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Sa pi kas ba hin, la baw nga mi ‐
kap yot sa po der si Du ter te ug ang 
iyang mga ka kun sa bo ug ali pu res. 
Gi ga mit ni la ang pi na ka ba ngis nga 
tak ti ka aron si gu ru hong ma pa la nat 
ang ilang ga hum. Nag kag ra be ang 
pag pa num po ug pu li ti kan hong ata ke 
ba tok sa mga prog re si bong par ti do 
nga mi rep re sen ta sa pi na ka la pad 
nga or ga ni sa dong pwer sang an ti-ti ‐
ran ya. Gi na tar get usab sa maong 
mga ata ke ni Du ter te ang na ngu ‐
nang opo si syon sa pu li ti ka. 

Hing pit na ang kontrol ni Du ter te 
sa Com mis si on on Electi ons nga gi ‐
lang ku ban ka ron sa iyang mga ti nu ‐
buy. Anaa kang Du ter te ang ga hum 
aron ipa ling kod ang kan di da to ni ya sa 
Ma lacañang pi naa gi sa pag ma ni pu la 
sa re sul ta sa elek syo n. Ingon man, 
atu ba ngan sa nag ka ku sog nga ka li hu ‐
kang ma sang an ti-ti ran ya, sa yod si 
Du ter te nga ang ta taw nga pag lim ‐
bong ma ma hi mong mag pa ul bo sa gi ‐
ka had lu kan ni yang da kung pa nag-al ‐
sa sa ma sa na hi ta bo niad tong 1986. 

To dong ib we lo ang ka li hu kan
aron ta pu son ang ti ran ya

Ka pin usa ka bu lan na lang ay ha ang elek syon sa Ma yo 9. Sam tang nag ‐
ka du ul ki ni, nag ka ku sog ang ka li hu kang ma sa ba tok sa ti ran ya ni Rod ‐
ri go Du ter te ug sa su layng pag hi ba lik sa mga Marcos sa po der. Na kaa ‐

bin ki ni sa nag-u nang agos sa kam pan yang pang-e lek syon sa na ngu nang kan ‐
di da to sa pu li ti kan hong opo si syo n, ug gi naa bot ug gi na pu kaw ang ga tu san ka 
li bong ka taw han nga na gap ro tes ta sa ka da la nan sa lain-la ing ba hin sa na sud.

Bu sa aron hi mu ong ka tuu han 
ang re sul ta, mi bu bu og da kung pon ‐
do aron mag mug na og pe keng hu lag ‐
way sa mid ya, social me dia ug mga 
sar bey nga nag pa ki ta og da kung su ‐
por ta ang Marcos-Du ter te tan dem. 
Aron pug ngan ang pagbwe lo sa nag ‐
ka ku sog nga ka li hu kang ma sa, wa lay 
hu nong ang pag pang-red-tag ba tok 
sa pu li ti kan hong opo si syon aron 
had lu kon ang ilang han-ay, o mag ‐
mug na og intri ga ug bung ka gon ang 
la pad nga pa nag hiu sa sa mga pwer ‐
sang prog re si bo ug kon ser ba ti bo 
kontra sa ti ran ya ni Du ter te. 

Sa ma ni Marcos sa wa la pa gi ‐
dek la ra ang ba la od mi li tar niad tong 
1972, na ga mug na ka ron si Du ter te 
og se nar yo sa "ko mu nis tang ka gu li ‐
yang" sa elek syon nga po sib le ni ‐
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yang ga mi ton aron ipa ham tang ang 
pag ha ring mi li tar ay ha o hu man sa 
elek syon aron pa la na ton ang kau ga ‐
li ngon sa po der o ipa ling kod ang 
iyang ma nok sa usa ka por ma sa 
"pu li ti kan hong tran si syo n." 

Apan un sa pa man ang ma hi mong 
is ke ma ni Du ter te aron pa la na ton 
ang kau ga li ngon sa po der o ipa ling ‐
kod ang iyang pi ni li nga mo pu li sa 
iyang tro no, si gu ra dong pa ga ba tu ‐
kan ki ni sa ka taw hang Pi li pi no nga 
de ter mi na dong ta pu son na ang ti ra ‐
ni kong pag ha ri. Ang la baw pang 
pag la pad sa de mok ra ti kong ka li hu ‐
kang ma sa ug sa mga hi gan teng pro ‐
tes ta sa ka da la nan usa sa mga ya ‐
weng pak tor sa ma ma hi mong por ma 
ug re sul ta sa pa nag ba ngi sa pu li ti ka 
sa uma la bot nga mga se ma na. 

Ang pag kap yot ni Du ter te sa po ‐
der atu ba ngan sa nag ka ku sog nga 
ka li hu kang ma sang an ti-ti ran ya ug 
al yan sa sa pu li ti kan hong opo si syon 
mi pa ig ting sa pa nag ba ngi ta li sa 
mga mag kaa way nga pak syon sa 
mga nag ha ring hut-ong. Gi pa ning ka ‐
mu tan sa US ug sa uban pang ahen te 
nii ni sa pu li ti ka nga hu sa yon ki ni pi ‐
naa gi sa ako mo da syon sa por ma sa 
pag kum bi na sa mga kan di da to ni 
Du ter te sa kan di da to sa opo si syo n. 
Sa ka la lum sa kri sis sa du not nga 
nag ha ring sis te ma, lag mit nga ma ‐
pak yas ang maong mga pag su lay nga 

ma ku ha ang su por ta sa ma yor nga 
na nag ba nging pak syo n. 

Ang pag ta pos sa ti ra ni kong pag ‐
ha ri ug pag kab-ot sa hus ti sya di li 
ma hu man sa pag pa lag pot kang Du ‐
ter te o pag na og ni ya sa tro no. Si ‐
nug da nan la mang ki ni. Ki na hang lang 
pa nu ba gon ug si lu tan si ya sa iyang 
da kung mga kri men, ug pa ba ya ron 
sa ta nang ki na wat ni ya sa pon do sa 
ka taw han. Ki na hang lang bu hi an ang 
ta nang bi lang gong pu li ti kal ug ta pu ‐
son ang pa li si ya sa pag pa sa ka og gi ‐
na ma-ga mang ka so, ar ma dong pag ‐
pa mig-ot, pag pang had lok ug pag pa ‐
num po ba tok sa mga pwer sang pat ‐
ri yo ti ko ug de mok ra ti ko. Ki na hang ‐
lang limpyu han ang ti bu ok es ta do sa 
mga upi syal mi li tar nga gi tu boy ni 
Du ter te aron ku ha on ang pag da pig 
sa AFP ug PNP ug tang ta ngon ang 
pa sis tang implu wen sya sa ta nang 
pa li si ya sa es ta do. 

Aron epek ti bong idu so ang 
maong mga la kang, ki na hang lang 
sub sub nga ipa ku sog sa mga na sud ‐
non-de mok ra ti kong pwer sa ang or ‐
ga ni sa dong han-ay sa ka taw han ug 
ka ta kus ni lang mag pa li hok og dag ‐
han sa ka da la nan. Ki na hang lang 
hing pit nga bun tu gon ang ka had lok 
ug hi mo on ang ta nan aron ipa ta as 
ang pu li ti kan hong ka hi mat ngon ug 
mi li tan sya sa miil yong ka taw han sa 
ka syu da ran ug ka ba ni kan han. 

Ki na hang lang hait ug hu got nga 
isum pay ang an ti-pa sis tang pu li ti ‐
kan hong pag su kol sa ti ran ya ni Du ‐
ter te sa mga pa kig bi sog alang sa 
pa ngi na bu hi an sa ka taw han, ba tok 
sa pag sa ka sa pre syo sa la na, pag ‐
ka on ug mga pa la li ton, in gon man 
ba tok sa mga neo li be ral nga pa li sya 
nga la baw pang mag pa hu got sa 
lang yawng kontrol sa eko no mi ya sa 
na sud. Ki na hang lang hu got nga pa ‐
li hu kon ang mga ma mu muo aron 
ipa kig bi sog ang umen to sa su hu lan 
ug pa na lip dan ang ilang mga ka tu ‐
ngod. Ki na hang lang la baw pang pa ‐
kus gon ang pa na wa gan alang sa ti ‐
nu od nga re por ma sa yu ta ug ang 
pag su kol sa mga pag pa ngaw kaw sa 
yu ta sa mga aga long yu ta an, mga 
plan ta syon ug kum pan ya sa mi na, 
ug mga pro yek tong imprastruk tu ra, 
eko tu ris mo ug ener hi ya. 

