta ga pa ma ba sang 
Teat ro Ka ba ta an Mu la sa Na yon kag 
du ha pa ni ya ka upod. Na hil way man 
si ya ma ka ta li wan ang du ha ka ad law 
nga pag ka ku long. Gin-a res to ang 
mga prog re si bo pi la ka ad law pag ‐
ka ta pos i-red tag ni Sen. Panfi lo 
Lacson kag Cong. Cris pin Re mul la 
ang mga nag tam bong sa ra li nga Le ‐
ni-Ki ko sa Cavi te.

Gin-a res to si Car lo Re du ta, or ‐
ga ni sa dor sang gru po nga Coco 
Levy Funds Iba lik sa Amin-Quezon 
sang Mar so 18 sang gab-i sa Ba ra ‐
ngay Ca wa yan, Gu maca, Quezon.

Pag pa mom ba. Sang Peb re ro 
20, in di mag nu bo sa wa lo ka bom ba 
ang gin hu log sang AFP sa li ma ka 
ulum han sa Ba ra ngay Deit de Tu rag, 
Silvi no Lo bos, Northern Sa mar. 
Pag kaa ga, gin-istra ping sang mga 
he li kop ter si ni ang mga ulum han. 
Na gu ba ang isa ka ba lay sa ulum han 
kag mga pu no sang ni yog. Isa ka 
ulum han man ang na sa mad pag ka ‐
ta pos hug pa an sang he li kop ter.

#StopTheBom bing sPH, gi na kam pan ya sa ibang pung sod
GIN LUN SAR SANG FRI ENDS of the Fi li pi no Peop le in Struggle (FFPS) ang 
kam pan ya pa ra sa pag ta pos sa pa ta ra tas kag sob ra nga ma ka ku lug mat 
nga ae ri al bom bing sa mga si bil yan nga ko mu ni dad sa Pi li pi nas. Na lis ta 
na ang ma sob ra 200 ka so sang mga ae ri al bom bing kag pag pa ngan yon 
sang mga pwer sa sang Ar med Forces of the Phi lip pi nes sa ida lom sang 
re hi meng Du ter te.

Gin lun sar sang gru po ang kam pan ya pa ra ma ka bu yok sang mga ab ‐
yan kag al ya do sa iban nga pung sod nga su por ta han kag pa lap na gon ang 
pag pa ma tuk sa ae ri al bom bing nga si bil yan ang pa ngu na hon nga apek ta ‐
do. “Ang mga ko mu ni dad sang mga imol nga ma ngu ngu ma kag tu man dok 
sa pi na ka ma la yo nga lu gar ang gi na bu na lan si ni,” su no sa gru po. 
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Ma bas kog nga gi na pa ma tu kan sang pu mu lu yo sang 
South Co ta ba to ang ti kang sang lo kal nga gub yer no 

nga am yen da han ang Envi ron ment Co de nga na ga du mi li sa 
open-pit mi ning sa pru bin sya. Sang Peb re ro, du ha ka ser ye 
sang kon sul ta syon ang ku no gin ti ga yon sang mga lo kal nga 
upi syal pa ra ku ha on ang upin yon sang mga re si den te. Ini bi ‐
san wa la man sang pag bag-o sa mga ba se han kon ngaa una 
na nga gin du mi li an ang pa maa gi nga open-pit mi ning sa pru ‐
binysa. Ma sob ra 3,000 pu mu lu yo ang nag pa sa kup sa kon sul ‐
ta syon pa ra pa ma tu kan ang open-pit mi ning. La kip sa mga 
nag pa ma tuk ang Archdioce se of Mar bel, mga or ga ni sa syong 
ma sa, mga li der sang mga set ler kag sang tri bong B’la an nga 
la bing apek ta do sa mga ope ra syon sang kum pan ya. 

Ang mga kon sul ta syon gin ti ga ‐
yon sa du so sang Sa git ta ri us Mi nes 
Incor po ra ted (SMI), ka him bon ang 
pi la ka mga upi syal kag ga mit ang 
pi la ka li der-tu man dok, pa ra li wat 
ha ta gan da lan ang ope ra syon sang 
Tam pa kan Gold-Cop per Project 
(TGCP). Isa ini sa mga pro yek to nga 
na bu hi li wat pag ka ta pos ipag wa 
sang re hi meng Du ter te ang Execu ‐
tive Or der 130 nga li wat na ga pa ha ‐
nu got sa pa maa gi nga open-pit sa 
pag mi na sa ta bon sang pag bu hi sang 
eko nom ya. 