Ki na hang lang ga mi ton ang 
uma la bot nga mga se ma na sa kam ‐
pan ya sa elek syon aron la baw pang 
pa lag si kon ang pu li ti kan hong ak ti bi ‐
dad sa ma sa ug du gang pang ias ‐
dang ang ka li hu kan aron ta pu son 
ang ti ran ya ni Du ter te. Ayha mag-
e lek syo n, ki na hang lang ma ka lun sad 
sa nag ka da kung mga de monstra ‐
syo n, sam tang na ngan dam sa mga 
pro tes ta ug pu li ti kan hong pag su kol 
hu man gi la yon sa elek syon aron 
epek ti bong ias dang ang mga de ‐
mok ra ti kong pag su kol un sa man ang 
ma hi mong da nga tan. 

Nii ni nga pa na hon, ki na hang lang 
ma ka lun sad ang mga yu nit sa Ba ‐
gong Huk bong Ba yan (BHB) og mga 
tak ti kal na open si ba nga ka yang ipa ‐
da ug aron ba ba gan ang pag ga mit ni 
Du ter te sa mi li tar ug pu lis sa iyang 
mga is ke mang sum pu on ang mga 
pag su kol sa ka taw han. Ki na hang lang 
hu got nga su bay ba yan sa BHB ang 
mga li hok sa AFP ug PNP ug sak mi ‐
ton ang da kung po si bi li dad sa mga 
ka gu li yang nga mu bi ra sa mga ar ‐
ma dong pwer sa sa es ta do kung mo ‐
pa ling sa ba la od mi li tar si Du ter te. 

Ki na hang lang ibu bu ang ta nan 
aron pa hi mus lan ang pa bo rab leng 
ka gu li yang ng nag ha ring sis te ma, 
ias dang ang mga pa kig bi sog sa ka ‐
taw han ug pa kus gon ang Par ti do ug 
ti bu ok re bo lu syo nar yong ka li hu kan.
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GIAMBUS SA BHB-Rizal ang tro pa 
sa 80th IB duul sa kam po mi li tar sa 
Maug raw, Sit yo Qui nao, Ba ra ngay 
Pu ray, Rod ri guez, Rizal niad tong 
Mar so 26. Du ha ka sun da lo ang na ‐
pa tay sam tang du ha usab ang na ‐
sam dan.

Ma tud sa lo kal nga yu nit sa 
BHB, tu bag ang am bus sa pa nga yo 
sa ka taw han nga si lu tan ang mga 
sun da lo nga nag sab wag og te ro r sa 
pru bin sya la kip ang pi na kau la hing 
pag-a res to sa usa ka Du ma gat 
niad tong Mar so 23. 

Sa Iloi lo, gi gu ba sa mga Pu lang 
mang gu gu bat ang 14 ka mo tor nga 
gi pa nag-i ya han sa mga CAFGU ug 
re gu lar nga sun da lo nga 
naggwardya sa kum pan yang Cen ‐
tury Peak sa Sit yo Insob re han, Ba ‐
ra ngay Igca bu gao, Igba ras niad ‐
tong Mar so 21. No tor yus ang kum ‐
pan ya sa pag la pas sa ka tu ngod sa 
mga ma mu muo nii ni ug pag hi kaw sa 
igong su hu lan ug be ne pi syo. 

Gi pang hi ma kak ni Ka Aris ton 
Re mus, tig pa ma ba sa yu nit sa BHB, 
ang gi pa kay lap sa 3rd ID nga gi pa ‐
nag-i ya han sa mga si bil yan ang 
maong mga mo tor.

Pak yas ang re hi meng Du ter te, kau ban ang mga he ne ral nii ni, nga pu ka non 
ang ar ma dong pag su kol sa ka taw han hu man ang ha los unum ka tuig nga 

gra beng ope ra syong mi li tar. Niad tong Mar so 29, gi sau log sa ti bu ok na sud ang 
mga ka dau gan sa Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) sa mi la bayng tuig, ka du ngan 
sa pag dum dum sa ika-53 nga ani ber sar yo sa pag ka tu kod nii ni.

Sa ta ho sa BHB-Neg ros, 13 ka 
open si ba na ang na lun sad sa BHB sa 
re hi yon ba tok sa nag-o pe ra syong 
tro pa sa AFP ug PNP gi kan pa lang 
niad tong Ene ro hang tud Peb re ro. Gi ‐
kan Mar so 2021 hang tud Mar so 
2022, na ka lun sad ang BHB-Central 
Neg ros og 35 ka ak syong mi li tar kung 
asa 60 ang na hia guman nga kas wal ti 
sa kaa way. Sa ilang pa ma ha yag, ilang 
gi pa am bit nga pa da yong na ka pag ‐
dag han og myembro ang huk bong ba ‐

yan, ma yor ya nii ni nag gi kan sa ka ba ‐
tan-o nan nga de ter mi na dong mo ‐
asdang sa ar ma dong pa kig bi sog alang 
sa ka taw han. Ang ba tal yon nga gi ‐
dak-on sa mi li syang ba yan na ka man ‐
ti ne og ku sog ug maoy na ga pa tu man 
sa mga lag da sa de mok ra ti kong gub ‐
yer no sa ka taw han sa ka ba ni kan han. 

Sa Sout hern Ta ga log, ga tu san ka 
ka taw han ang mi sal mot sa mga pag ‐
sau log nga gi lun sad sa Quezon, 
Rizal, Ba ta ngas, Min do ro ug Pa la ‐

Sam tang na ka san dig sa ka taw han, di li ma bun tog ang BHB
wan. Ma tud sa ko mi te sa Par ti do sa 
re hi yon, "na hi mong sukarana pa sa 
ba ru ga nan ug ka ta kus" ang na nga ‐
ging mga tuig kung asa na ka su ga kod 
ang mga Pu lang mang gu gu bat sa 
ma li sud nga pa kig bi sog. 

Sa North Central Min da nao, gi ‐
hik yad sa Ko mi te sa Par ti do ang upat 
ka hi nung dan kung nga nong si gu ra ‐
dong moa ban te ang gu bat sa ka taw ‐
han sa re hi yon. Ki ni mao ang nag tun ‐
hay nga lig-ong bag-as sa Pu lang ku ‐
man der ug mang gu gu bat, ang nag ‐
pa bi ling mai ni tong su por ta sa ma sa, 
ang tin-aw nga ka pak ya san sa estra ‐
te hi yang "who le-of-na ti on" sa re hi ‐
meng Du ter te, ug ang nag kag ra beng 
ka wa lay yu ta sa ka ba ni kan han. 

Ka pin 30 ka sak ya nan ug ga tu san ka mag-uu ma ug ilang mga tig su por ta 
ang nag lun sad og "Ca ravan of the Landless for Land, Food and Jus tice" 

niad tong Mar so 25-30 sa 41 ka lung sod ug li ma ka syu dad sa Bicol. Gi pa si ug ‐
da han ki ni sa Ki lu sang Mag bu bu kid ng Bicol (KMB).

Bit bit sa mga nag ka ra ban ang 
mga pa na wa gan alang sa lib reng 
pag-a pud-a pud sa yu ta; pag ka on, 
pa ngi na bu hi an ug ka tu ngod alang sa 
ta nan; igong ayu da, pag bung kag sa 
NTF- Elcac, ug uban pa. Misangko 
ang ka ra ban sa pag dum dum sa Glo ‐
bal Day of the Landless (Pang ka li bu ‐
tang Adlaw sa mga Wa lay Yu ta) 
niad tong Mar so 29. 

Gi lun sad usab niad tong ad la wa 
ang mga pro tes ta sa Cavi te ug Pa ‐
nga si nan ug sa De partment of Agra ‐
ri an Reform sa Quezon City. 

Gi sug dan pag dum dum ang Glo bal 
Day of the Landless niad tong 1995 sa 
pag pa ngu na sa Asi an Pea sant Coa li ‐
ti on aron hiu sa hon ang lain-la ing ka ‐
li hu kan ug pakigbisog sa mga ka taw ‐
han sa ka ba ni kan han nga wa lay yu ta.  
Ka rong tui ga, mi sal mot din hi ang 110 
ka al yan sa, insti tu syon ug or ga ni sa ‐
syon sa mag-uu ma gi kan sa lain-la ing 
kon ti nen te, ka dag ha nan sa Asia ug 
Africa. 

Ma tud sa Pes tici de Acti on Net ‐
work (PAN) Asia Pacific, ang na nga ‐

ging de ka da gikakitaan sa pa da yon 
nga paggra be sa ma luk pa nong 
pagpangilog og yu ta sa pag pa ngu na 
sa pi na ka dag kung kor po ra syon ug 
mga ka pi ta lis tang gub yer no. Sa Pi li pi ‐
nas, ma ki ta ki ni sa ekspan syon sa mga 
ka pi ta lis tang plan ta syon sa sa ging, 
pin ya, mais ug oil palm, in gon man sa 
ma gun-u bong mi na. Ha los ti bu ok ko ‐
mu ni dad sa mga mag-uu ma ug lu mad 
ang gi na pa la yas sa ilang mga uma han 
ug yu tang ka bi lin tu ngod nii ni. 

Adu nay bag-ong hug na sa 
pagpangilog og yu ta tu ngod sa ne ‐
go syo sa nga lan sa pag sul bad sa cli ‐
ma te cha nge, ma tud sa PAN. La kip 
din hi ang ne go syo sa mga “umahan” 
ug “na tu ral nga ka pi tal” (sa ma sa 
ka la sa ngan, ka da ga tan, mi ne ral, ka ‐
yu ta an, bio diver sity), pag ka hi lig sa 
biofuel ug pag-a mu ma sa ka la sa ‐
ngan isip pag ba lan se ku no sa car bon 
emission. Ang in gon nii ning mga pa ‐
ka na nag re sul ta sa ka wa lay 
responsibilidad, pa da yon nga pag ‐
kaw kaw sa mga ma na na kop, ug nag ‐
ka da kung ga nan sya.

Adlaw sa mga Wa lay Yu ta, gi dum dum sa BicolMga sun da lo sa Rizal ug Iloi lo, 
gi atake sa BHB
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Ki na hang lang hait ug hu got nga 
isum pay ang an ti-pa sis tang pu li ti ‐
kan hong pag su kol sa ti ran ya ni Du ‐
ter te sa mga pa kig bi sog alang sa 
pa ngi na bu hi an sa ka taw han, ba tok 
sa pag sa ka sa pre syo sa la na, pag ‐
ka on ug mga pa la li ton, in gon man 
ba tok sa mga neo li be ral nga pa li sya 
nga la baw pang mag pa hu got sa 
lang yawng kontrol sa eko no mi ya sa 
na sud. Ki na hang lang hu got nga pa ‐
li hu kon ang mga ma mu muo aron 
ipa kig bi sog ang umen to sa su hu lan 
ug pa na lip dan ang ilang mga ka tu ‐
ngod. Ki na hang lang la baw pang pa ‐
kus gon ang pa na wa gan alang sa ti ‐
nu od nga re por ma sa yu ta ug ang 
pag su kol sa mga pag pa ngaw kaw sa 
yu ta sa mga aga long yu ta an, mga 
plan ta syon ug kum pan ya sa mi na, 
ug mga pro yek tong imprastruk tu ra, 
eko tu ris mo ug ener hi ya. 

Ki na hang lang ga mi ton ang 
uma la bot nga mga se ma na sa kam ‐
pan ya sa elek syon aron la baw pang 
pa lag si kon ang pu li ti kan hong ak ti bi ‐
dad sa ma sa ug du gang pang ias ‐
dang ang ka li hu kan aron ta pu son 
ang ti ran ya ni Du ter te. Ayha mag-
e lek syo n, ki na hang lang ma ka lun sad 
sa nag ka da kung mga de monstra ‐
syo n, sam tang na ngan dam sa mga 
pro tes ta ug pu li ti kan hong pag su kol 
hu man gi la yon sa elek syon aron 
epek ti bong ias dang ang mga de ‐
mok ra ti kong pag su kol un sa man ang 
ma hi mong da nga tan. 

Nii ni nga pa na hon, ki na hang lang 
ma ka lun sad ang mga yu nit sa Ba ‐
gong Huk bong Ba yan (BHB) og mga 
tak ti kal na open si ba nga ka yang ipa ‐
da ug aron ba ba gan ang pag ga mit ni 
Du ter te sa mi li tar ug pu lis sa iyang 
mga is ke mang sum pu on ang mga 
pag su kol sa ka taw han. Ki na hang lang 
hu got nga su bay ba yan sa BHB ang 
mga li hok sa AFP ug PNP ug sak mi ‐
ton ang da kung po si bi li dad sa mga 
ka gu li yang nga mu bi ra sa mga ar ‐
ma dong pwer sa sa es ta do kung mo ‐
pa ling sa ba la od mi li tar si Du ter te. 

Ki na hang lang ibu bu ang ta nan 
aron pa hi mus lan ang pa bo rab leng 
ka gu li yang ng nag ha ring sis te ma, 
ias dang ang mga pa kig bi sog sa ka ‐
taw han ug pa kus gon ang Par ti do ug 
ti bu ok re bo lu syo nar yong ka li hu kan.

Pa re hong gi pang hi nam bog sa US ug Pi li pi nas nga "pi na ka da ku" sa mi la ‐
bayng pi to ka tuig ang Ba li ka tan 2022, ang ti nu ig nga giu sang pag ban ‐

say ta li sa mga ar ma dong huk bo nii ni. Adu na ki ni mga as pe to nga na ka pun ‐
ting sa pag pa ngan dam sa US sa pa kiggye ra nii ni sa Chi na. Adu na usab ki niy 
mga as pe to nga la baw pang mag pa ig ting sa bru tal nga 
gye ra kontra-in sur hen si ya ba tok sa ka taw hang Pi li pi no.

Mi ka bat sa 5,100 ka sun da long 
Ame ri ka no ug 3,800 ka sun da long 
Pi li pi no ang upi syal nga mag ta tam ‐
bong sa Ba li ka tan 2022 nga por mal 
nga nag su god gi kan Mar so 28 hang ‐
tud April 8. Sa unang hi ga yon, mo ‐
sal mot din hi ang 3rd Ma ri ne Lit to ral 
Re gi ment (MLR), usa ka pun dok sa 
ka pin kun- ku lang 90 ka gin sak pan 
nga ang mi syon mao ang ma ngan ‐
dam aron moa ta ke sa Chi na. 

Gi tu kod ang 3rd MLR nii ni lang 
Mar so 3 sa US Ma ri ne Corps Ba se sa 
Ha waii, USA. Ma tud kang Ma ri ne 
Corps Assis tant Com man dant Gen. 
Eric Smith, pa ga ga mi ton ki ni aron 
mag lun sad og expe di tio nary advance 
ba se ope ra ti ons (EABO) nga “es pe ‐
sya li sa do aron atu ba ngon ang nag ‐
ka da kung hul ga sa Chi na.” 

Sa leng gwa heng mi li tar sa US, ang 
EABO mao ang ope ra syon sa usa ka 
re la ti bong ga may, ta go ug ma li hu kong 
yu nit aron sa ku pon ang usa ka te ri ‐
tor yo sa ka da ga tan man o sa ka yu ta ‐
an nga abot sa ar mas sa kaa way, par ‐
ti ku lar ang mga mi sayl. Ang maong 
mga ar mas mag sil bing mga aban teng 
pwer sa aron bi ra han ang pa nik tik ug 
mga ar mas sa kaa way ug su por ta han 
ang mas da kung ope ra syo n. 

Nag-u na ki ning giar ma san sa 
mga sis te mang ra dar ug mi sayl. La ‐
kip sa mga mi syon sa EABO ang pag ‐
kontrol sa ka da ga tan ug bay ba yon 
ug hi ka wan ang kaa way nga ma ka-
o pe reyt din hi. Ka ba hin usab sa ilang 
mi syon ang pag tu kod og aban teng 
mga pu si syon alang sa pag kar ga og 
ga so li na ug pag-ar mas, ug pag lun ‐
sad og mga re kon, pa nik tik ug pag ‐
pun ting sa mga tar get. 

Bu sa, sa unang mga ad law sa 
Ba li ka tan 2022 sa Ca ga yan niad tong 
Mar so 31, tataw ang nag-unang  pa ‐

pel sa 3rd 
MLR sa pag ‐
ban say sa na ‐
his gu tang mga 
mi syo n, la kip 
ang pag sa ‐
kop ku ‐
nu hay sa 
bay ba yon sa Clave ria sa maong 
pru bin sya. Sa ka sik bit nga lung sod 
sa Apar ri niad tong Mar so 28, una 
nang gi su la yan sa mga sun da long 
Ame ri ka no ang pag dung go sa MIM-
104 Pat ri ot. Ki ni ang unang hi ga yon 
nga nag da la ang US sa maong sis te ‐
ma sa mi sayl nga surface-to-air 
(pag-a ta ke sa mga tar get nga anaa 
sa ere). Gi pa ki ta usab sa US Ma ri nes 
ang pag bu to sa ilang High Mo bi lity 
Artil lery Rocket Systems ka du ngang 
sa pag ban say sa Ca pas, Tar lac. 

Sam tang gi na lun sad ang Ba li ka ‐
tan, miob ser bar usab ang Ma ri ne 
Corps War Fighting La bo ra tory aron 
mag di sen yo og mga tek ni ka, tak ti ka 
ug pa maa gi alang sa 3rd MLR. Tar ‐
get kining kumple tu hon ngad to sa 
2,000-ka ta wo, nga ba hi non sa mas 
gag mayng yu nit nga adu nay tig-75-
100 ka per so nel. Pa ga ban sa yon daw 
usab si la sa mga mo su nod nga eher ‐
si syong Ka man dag ug Ba li ka tan, ay ‐
ha ang pagsugod sa ope ra syon niini 
sa 2023. 