Gin pa un tat ang amo nga mga 
ope ra syon sang sad to De partment 
of Envi ron ment and Na tu ral Re so ‐
urces Sec. Gi na Lo pez.

Sang Ok tub re 2021, nag pir ma 
ang ma sob ra 90,000 in di bid wal sa 
pe ti syon ba tuk sa pag-am yen da sa 
Envi ron ment Co de. An tes si ni, gin ‐
ba su ra sang isa ka lo kal nga kor te 
sang Ok tub re 2020 ang ka so nga 
gin pa sa ka sang SMI pa ra ipa ba su ra 
ang lo kal nga la yi.

Gin pa sar ang Envi ron ment Co de 
sang 2020 du lot sang pag du so sang 
pu mu lu yo sa pru bin sya nga un ta ton 
ang open-pit mi ning sang sad to 
Xstra ta-SMI. Na ngin ka sang ka pan 
ang ko di go sa pag ba la bag sang pu ‐
mu lu yo sa TGCP sa atu bang sang 
Execu tive Or der 79 sang re hi meng 
Be nig no Aqui no III nga nag tu yo nga 
pa ngi ba ba wan ang pag du mi li sa 
open-pit mi ning kag ha ta gan sang 
Envi ron men tal Compli ance Cer ‐
tifica te ang SMI sang Peb re ro 2013.

Ang TGCP na ga sa kup sa pi la ka 
pu lo ka li bong ek tar ya sang mi na sa 
du lu nan sang mga pru bin sya sang 
South Co ta ba to, Davao del Sur, Sul ‐
tan Ku da rat kag Sa ra nga ni Province. 
Gi na si ling ini ang pi na ka da ku nga 
mi na sang bu la wan sa bi log nga 
South East Asia. Gi na si ling man isa 
ini sa may pi na ka da ku nga de po si to 
sang cop per sa bi log nga ka li bu tan.

Wa la un tat nga pag ba to
Tat lo ka de ka da na nga gi na ba ‐

tu an sang pu mu lu yo sang Far South 
Min da nao ang TGCP sa paa gi nga 
ar ma do kag di ar ma do. Ba ngud sa 
ma bas kog kag ma la pa ran nga de ‐
mok ra ti ko nga ka hub la gan ma sa kag 
sa pag pa kig-i sa sa ma tu tom nga ar ‐
ma dong pag ba to sang ma sa kag ma ‐
di na lag-on nga mga ak syon pag si lut 
kag open si ba sang Ba gong Huk bong 
Ba yan sa re hi yon na pa la yas ang mga 
hi gan te nga mul ti na syu nal nga sad to 
na gao pe reyt sang mi na.

Ha lin nga buk san ang mi na, nag ‐
bay lu-bay lo na ini sang pag pa nag-i ‐
ya. Sang 2005, gin ba lig ya sang Wes ‐
tern Mi ning Cor po ra ti on sang 
Austra lia ang mi na han sa Xstra ta 
Plc., nga nag ba lig ya man sang mga 
sa pi si ni sa Glenco re sang 2013. 
Nag ha lin ang Glenco re sang 2015 
kag na bi lin nga so lo nga ope rey tor 
ang SMI.

Su nud-su nod man ang mga ka ‐
da lag-an nga li gal ang na ka pu gong 
sa si ge-si ge nga ope ra syon sang mi ‐
na sa mga pa na hon nga ini. Sang 

Pag ba lik sang open-pit mi ning kag TGCP, 
ma bas kog nga gi na pa ma tu kan

2004, nag da og ang pe ti syon nga 
gin pa sa ka sa kor te sang or ga ni sa ‐
syon nga La Bu gal nga nagkwestyon 
sa li ga li dad sang Mi ning Act of 1995. 
Gin ba lis kad ini sang Kor te Sup re ma 
ba ngud ki na hang lan ku no sang es ta ‐
do ang ki ta ha lin sa mga du mu lu ong 
nga ma mu hu nan sa mi na.