Inte ro pe ra bi lity: Pag di re her sa US 
sa AFP 

Sam tang gi na pag ra be sa Ba li ka ‐
tan ang pag pa ngan dam sa pa kiggye ‐
ra sa Chi na ug gi na pay pa yan ang 
po si bi li dad sa gye ra sa East Asia, 
naobliga ang Armed Forces of the 
Phi lip pi nes (AFP) aron pa na lip dan 
ang in te res sa US. Nag pa bi lin ang 
maong ka him tang tu ngod sa 

Ba li ka tan 2022: Pag pa ig ting sa pa nag ba ngi
sa US-Chi na ug gye ra kontra-in sur hen si ya

pagbalibad ni Du ter te nga iba su ra 
ang di li pa tas nga mga ka sa bu tang 
mi li tar sa US. 

Sa ta ku ban sa “in te ro pe ra bi lity,” 
mi hu got ang ku mand ug kontrol sa 
mi li tar sa US sa AFP. Ta taw sa Ba li ‐
ka tan ka ron ang com mand post ope ‐
ra ti on aron ban sa yon ang ka pa si dad 
sa pagpla no, pag ku mand ug ko mu ni ‐
ka syon sa du ha ka pwer sang mi li tar. 
Su sa ma ki ni sa com mand post ope ra ‐
ti on niad tong Ene ro 2015 sa Ma ma ‐
sa pa no, Ma gu in da nao kung asa bi ‐
san ang he ne ral sa AFP gi na man du ‐
han sa mga sun da lo sa US. 

Gi pa la way usab sa US ang AFP 
sa mga ar mas ug hi mang mi li tar nga 
pa ga ga mi ton sa kontra-in sur hen ‐
syang gye ra ug sa gi nap la no nga 
mga gye ra sa US. Gi ga mit nga hi ga ‐
yon ang Ba li ka tan aron ipang hi nam ‐
bog ang mga sarplas nga mga hi ‐
mang ig gu gu bat sa US (la kip ang 
mahalon kaa yong F-16) nga gus to 
nii ning iba lig ya sa AFP ila lum sa Fo ‐
re ign Mi li tary Fi nancing sa ka pus la ‐
nan sa mga kum pan yang Ame ri ka no 
sa de pen sa. Ang gye rang kontra-in ‐
sur hen si ya sa AFP du gay nang gi na ‐
di re he sa US alang sa par ti ku lar nga 
ti ngu ha sa pag ga mit sa mga ar mas 
sa US, ila bi na ang he li kop ter, jet 
fighter ug mga bom ba nga gi ga mit sa 
kontra-re bo lu syo nar yong gye ra ba ‐
tok sa ka taw han.
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Ang US lu yo sa gye ra 
kontra-in sur hen si ya sa AFP
Mibi si ta ang nag-unang ku man der sa Phi lip pi ne Army First Scout Ra nger 

Re gi ment sa Indo ne sia niad tong Mar so 29 hang tud Abril 1 aron pla nu ‐
hon ang pa ga lun sa rong pag ban say sa mga mi li tar sa Pi li pi nas ug Indo ne sia sa 
Hun yo nii ning tui ga. La raw sa maong pag ban say ang pag-i nam bi tay og ka hi ‐
ba lo, tak ti ka ug tek ni ka, ug mga pa maa gi sa pag lun sad og mga ope ra syong 
kontra-in sur hen si ya.

Bi san og mu rag nag ki nau ga li ‐
ngon ang ma nag si li ngang na sud, ang 
ti nu od lang kob ang ilang mga kam ‐
pan yang kontra-in sur hen si ya sa 
“pang ka li bu tang gye ra kontra-te ro ‐
ris mo” sa US. Hu man ang ser ye sa 
mga pag ban say sa mga pwer sa sa 
maong mga na sud sa ma sa “Ba li ka ‐
tan” sa Pi li pi nas ug “Gan du ra Shi ‐
eld” sa Indo ne sia, nag sil bi na si lang 
mga ga way sa mi li tar sa US aron ba ‐
tu kan ang mga re bo lu syo nar yo ug 
ka ri bal nga im per ya lis tang na sud. 

Sa Pi li pi nas, mag-u sab-u sabn 
man ang mga nag ha ring re hi men 
mag pa bi ling ma ti nud-a non ang 
Armed Forces of the Phi lip pi nes 
(AFP) sa pag su nod sa kum pas sa US 
sa kontra-in sur hen si ya. Ka ron nga 
upi syal nang ma hu man ang ter mi no 
ni Rod ri go Du ter te sa Hun yo, ang ba ‐
ngis nga kontra-in sur hen si yang gye ra 
ni la sa US pa da yong mo tu gaw sa mga 
ko mu ni dad sa mag-uu ma ug lu mad. 
Mo ha git ki ni sa ge ril yang pa kig gu bat 
sa Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) 
aron pa na lip dan ang ka taw han. 

Du gang-pwer sa ba tok
sa “hu yang nga kaa way” 

Ta li wa la sa gas gas nga ham bog 
nga ma pul bos ang BHB ay ha ma hu ‐
man ang ter mi no ni Du ter te, nag du ‐
gang ang AFP ug Phi lip pi ne Na tio nal 
Po lice (PNP) niad tong 2021 sa 21 ka 
bag-ong mga yu nit pang kom bat ba ‐
tok sa huk bong ba yan. Sa ka sam ta ‐
ngan, 166 ka ba tal yong pang kom bat 
sa Army, Air Force, Ma ri nes, Scout 
Ra ngers, PNP Special Acti on Force 
ug uban pang yu nit sa mi li tar ug pu ‐
lis ang na ka pu kos sa BHB. 

Tu ngod sa maong pag pang hi ‐
nob ra, na hi mong mag dep loy ang 
AFP ug PNP og li ma hang tud unum 

ka ba tal yon ba tok sa pra yo ri dad ni ‐
lang mga er yang sub re hi yon o na ta ‐
rang ge ril ya sa BHB. Du ha hang tud 
tu lo usab ang gi bu tang sa mga di li 
pra yo ri dad nga sub re hi yon ug na ta ‐
rang ge ril ya. 

Gi ba na ba nang 60% sa ki na ti buk-
ang ihap sa mga ba tal yong pang ‐
kom bat ba tok sa BHB na ka pu kos sa 
mga re hi yon sa Sout hern Ta ga log, 
Eas tern Vi sa yas, Sout hern Min da ‐
nao, Bicol ug North Central Min da ‐
nao. Ma ma tik dan usab ang pag dag ‐
han sa reak syu nar yong huk bo nga 
gi dep loy sa Far South Min da nao ug 
Neg ros. 

Sam tang, anaa sa Ca ga yan ang 
pi na ka bag-ong tu kod nga 102nd IB 
nga mi kumple to sa li ma ka ba tal yon 
sa pru bin sya, ga was pa sa mga 
pwer sang pang kom bat sa PNP. Tu ‐
mong nii ni nga puu hon ang BHB sa 
lu gar aron ma po ku san sa US ug AFP 
ang pag-a tu bang sa Chi na, nga ha los 
840 ki lo met ro la mang ang dis tan sya 
gi kan sa pru bin sya. Sa bay ba yon sa 
Clave ria, Ca ga yan gi lun sad ang pag ‐
ban say sa 3rd Ma ri ne Lit to ral Re gi ‐
ment sa US nga gi tu kod alang sa 
tuk ma nga mi syong ata ke hon ang 
Chi na. (Ba sa ha ang ka lam bi git nga 
ar ti ku lo sa pa nid 4).

Pwer sang pang-gol pe de gu lat 
Su kad 2017, gi pa tu man sa kaa ‐

way ang mga Joint Ope ra ti ons (giu ‐
sang mga ope ra syo n) su bay sa 
doktri nang Com bi ned Arms Ope ra ti ‐
ons sa US Army. Tu mong ku no nii ‐
ning pa tig ba ba wan ang bu lag bu lag 
nga koor di na syon sa mga sa ngay sa 
mi li tar alang sa pa da yon nga ata ke. 

Din hi gi nau sa ang ku mand sa 
mga pat rul ya, kan yon ug tang ke, 
erop la no ug he li kop ter ig gu gu bat ug 

pwer sang na bal isip usa ka koor di ‐
na dong gol pe de gu lat ba tok sa mga 
pwer sang ge ril ya. Si gon nii ni, gi tu ‐
kod sa mga re hi yon ang mga Joint 
Task Force nga gi pa ngu lo han sa he ‐
ne ral sa Infantry Divi si on. Ka tim ba ‐
ya yong nii ni ang su por ta sa US sa 
ka pa si dad sa AFP sa cyber warfa re 
(o pag ga mit sa mga sis te ma sa 
kompyu ter alang sa gye ra) aron pa ‐
kus gon ang in ter nal nga sis te mang 
pang ko mu ni ka syon sa AFP alang sa 
pag man do sa mga ba na tan. 

La baw pang mi dag han ang na ‐
gaa ta ke sa mga ko mu ni dad tu ngod 
kay gi la kip na usab sa ope ra syon bi ‐
san ang mga pwer sang pu lis. 

Sa in gon nii ning di rek syon usab 
gi tu kod ang Bri ga de Com bat Team 
nga adu nay kau ga li ngong kum bi na ‐
syon sa mga ar mas ug pa da yong gi ‐
na ban say sa US. Gi dep loy ki ni sa 
11th ID nga gi tu kod niad tong 2018 
ug gi pon do han sa di li mou bos sa 
₱900 mil yon. Lang kob sa ope ra syon 
sa 11th ID ang mga pru bin sya sa 
Su lu ug Ta wi-Ta wi, kung asa na ka ‐
ba se ang mga pwer sang mi li tar sa 
US. 

Ang su per yo ri dad nii ni sa mi li ‐
tar, la kip ang ga tu san ka bil yong pi ‐
song pon do sa pa na hon ni Du ter te, 
wa la nag pa ki ta og ka lig-on apan ti ‐
ma il han sa pag sa lig sa nag ha ring 
sis te ma sa ar ma dong pag sum po 
aron mag pa bi lin sa ga hum.
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Mga ig su on ug kau ban, kaon mo ku tob sa in yong ma ki ‐
ta." Ki ni ang na ka su lat sa na dang pan sa mga kau bang 

Pu lang mang gu gu bat sa Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) ga was 
sa usa ka pa yag sa usa ka na ta ran sa North Central Min da nao 
Re gi on. Na pa li bu tan ang maong pa yag sa dag hang sa ging mao 
nang na li pay si la sa pa ngag da. Di hang ma bu sog, gi ha wan gi la ‐
yon ni la ang mga sag bot sa uma ug gi du ga ngan ang ta num sa 
pa li bot sa pa yag.

Di li ma tay-og ang su por ta sa ma sa
sa gu bat sa ka taw han

Da kung alib yo sa mga kau ban 
ang pa ngag da ila bi na nga pi pi la ka 
bu lan nang gi na sa gu bang sa ilang 
yu nit ang gi pa ig ting nga ope ra syong 
mi li tar sa Armed Forces of the Phi ‐
lip pi nes. Nag ki nai ya ang maong ope ‐
ra syon sa pag-a ta ke sa ga tu san ka 
tro pang pang ka ti gi kan sa di li mou ‐
bos sa du ha ka ba tal yon nga su por ‐
ta do sa mga he li kop ter ug jet fighter. 
Nag re sul ta ang maong ope ra syon og 
te ror sa ka taw han, dis lo ka syon gi kan 
sa ilang mga ko mu ni dad ug pa ngi na ‐
bu hi an, ug pag ka gu ba sa ka la sa ‐
ngan. Ka du ngan nii ni, gia tu bang sa 
mga Pu lang mang gu gu bat ang gra ‐
beng ha git, la kip ang ka ni hit sa pag ‐
ka on su lod sa pi pi la ka bu lan. 

Sa ma sa gi da hum, wa la na ka ya 
sa kaa way nga isus ti ne ang da kung 
ti po sa na ka po kus nga ope ra syo n. 
Di hang mi lu ag ang ka him tang, di ha ‐
di ha nga mi la kaw ang usa ka tim sa 
mga Pu lang mang gu gu bat aron ma ‐
ngi ta og ma sang ma ka ta bang sa 
pag su por ta sa yu nit. 

Ti ma an sa gra beng dis lo ka syon 
sa ma sa mao ang naab tan sa mga 
kau ban nga mga aban do na dong pa ‐
yag ug uma han. Dayag nga di ha-di ‐
hang gib iya an ang mga ko mu ni dad. 
Dag hang ga mit ang nab iya an ug 
adu nay mga tra ba hong wa la na hu ‐
man. Dag han us ab ang nabi ya an nga 
mga gia li ma hang ha yop. 

Hu man sa pi pi la ka ad law, na su ‐
gat sa mga kau ban ang mag-uu ma 
nga tag-i ya sa pa yag nga adu nay sa ‐
ging. Say say ni ya, unum ka tuig na 
su kad nga ula hing mi li hok ang huk bo 
sa iyang er ya apan gian dam pa rin 
ni ya ang iyang mga pa na num uga ling 
adu nay kau bang ma pad pad din hi. 

Ang in gon nii ning la lum 
nga pag-a mu ma sa kaa yu han 
sa mga kau ban ang kla se sa su por ‐
tang na hia gum sa BHB, bi san sa mga 
er yang gi pu ku san sa mi li ta ri sa syo n. 

Hi la bi han ang ka ba la ka sa mga 
or ga ni sa dong ma sa sa pa na hon sa 
sub sub nga ope ra syo n. Adu nay hi ga ‐
yon nga mi hi lak ang usa ka mag-uu ma 
sam tang gi say say ang gra beng ka su ‐
bo tu ngod sa pag tu ong ti nu od ang gi ‐
pang hi nam bog sa kaa way nga "na hu ‐
rot" ang mga Pu lang mang gu gu bat sa 
usa ka ser ye sa pag pa mom ba sa mga 
FA-50 jet fighter. Usa ka se ma na hu ‐
man ang in si den te, nagtigum siyag 
kaisog aron ad toon ang bu kid nga gi ‐
pun tir ya sa mga bom ba. Di li si ya ma ‐
hi mu tang sa pag hu na hu nang bas ta ‐
bas ta na lang kan-on sa mga ba boy-i ‐
ha las ang mga pa tayng la was sa mga 
kau ban. Da ku ang iyang ka li pay nga 
ma ki tang bu hi ang pi na ka ma hal ni ‐
yang mga mang gu gu bat. 

Adu nay usa ka hi ga yon nga na ‐
sa ag ang mga kau ban sa usa ka 
uma han nga gi pa nag-i ya han sa ma ‐
nag su ong wa la pa su kad na ka hi ma ‐
mat sa Pu lang huk bo. Sa mu bong 
pa na hon, na pa tin-a wan ug na ku ha 
sa mga kau ban ang ilang su por ta. 
Wa la na hi mong li sud sa ma nag su on 
nga sab ton ang gi pa kig bi su gan sa 
mga mang gu gu bat ila bi na nga ang 
kais tor ya ni la sa ma ni lang mga mag-
uu ma nga na ka si na ti sa pa re hong 
ka lis da nan ug mga prob le ma. Du ‐
gang sa hi na na ling su por ta, na ka de ‐
si syon ang mang hod sa managsuon 
nga mo sam pa sa huk bong ba yan. 

Gi pa ki ta sa maong mga ka si na ti ‐
an ang di li ma tay-og nga kaan da mon 
sa ma sa nga mo su por ta ug di rek tang 

mo sampot sa gu bat sa ka taw han. 
Ta li wa la sa pag kig lan tu gi sa 

Pu lang huk bo sa kaa way, gi si gu ro 
ni lang ma ka li kay ang huk bong ba ‐
yan sa sorpre sang mga ata ke. Bo ‐
lun tar yo si lang na ga timbre kung 
adu nay si lang ma ki ta nga mga tu ‐
nob o un sa mang ti ma il han sa mga 
sun da lo. Si la mis mo ang nag si gu ro 
sa pag pat rul ya sa ilang pa li bot. 

Gi na si gu ro ni lang naa mu ma ang 
ka him sog sa Pu lang huk bo aron 
mag pa bi ling taas ang ka pa si dad nii ‐
ning ma kig sang ka. Gi ga hin ni la ang 
ilang mga pa na num ug uban pang 
pag ka on isip su por ta. Mi ta bang usab 
si la sa pag han-ok og pag ka on sa tu ‐
nga tu nga sa mga ope ra syo n. 

Ta li wa la sa mga ata ke sa kaa ‐
way sa ilang pa ngi na bu hi an ug mga 
ko mu ni dad, pa da yon si lang nag re ‐
bo lu syo n. Wa la si la mi hu nong sa 
pag pa la pad ug pag pa ku sog sa ilang 
mga or ga ni sa syo n. Gi li ka yan ni la 
ang pu gos ug wa lay pi li nga pag pa ‐
su ren der sa kaa way. Kung na pu gos 
nga "mo su ren der," miik yas si la sa 
mga sun da lo aron di li ma ga mit sa 
mga ope ra syong kom bat. Maam pi ‐
ngon ni lang gi na ta go ang mga ga mit 
sa huk bo nga gi tug yan ka ni ya. La ‐
baw sa ta nan, ki na sing ka sing ni lang 
gi na tu gu tan ug gi na su por ta han ang 
ilang mga anak nga mo sam pa ug 
mag pa bi lin sa huk bong ba yan. 