Sang Mar so 2020, gin pa la wig 
sang re hi meng Du ter te ang pa sar na 
nga Fi nancial and Technical As sis ‐
tance Ag ree ment sang 12 tuig. Gin ‐
sun dan ini sang pag pag wa sang Na ‐
tio nal Com mis si on on In di ge no us 
Peop les sang “Cer tifica ti on Precon ‐
di ti on” ga mit ang ku no pag pa su got 
sang mga li der sang tri bong B’la an. 
Pe ro su no sa mga re port, ha ya gan 
nga pag pa nu hol sang kum pan ya pa ‐
ra mag pa su got si ni ang mga li der 
sang mga tri bo. Ang gi na sus pet sa ‐
han na man nga pa da yon nga na ga ‐
kontra gi na pa hog kag gin pa an da man 
sang mi li tar.

Lap na gon nga ka la ka san ang sa ‐
bat sang mi li tar kag mga ba ya ran 
nga ahen te sang kum pan ya pa ra sa 
mga na ga kontra sa pro yek tong mi na 
sa por ma sang mga ekstra hu di syal 
nga pag pa ma tay, pag du kot kag pag ‐
tortyur ba tuk sa mga na ga ba la bag 
sa mga ope ra syong mi na. Pi la sa 
mga bik ti ma nga gin pa tay amo ang 
mga ak ti bis ta nga san day Re na to 
Pacai de, mag-u tod nga La ga ro, Boy 
Bil la nes, ang mag-a may nga Da tu 
An ting kag Vik tor Fre ay kag si Jovy 
Ca pi on kag iya du ha ka ga may nga 
anak. May mga ka so sang pag ka du la 
sang pi la ka in di bid wal ang gi naa ‐
ngut man sa mi li tar. 
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Isa ka da ku nga ka bua ngan kag ma pa nip lang nga ka bu ti gan ang pag pa mi ‐
lit nga wa la sang na ta bo nga ma sa ker pa re ho sang in si den te nga Ja bi dah 

sa ida lom sang re hi meng Marcos Sr. Ini ang na ngin sa bat sang mga Mo ro sa 
pa li wat-li wat nga pag dek la rar sang mga reak syu nar yong ma ki-Marcos nga 
hi mu-hi mo kag ti nun to la mang ang mga su gi la non nga ma sa ker ba tuk sa mga 
Mo ro.

Na ki ta ni la nga ma la ha lon nga 
dum du mon ang mga ini sam tang na ‐
ga hi la pit ang elek syon kag li wat na 
na man nga na ga pa la pit ang mga pu ‐
li ti ko pa ra ku ha on ang ila bo to.

Isa sa amo nga ma sa ker ang gi ‐
na ta wag nga Ja bi dah mas sacre kon 
sa diin gin pa tay ang 28 pa ma tan-on 
nga Mo ro pag ka ta pos nga mag ba li ‐
bad sa man du sang Ar med Forces of 
the Phi lip pi nes (AFP) nga pat yon ang 
ila ka pa re ho nga Mus lim pa ra sa ku ‐
pon ang Sa bah. Na ta bo ang ma sa ker 
sang Mar so 18, 1968 sam tang gi na ‐
ha nas si la sa is la sang Cor re gi dor, 
Cavi te City.

Gi na ki la la sa ka say sa yan nga ang 
Ja bi dah mas sacre ang na ngin mit sa 
sang ar ma dong pag hi ma kas sang 
Mo ro Na tio nal Li be ra ti on Front 
(MNLF) nga gin tu kod ni Prof. Nur Mi ‐
sua ri sang 1969. Pe ro ang gi na ki la la 
sang mga Mo ro nga pi na ka ma pin tas 
kag pi na ka da ku nga ka so sang ma sa ‐
ker sa ila ka say sa yan ang na ta bo sa 
Pa lim bang sa Sul tan Ku da rat sang 
Septyembre 24, 1974. Tub tob su ‐
bong, lab-as sa pa num du man sang 
mga bik ti ma nga na ka lu was ang ma ‐
ka si lig ni nga hi ta bo kag ka pin tas nga 
ila naag yan sa ka mot sang pa sis tang 
pwer sa sang es ta do.