(Arti ku lo gi kan sa Ang Ka li hu ‐
kan, re bo lu syo nar yong pangmasang 
mantalaan sa NDF-NCMR.)
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Da ku ang ma tam po sa ka ba tan-o nan, ila bi na ang ka ba ‐
tan-o nang in te lektwal, sa pag-as dang sa gu bat sa ka ‐

taw han, ma tud kang Ka Ami han Guer re ro, tig pa ma ba sa Ba ‐
gong Huk bong Ba yan (BHB)-Agu san del Sur. Usa si Ka Ami han 
sa mga Pu lang mang gu gu bat nga nag pa da la og su lat pa ra sa 
mga myembro sa Ka ba ta ang Ma ka ba yan (KM) sa oka syon sa 
ika-53 nga ani ber sar yo sa BHB niad tong Mar so 29.

"Sa yod ko nga igo na ang in yong 
ka hi ba lo kung nga nong ki na hang lan 
ang BHB ug ar ma dong pa kig bi sog. 
Ka ba lo ko nga sa yod pud mo sa ma hi ‐
nung da nong pa pel sa KM sa pag tu ‐
man sa ta has nga pa kus gon ug ias ‐
dang ki ni sa mas taas nga yug to," pa ‐
ngab li ni Ka Ami han sa iyang su lat. 

Gi say say ni Ka Ami han ang hu got 
nga pa ngi na hang lan sa ilang pla tun 
nga du ga ngan ang du ha ka nag gi kan 
sa hut-ong pe ti bur ges. Nag pa tu man 
si la sa hang tud tu lo ka ya weng ta has. 
Tu ngod sa kadaghan sa ginaatiman, 
adu nay pi pi la ka gim bu ha ton ang nab ‐
ya an o na pa dap lin. Sa in gon, dag hang 
"ba kan te" nga pu si syon sa huk bong 
ba yan nga ma ma hi mong hu li pan ang 
mga "ap li kan teng ka ba tan-o nan." 

Ma tud ni ya, la kip din hi ang mga 
gim bu ha ton alang sa kon so li da syong 
pang-or ga ni sa syon sa ma sa edu ka ‐
syong pang pu li ti ka. "Ki na hang lan sa 
mga kau ban nga maa ti man ug 
ipabiling lan tip ang ilang pang hu na ‐
hu na... aron aler to si la ug hi na na li 
nga ma kontra ang estra te hi ko ug 
pla na dong say war sa kaa way.” 

Ki na hang lan usab og mga upi syal 
me di kal aron mas dag han pa ang ma ‐
kab-ot sa ser bi syong pang la was nga 
ku lang kaa yo sa ka ba ni kan han. Ingon ‐
man, ki na hang lan sa mga kau ban nga 
mag tud lo og li te ra si ya sa mga Pu lang 
mang gu gu bat nga ubos o di li ka ba lo 
mo ba sa, mo su lat ug mok wen ta, ug 
mga kau bang mag lun sad og kay lap 
nga edu ka syon sa han-ay sa ma sa, ila ‐
bi na ka la bot sa ilang mga ka tu ngod. 

Usa sa ka ba tan-o nang mi tu bag sa 
pa na wa gan si Ka Elyan, nga mi ta li wan 
sa pag ka-ak ti bis ta sa kam pus ug sa 
ka da la nan ug miad to sa ka ba ni kan han. 
Say say ni ya sa iyang su lat, dili sa yon 
ang iyang unang mga tuig sa huk bong 

ba yan. "Sam tang 
pa da yon na kong gi ‐
na tun-an ang ki na ‐
bu hi sa usa ka Pu ‐
lang mang gu gu bat, 
na sa gu bang na ko 
ang dag hang mga sak ri pi syo ug ka lis ‐
da nan... sa ma sa leng gwa he, mga ki ‐
nai ya sa ma tag mang gu gu bat ug ma sa, 
mga gim bu ha ton ug kung paun sa mo ‐
pa hiu yon sa kul tu ra." Da wat ni ya ang 
pro se so tu ngod kay ma tud sa usa ka 
kau ban ka ni ya, "wa lay sa yon sa re bo ‐
lu syo n." 

Miu yon si Ka Li sa nga di li sa yon 
ma hi mong Pu lang mang gu gu bat. 
"Kau ban sa ki na bu hi sa huk bo ang 
ma la hu ta yong pag-u mol pag-u sab," 
say say ni ya sa iyang su lat. Apan tu ‐
ngod sa na ki ta ni ya ang la lum nga 
ugat sa ka wa lay kaa nga yan ug ka li ‐
sud sa ka ti ling ban, de si di do si yang 
ias dang ang gu bat sa ka taw han. 
Ma tud ni ya, "ki ni lang ang bug tong 
paa gi... aron hing pit ki ning mau sab 
nga di li lang bas ta pin ta lan sa maa ‐
nin dot nga ko lor ang nag ka du not 
nga ka ti ling ban kun di li ang pag-u sab 
mis mo sa ki nau yu kan nii ni." 

Ki ni usab ang unod sa su lat ni Ka 
Kre to. Ma tud ni ya, "kumplikado ang 
pag ta li wan sa atong ki na bu hing na ‐
ma tu to. Apan ki na hang lan na tong 
mang lim ba sog nga mag-u mol pag-u ‐
sab ug pan da yon ang atong re bo lu ‐
syo nar yong pang lan taw, ba ru ga nan, 
ug pa maa gi.” Gi ha git ni ya ang ka ba ‐
tan-o nan nga ma nga has nga ias dang 
ang in te res sa ka dag ha nan ta li wa la 
sa dag hang bur ges nga hi nung dan
—pag du da, ka ba la ka, o pag du ha du ha. 
“Imbes nga mag pa bi ling na ka ka de na 
sa naan dang ki na bu hi, pi li on na to ang 
ki na bu hi nga ma hi nung da non.” 

Sa su lat ni Ka Ani, gi say say ni ‐

yang adu nay ka sa yu ran ang mga Pu ‐
lang mang gu gu bat sa ka him tang sa 
ka ba tan-o nan sa ka syu da ran niad ‐
tong pa na hon sa pan dem ya ug sa ra ‐
do ang mga eskwe la han. Na sak si han 
mis mo sa mga mang gu gu bat ang ka ‐
lis da nan sa mga ka ba tan-o nan sa 
blen ded lear ning ug ang paan tus nga 
bu nga nii ni sa mga gi ni ka nan ug sa 
ilang mga anak. Du gang pa din hi ang 
hul ga sa usa ka de lub yo—ang pag hi ‐
ba lik sa mga Marcos ug pag pa bi lin sa 
usa ka Du ter te sa po der sa es ta do. 

"Ma ka li li sang nga ta lan-a won," 
ma tud ni ya. "Gra be ang ha git sa ka ‐
taw han nga ma hi mong ma huk ma non 
ug di li ki ni tu gu tang ma hi ta bo. Da ku 
ang pa pel na tong mga ka ba tan-o ‐
nan aron ma pa da ug ang atong pa ‐
kig bi sog." 

Gi dum dum ni Ka Ani ang mga ka ‐
ba tan-o nang nag su god sa pag pukaw, 
pag-or ga ni sa ug pag pa li hok sa dag ‐
hang ka taw han niad tong pa na hon sa 
dik ta dur yang Marcos. "Anaa sa 
atong mga ka mot isip mga tig pa nu ‐
nod sa re bo lu syon nga ias dang ang 
gu bat sa ka taw han hang tud sa ka ‐
dau gan," ma tud ni ya. "Kung na ka ya 
sa mga nau na sa ato nga mag sak ri pi ‐
syo ug mo tu bag sa pa na wa gang 
mag-ar mas aron ipa kig bi sog ang ti ‐
nu od nga hus ti sya ug ka li naw, la baw 
nga kaya na to ki ni ka ron." 

Kau ban ang la pad nga han-ay sa 
ma sang di na ug da ug, men sa he ni Ka 
Ani ug sa mga kau bang mang gu gu ‐
bat: "Ki ta kits! Nag hu lat mi ug ang 
la pad nga ma sa sa ka ba ni kan han!"

Mga su lat sa mga Pu lang mang gu gu bat sa Ka ba ta ang Ma ka ba yan

Gi hu lat mo sa ma sa ug sa gu bat sa ka taw han
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Unyon sa mga elektri sya n.  Mi ‐

bo tar  niad tong  Abril  3  ang  mga 

ma mu muo  sa  Hypervolt  Con ‐

tractor  Cor po ra ti on  sa  gi lun sad 

nga cer tifica ti on electi on  pa bor  sa 
Hypervolt Wor kers  Uni on  isip  le ‐

hi ti mong  un yon  nga  mo rep re sen ‐

tar  ka ni la  sa  pa kig ne go sa syon  sa 

ma neydsment. Ang Hypervolt  usa 

ka  kum pan ya  nga  na ga la tag  og 

mga  electrical wi ring  ug  mga 

imprastruk tu ra ka la bot nii ni. 