“Tyem po nga pa ma nag ba nag 
sad to, kag bag-o nga na ta pos la mang 
ang ikaa pat nga ad law sang amon 
mai nit nga pag-ob ser bar sang Ra ma ‐
dan sang hi na li gin pau la nan ka mi 
sang mga ba la sang kan yon sang  mi ‐
li tar,” say say ni Ama Amed, pu no nga 
tit ser sang isa ka mad ra sah sa na wi 
(eskwe la han sang hayskul) nga nain ‐
terbyu sang Ang Ba yan. “Pi la ka ba ‐
ra ngay sa amon ban wa ang nai go sa 
pag pa mom ba. Na ga sing git na ang 
mga ta wo sa sob rang ka had lok, la bi 
na ang mga ba ta kag ka ba ba in han. 

Wa la na ka mi sang na hi mo kun di 
mag pa nga mu yo kay Al lah.”

Tin-ed yer pa lang si Ama Amed 
sad to nga na ga han dum nga ma ka ‐
ta pos pa ra ma ka bu lig sa iya ka pa ‐
re ho nga Mus lim. Sang mag sa la kay 
ang mga sul da do, la kip si ya sa mga 
pa ma tan-on nga na ka lu was kag 
nag pa na go sa ka gu la ngan tub tob 
mag ha lin ang mga sul da do. Pe ro, pi la 
ka myembro sang iya pa mil ya ang 
wa la ma ka lu was.

“Pag ka ta pos sang pag pa mom ba 
wa la pa na kun ten to ang mi li tar. Apat 
ka ba tal yon nga pwer sa sang AFP ang 
nag su long sa mga si bil yan nga ko mu ‐
ni dad kag gin da kup ang ta nan nga 
mga ta wo nga ila naab tan. Pwer sa ‐
han nga gi ngu yod ang mga la la ki kag 
gin ku long sa mosque sang Tacbil sa 
Ba ra ngay Ma lis bong.”

Su no sa mga na ti pon nga pa nay ‐
sa yon sang mga bik ti ma nga na ka lu ‐
was, may 1,500 nga ka la la ki han nga 
edad 11 tub tob 70 tuig nga gin ku long 
sa mosque ang gin pa tay sang mga 
pa sis ta. May mga re port nga na ga si ‐
ling nga nag lab-ot sa 3,000 ang na ‐
pa tay sa nag ka la in la in nga mga in si ‐
den te sang pa na hon nga ina.

“Ad law-ad law may gi na pag wa 
nga gru po nga tig-10 o ma sob ra 
agud pat yon. Si la mis mo ang gi na pa ‐
kut kot sang ila lu lub ngan an tes si la 
lut ha ngon sang mga sul da do. Kon 
mag rek la mo ang mga bi hag nga gi ‐
na gu tom gi na ha bu yan la mang si la 
sang kop ra. Pi lit si la nga gi na pau ba 
kag gi na pa hi mo sang ma law-ay nga 
bu hat, ba gay nga gi na ka big nga ma ‐
bug-at nga sa la kay Al lah. Gi na bas ‐
tos ni la kag gi na la pa kan ang amon 
pag ka ta wo kag pag ka-Mus lim,” lu ‐
ha on nga gin dum dom ni Ama Amed 
ang bru tal nga ina gi han.

Na lis ta man nga nag lab-ot sa 

Pag ba lik-tan-aw sa mga ma sa ker sa mga Mo ro 
sa pa na hon sang dik ta dur yang US-Marcos

3,000 ka ba ba in han kag mga ba ta nga 
may edad 9 tub tob 60 ang gin-a res to 
kag gin ku long sa isa ka bo de ga sa 
bar yo kag sa mga bar ko sang mi li tar. 
Ma sob ra 300 ba lay ang gin su nog 
sang mga pa sis ta. 

“Ma da mo nga ka ba ba in han ang 
gin lu gos sang mga sul da do. Ma da mo 
nga ba ta man ang na pa tay sa sob ra 
nga gu tom kag ka bud lay sang sit wa ‐
syon.”