Puasa sa Hi ma may lan 3. Nag lun ‐

sad  og  puasa  isip  pro tes ta   silang  

Ra mon Pat ri arca, NDFP peace con ‐

sul tant,  ug  mga  ak ti bis tang  si lang 

CJ Ma tar lo ug John Micha el Tecson 

(Hi ma may lan  3)  niad tong  Mar so 

30. Ki ni isip pag dum dum sa ma du ‐

gu ong  ope ra syon  sa  mga  pu lis  ug 

sun da lo  o  Synchro nized  Enhanced 

Ma na ging  of  Po lice  Ope ra ti ons 

(SEMPO)  sa  tu lo  ka  lung sod  sa 

Neg ros Ori en tal nga mi pa tay sa 14 

ka maguu ma su lod 24 ka oras. 

Martsa alang sa ka ma tuu ran. 
Du ha ka li bong tig su por ta ni Le ni 

Rob re do  ug  mga  ak ti bis ta  ang 

nag ta pok sa Pacia no Rizal Park sa 

Los  Baños,  La gu na  sa  prog ra ma 

aron  kun de na hon  ang  pag kay lap 

sa  disim por ma syon  ug  ka ba ngis 

nga nag pa da yon gi kan pa sa dik ta ‐

dur yang  Marcos  hang tud  sa  ka ‐

sam ta ngan. Mi tam bong  din hi  ang 

ig su on ni Sen. Lei la de Li ma nga 

gi ba ti kos  ang  pa da yon  nga  ata ke 

sa re hi men sa iyang mga kri ti ko. 

Pag su kol ba tok sa pri ba ti sa syon 
sa Guim ba Wa ter District. Gi ba ‐

ba gan sa mga re si den te sa Guim ba, 

Nueva Ecija ang hul gang pri ba ti sa ‐

syon  sa  Guim ba  Wa ter  District 

(GWD) niad tong Mar so 28  atu ba ‐

ngan  sa  upu si na  nii ni.  Ipai la lum 

ang  sis te ma  sa  tu big  sa  usa  ka 

joint-ven tu re ag ree ment  (JVA)  ta li 

sa  PAMANA  Wa ter  Cor po ra ti on 

ug ma neydsment sa GWD. Rek la ‐

mo  sa  mga  re si den te,  pa lu sot  la ‐

mang  ang  JVA  ug mo pad ulong  ra 

ngad to sa hing pit nga pri ba ti sa syon 

sa ser bi syo hu man ang 25 ka tuig.

2 ka si bil yan, gi pa tay sa nag-a mok
nga mga sun da lo sa Neg ros

Du ha ka si bil yan ang gi pa tay sa mga sun da long nag hu ra men ta do hu man 
si lang naam bu san sa usa ka yu nit sa huk bong ba yan sa Hi ma may lan City, 

Neg ros Occi den tal. Gi da git ug gi pa tay ni la ang ma nag su ong mag-uu ma nga si ‐
lang Jay son ug Arnulfo Sa ba nal, mga re si den te sa Sit yo Ma li ko-li ko, Ba ra ngay 
Ca ra ba lan, niad tong Mar so 25. Gi pa ga was si lang mga Pu lang mang gu gu bat 
nga na pa tay sa pa nag sang ka. 

Gi kor don sa mga sun da lo ang 77 
ka re si den te sa sit yo ug gi hul gang 
bom ba hon kung sub ling mag ka-eng ‐
kwentro sa lu gar. Niad tong Mar so 
27, gi su nog sa tro pa sa 94th IB ang 
ba lay ni Raffy Da yu pan sa Sit yo Ca ‐
mu ag sa pa re hong ba ra ngay. Nai go 
sa mor tar ang ba lay ni Ki ko Pacu la ‐
nang sa Sit yo Ma li ko-li ko. Gi su nog 
usab sa mga sun da lo ang usa ka 
handtractor ug thres her sa mga 
mag-uu ma sa lu gar. Niad tong Mar so 
29, nag ta ho ang mga re si den te sa 
Ba ra ngay Quin tin Re mo ug mga ka ‐
sik bit nga ba ra ngay nii ni sa pag pang-
red tag sa mga ele men to sa 62nd IB. 
Niad tong Abril 1, gi pa tay sa mi li tar 
ang mga Pu lang mang gu gu bat nga 
si lang Elbert Quil la no (Ka Car ding) 
ug Jes sa Quil la no (Ka Clea) sam tang 
anaa sa kus to di ya ni la sa Sit yo Ku li ‐
haw, Ba ra ngay Bue navis ta. 

Sa Neg ros Ori en tal, ili gal nga gia ‐
res to sa mga ele men to sa mga sun da ‐
lo ug pu lis ang mag-uu mang si Nemfa 
de Li ma sa Sit yo Uwa yan, Ba ra ngay 
Bud la san, Can la on City niad tong 
Abril 1. Gi su la yan usab nga ares tu hon 
si Noel Mon tefalcon. Gi ran sak ug gi ‐
pau la nan og ba la ang iyang ba lay sa 
Sit yo Na to ling ug gi tam nan og mga 
pu sil sam tang wa la si ya did to. 

Sa Iloi lo, gia res to niad tong 
Mar so 29 si Elmer For ro sa Ba ra ‐
ngay Lu tac, Ca ba tu an sa PNP-Iloi lo. 
Si For ro ang pang ki na ti buk-ang ka li ‐
him sa Ba yan-Pa nay. Gi pa sa ka han 
si ya og ga ma-ga mang ka so ug gi ‐
lam bi git sa am bus sa BHB niad tong 
Abril 7, 2020 sa Lam bu nao. 

Sa Su ri gao del Sur, upat ka ope ‐
rey tor sa cha in saw ang gi pa but han 
sa 75th IB sa Ka ba la wan, Km. 23, 
Ana haw Daan, Ta go niad tong Mar so 
24. Sa ma ron din hi si Jo mar Lo yo la 
nga nab iya an sa lu gar. Niad tong 
Mar so 31, wa lay man dam yen to nga 
gia res to si Cha riz Ta wi de Jacin to, 
re si den te sa pa re hong ba ra ngay. Sa 
Tan dag City, wa la usay man dam ‐
yen to nga gia res to niad tong Mar so 
30 si Ja son Man si na tao, usa ka mag-
uu ma gi kan sa Naw Sau hon, Ba ra ‐
ngay Mai tum . 

Sa Bu lacan, pe keng engkwen to 
ang pa lu sot sa 70th IB aron ita go 
ang pa tu ra gas nga pag pa mu sil sa 
mga si bil yan sa Sit yo Osboy, Ba ra ‐
ngay San Ma teo, Norza ga ray niad ‐
tong Mar so 30. 

Sa Bu tu an City, gi pu sil sa usa ka 
sun da lo sa 65th IB sa hi ta ang usa 
ka mag-uu ma sa P16, Ba ra ngay Los 
Ange les niad tong Mar so 27.  

GIBASURA NIADTONG MARSO 30 sa Ba yu gan City Re gio nal Tri al Court ang 
ga ma-ga mang ka so sa kid nap ping ug il le gal de ten ti on ba tok kang Dra. Na tivi ‐
dad Castro, nai la isip Doc Naty. Ma tud sa kor te, gi la pas sa mga pu lis ang ka ‐
tu ngod ni Doc Naty sa an ga yang pro se so ug wa lay hu ris dik syon ang mga pu lis 
ka ni ya. Tu ngod nii ni, gi bu hi an si ya sa Agu san del Sur Provincial Jail kung asa 
gip ri so si ya su lod sa 40 ka ad law.

Du gang pa sa kor te, gi hi kaw kang Doc Naty ang due process tu ngod wa la 
na ha tag ka ni ya ang usa ka sub poe na ay ha si ya gii syu han og war rant of ar rest. 
Wa la usab si ya na ha ta gan og hi ga yon nga pa na lip dan ang kau ga li ngon sa usa ka 
pre li mi nary inves ti ga ti on nga "pag la pas sa sus tan ti bong mga ka tu ngod." Ni di li 
kang Doc Naty na ka pa nga lan ang man dam yen to de ares to nga gi pa ki ta ka ni ya. 