Na ta bo ang ma sa ker sa Pa lim ‐
bang du ha ka tuig pag ka ta pos idek la ‐
rar sang re hi meng Marcos ang la yi 
mi li tar sang Septyembre 21, 1972.

Su no sa pi la ka im por ma syon, gi ‐
na ka kul ba an sad to sang re hi meng 
Marcos nga ma ga la pad pa ang ka ‐
hub la gan sang MNLF in di lang sa Pa ‐
lim bang kag iban nga ba hin sang Sul ‐
tan Ku da rat, kun di sa bug-os nga er ‐
ya nga sa kup sang sad to Central 
Min da nao Com mand sang AFP. Gi na ‐
ra son sang AFP nga tu yo ni la nga 
lag son ang mga re bel deng MNLF. Pe ‐
ro ang gin lun sar sang es ta do amo 
ang ope ra syong pag pa tay sa pu mu ‐
lu yo sang Pa lim bang. Sa man du sang 
dik ta dor, gin di ri her sang mga he ne ral 
sang AFP ang pag pa mom ba kag pag ‐
ma sa ker sa mga si bil yang Mo ro. 
Upod sa nag pa mu no sa pag pa tu man 
si ni ang gi nombrar ni Marcos bi lang 
gu ber na dor sad to sang Sul tan Ku da ‐
rat nga si BGen. Gonza lo Siongco.

Sundan sa pahina 10
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Gi na sau log sang re bo lu syo nar yong pu mu lu yo sang In dia sad tong Peb re ro 
ang ka da lag-an sang kam pan ya sa ma la pa ran nga land level ing nga gin-

um pi sa han sang 2011. Ang land leveling pag han da sa du ta pa ra ma ka ti pon ini 
sang tu big kag ma lab-ot sang pag-i lig sang tu big ha lin sa mga di ke sang iri ga ‐
syon pa re ho sang mga tu bi gan sang pa lay sa Pi li pi nas. Ang kam pan ya sang 
pag han da sang du ta ka ba hin sang pag pa us wag sa at ra sa do nga ag ri kul tu ra 
kag pa taa son ang pro duk syon sa kaum han sa In dia. 

  Par ti ku lar sa es ta do sang Bas ‐
tar, na ga sa lig sa ulan ang pag pa ‐
ngu ma sang pu mu lu yo. Ma ka ta nom 
lang si la ma la pit sa mga ga may nga 
pu nong kag bu say. (Ang mga es ta do 
sa In dia ka tum bas sang re hi yon sa 
Pi li pi nas pe ro la bi nga mas da ku.) 
Gin-um pi sa han di ri ang kam pan ya 
pa ra sa tu bi gan sang 2011. Gin pa ‐
ngu na han sang mga ko mi te sang pu ‐
mu lu yo ang kam pan ya sa pag ta pan 
sang ma la pad nga mga ka du ta an. 
Nag ta la na ang mga ko mi te sang mi ‐
ni mum nga 5 tub tob 20 ad law sang 
pag ta pan sang du ta ka da ko mu ni ‐
dad. An tes gi na ka sa ang tra ba ho sa 
mga ulum han, gi na hi wat ang mga 
pu long pag pa na ya sat kon sa diin gi ‐
naa na li sa ang ka him ta ngan sa eko ‐
nom ya sang ta ga bar yo kag pag pir mi 
sa pag-a na li sa sa sa hi sang mga pa ‐

mil ya. Gin ta la na an di ri kon sin-o-
sin-o ang may pinakagilayon nga ki ‐
na hang la non. Gin-u pod sa ko lek ti bo 
nga pag ti ngu ha ang mga du ta sang 
mga mar tir kag ha nga way sang 
Peop le’s Li be ra ti on Gue ril la Army, 
ang ha nga way sang ban wa nga gi na ‐
pa mu nu an sang Com mu nist Party of 
In dia-Maoist (CPI-Maoist). Ka da 
tuig, ma sob ra 1.5 lakh o 150,000 ka ‐
ta wo ang bug-os ka pag sik nga na ga ‐
pa sa kup sa mga ak ti bi dad nga ini.

Ka da may ko lek ti bo nga pag han ‐
da sang du ta, na ga ha lad ang mga 
de par ta men to sa ikaa yong la was 
sang mga ko mi te sang pu mu lu yo. 
Na ga pa sa kup man ang mga Pu lang 
ge ril ya. Ba ngud wa la sang mga ma ‐
ki na pang-ag ri kul tu ra, na ga da la 
sang tag sa-tag sa nga ga mit ang mga 
ma ngu ngu ma. Ka da gab-i, na ga pa ‐

Kam pan ya sa pag han da sang du ta, 
ka ba hin sang re bo lu syong ag rar yo sa In dia

sun da yag sang mga prog ra ma pang ‐
kul tu ra ang mga ar tis ta sang pu mu ‐
lu yo. Sa uli hi nga ad law sang ak ti bi ‐
dad, na gai haw ang mga ko mi te sang 
ba ka bi lang ha lad sa mga na ga pa sa ‐
kup. Ka da tuig, na ga ti ga na sang 
pon do ang mga lo kal nga gub yer no 
sang pu mu lu yo pa ra pang gas to sa 
ak ti bi dad nga gin kum pa rar sang 
CPI-Maoist sa tra ba ho nga ko mu nal.

Sang 2021, gin lun sar sang Dan ‐
da ka ran ya Special Zo nal Com mit tee 
ang pag su ma sa 10 tuig nga ina gi ‐
han sang kam pan ya. Na ga pa sa kup 
di ri ang ta nan nga mga ko mi te sang 
pu mu lu yo. Sa kup sang pang-so na 
nga ko mi te ang ma la pad nga re hi yon 
sang Chhat tis garh, Odis ha, Te la nga ‐
na kag Andhra.

In di tub tob san-o na ngin ma li ‐
pa yon ang reak syu nar yong es ta do 
sa mga re por mang ag rar yo sa diin 
man nga ba hin sang Dan da ka ran ya. 
Sa nag li gad nga 10 tuig, in di mag nu ‐
bo sa anum ka kau pod ang na pa tay 
sa mga pag pa na la kay sang mga 
pwer sa sang es ta do sa mga ak ti bi ‐
dad nga ini. Ili gal nga gi na kum pis ka 
sang mga pu lis ang mga bu long nga 
gi na han da sang mga ko mi teng me di ‐
kal. Gi na pa ig ting ni la ang ope ra ‐
syong pag la gas sa mga pa na hon nga 
na ga han da pa ra sa pag ta nom ang 
pu mu lu yo. Pe ro ba ngud ma ti nu ga ‐
hon ang ma sa, may mga pa maa gi na 
si la pa ra tip la ngon o ili his ang aten ‐
syon sang kaa way ha lin sa ila mga 
ak ti bi dad. 

(Gin ku ha sa re port nga gin pa ‐
am bit ni Kau pod Am rut sang CPI-
Maoist.)

Lu was sa mga ma sa ker sang Ja ‐
bi dah kag Pa lim bang, in di ma lim tan 
ang ma sa ker sa Ma ni li sang 1971. 
Did to, nag lab-ot sa 70 nga tu mu luo 
ang gin pa tay sa su lod sang ila 
mosque sa Ba ra ngay Ma ni li sa ban wa 
sang Car men, North Co ta ba to. Na ta ‐
bo man sa tuig nga ini ang Tacub 

ma sa ker nga nag pa tay sa 40 si bil ‐
yang Mo ro. Na ga pau li ang amo nga 
mga bik ti ma pag ka ta pos ma pas la wan 
nga ma ka bo to sa gin hi wat nga es pe ‐
syal nga elek syon. Gin-a ba ngan si la 
sang mga sul da do kag gin pang lut ‐
hang sa isa ka tsek poynt sa ban wa 
sang Tacub sa La nao del Nor te.

Sa bi log nga pa na hon sang pag ‐
gi na hum mi li tar ni Marcos na gu ba 
ang ma da mo nga ko mu ni dad nga 
Mo ro sa Min da nao, ma sob ra 200,000 
ang gin-u tas nga ka bu hi kag ma da mo 
ang na pi li tan nga mag ha lin, la kip na 
ang tu nga sa mil yon nga nag bak wit 
sa Sa bah, Ma lay sia.
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