Ka so ba tok kang Doc Naty, gi ba su ra
tu ngod kay wa la kini mia gi sa an ga yang pro se so 

yang adu nay ka sa yu ran ang mga Pu ‐
lang mang gu gu bat sa ka him tang sa 
ka ba tan-o nan sa ka syu da ran niad ‐
tong pa na hon sa pan dem ya ug sa ra ‐
do ang mga eskwe la han. Na sak si han 
mis mo sa mga mang gu gu bat ang ka ‐
lis da nan sa mga ka ba tan-o nan sa 
blen ded lear ning ug ang paan tus nga 
bu nga nii ni sa mga gi ni ka nan ug sa 
ilang mga anak. Du gang pa din hi ang 
hul ga sa usa ka de lub yo—ang pag hi ‐
ba lik sa mga Marcos ug pag pa bi lin sa 
usa ka Du ter te sa po der sa es ta do. 

"Ma ka li li sang nga ta lan-a won," 
ma tud ni ya. "Gra be ang ha git sa ka ‐
taw han nga ma hi mong ma huk ma non 
ug di li ki ni tu gu tang ma hi ta bo. Da ku 
ang pa pel na tong mga ka ba tan-o ‐
nan aron ma pa da ug ang atong pa ‐
kig bi sog." 

Gi dum dum ni Ka Ani ang mga ka ‐
ba tan-o nang nag su god sa pag pukaw, 
pag-or ga ni sa ug pag pa li hok sa dag ‐
hang ka taw han niad tong pa na hon sa 
dik ta dur yang Marcos. "Anaa sa 
atong mga ka mot isip mga tig pa nu ‐
nod sa re bo lu syon nga ias dang ang 
gu bat sa ka taw han hang tud sa ka ‐
dau gan," ma tud ni ya. "Kung na ka ya 
sa mga nau na sa ato nga mag sak ri pi ‐
syo ug mo tu bag sa pa na wa gang 
mag-ar mas aron ipa kig bi sog ang ti ‐
nu od nga hus ti sya ug ka li naw, la baw 
nga kaya na to ki ni ka ron." 

Kau ban ang la pad nga han-ay sa 
ma sang di na ug da ug, men sa he ni Ka 
Ani ug sa mga kau bang mang gu gu ‐
bat: "Ki ta kits! Nag hu lat mi ug ang 
la pad nga ma sa sa ka ba ni kan han!"
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Gi pir ma han ni Rod ri go Du ter te niad tong Mar so 21 ang 
ba la od nga nag-am yen da sa Pub lic Service Act (PSA o 

Re pub lic Act 11659) nga mag tu got sa la baw pang pag-ab li 
sa eko no mi ya sa Pi li pi nas sa lang yawng puhunan ug ka pi ‐
ta lis ta. Ka sum pay ki ni sa mag ka su nod nga pag-ap ru ba sa 
Fo re ign Investments Act (RA 11647) niad tong Peb re ro 
ug sa Re ta il Tra de Li be ra liza ti on Act (RA 11595) niad ‐
tong Di sye mbre 2021.

Pa ga tu gu tan sa giam yen da hang 
PSA ang mga lang yawng ka pi ta lis ta 
nga hing pit nga ma nag-i ya ug mag ‐
pa da gan sa mga empre sa sa te le ko ‐
mu ni ka syo n, lo kal nga bya he sa bar ‐
ko, tren ug sub way, mga air li ne, mga 
expressway ug tollway ug mga air ‐
port. Nag ha wan ki ni sa da lan aron 
hing pit na ni lang ma kontrol ang mga 
kri ti kal nga imprastruk tu ra sa na ‐
sud. 

Di li lang hul ga sa so be ran ya, 
hul ga usab sa se gu ri dad sa na sud 
ang pag pa nag-i ya sa lang yaw sa 
mga ya weng in dustri ya. Su bay sa 
ka si na ti an, ang pri ba ti sa syon ug de ‐
re gu la syon sa ya weng mga sek tor ug 
in dustri ya ang nag du so sa nag ka ta ‐
as nga mga pre syo ug si ngil sa ser bi ‐
syo. 

Gi pau bos usab sa Fo re ign 
Investments Act ang mi ni mum nga 
ka pi tal ug ang re ki si tong ku sog pa ‐
muo alang sa hing pit nga lang yawng 
pag pa nag-i ya sa usa ka lo kal nga 
ne go syo. Ang maong gi re bi sa nga 
"ne ga ti bong lis ta han sa lang yawng 
ne go syo" mag-ab li usab og du gang 
mga na tad alang sa lang yawng mga 
ka pi ta lis ta la kip ang tu ris mo ug ag ‐
ri kul tu ra nga mag ha tag da lan sa 
pag pa la pad sa mga plan ta syon ug 
pro yek tong eko tu ris mo nga kan hi 
nang nag pa la yas sa mga mag-uu ma 
sa ilang yu ta. 

Ang Re ta il Tra de Li be ra liza ti on 
Act ma ga tu got sa lang yawng mga 
ka pi ta lis ta nga ma mu hu nan og bi san 
₱10 mil yon na lang (gi kan ₱127 mil ‐
yon ila lum sa ori hi nal na ba tas) aron 
ma ka ab li og tin da han sa Pi li pi nas. 
Ma kig kum pe ti sya si la sa ha tu nga ug 

gag mayng 
negosyanteng 
Pi li pi no, ug 
mag tuk mod sa la baw pang pag ba ha 
sa lang yawng pro duk to sa kaa lau tan 
sa mga ga mang-Pi li pi no. 

Na li pay kaa yo sa maong mga 
ba la od ang mga lang yawng ka pi ta ‐
lis ta, par ti ku lar ang mga ka pi ta lis ‐
tang Ame ri ka no, ug sa ilang lo kal 
nga mga ka so syong mga bur ge syang 
kumpra dor. Du gay na ni lang gi pa na ‐
wa gan ang pag tang tang sa mga li mi ‐
ta syon sa lang yawng ne go syo. 

Gi ba lik sa tu lo ka la kang ang na ‐
sud sa pa na hon sa Pa rity Rights 
Amendment ila lum sa Bell Tra de Act 
niad tong 1946 nga nag ha tag sa mga 
Ame ri ka no sa pa tas nga ka tu ngod 
nga ga mi ton ang re kur so sa na sud. 
Si gu ra do nga mo re sul ta ki ni sa la ‐
bing pag ka hu rut sa na ha bi ling ba ‐
han di sa na sud ug dugang pang pag ‐
pu ga sa mga mag-uu ma ug ma mu ‐
mu ong Pi li pi no. 

Gilubong sa lang yawng pu hu nan 
Wa lay ebi den sya nga pa lam bo on 

sa lang yawng ne go syo ang na sud 
kung tan-a won ang ka say sa yan nii ni 
sa Pi li pi nas. Ga ni, na hi mo pa ki ning 
instru men to aron ipa bi ling at ra sa do 
ug di li in dustri yal ang na sud. 

Sa pag tu on sa Ibon Foun da ti on, 
mi da ku ang par te sa lang yawng ne ‐
go syo sa gross do mes tic pro duct 
(GDP) sa na sud gi kan de ka da 1970. 
Ang mi su lod nga lang yawng ne go syo 
anaa sa ti nu ig nga abe reyds nga $80 
mil yon niad tong de ka da 1970 (1970-
1979) ug mi ka bat ka ron sa abe reyds 
$6.2 bil yon sa mi la bayng de ka da 

(2012-2021). 
Ang par te sa lang yawng ne go ‐

syo ka tug bang sa GDP mi da ku og 
upat ka be ses gi kan 0.5% ngad to 
1.9% sa maong pa na hon. Mi bu rot 
usab ang mi su lod nga stock sa lang ‐
yawng ne go syo ug ka tug bang nii ni 
sa GDP sa na sud. Apan, lu yo sa pag ‐
da ku sa lang yawng ne go syo, mi sa ‐
ga yad sa pi na kau bos nga ang-ang sa 
mi la bayng 70 ka tuig ang pag ma nu ‐
pak tu ra ug ag ri kul tu ra. 

Ang bul to sa lang yawng ne go syo 
na pa du long sa pag ma nu pak tu ra, 
ma tud sa Ibon. Ka dag ha nan nii ni 
na pa du long sa mga export proces ‐
sing zo ne ug wa lay ka la bu tan sa 
pag pa lam bo sa lo kal nga in dustri ya. 
Mi kun hod ngad to sa 18.6% sa GDP 
niad tong 2020 ang sek tor sa ma nu ‐
pak tu ra, ang pi na ka ga may nga tan ‐
tos nii ni gi kan 1950. Sam tang, nag ‐
dek la ra ang ag ri kul tu ra sa pi na ka ‐
ga may nii ning par te sa GDP sa ka ‐
say sa yan nga 9.2% niad tong 2019. 

Wa lay du da nga pag ra be hon sa 
tu lo ka neo li be ral nga ba la od ang 
pag sa lig sa na sud sa lang yawng ka ‐
pi tal ug lang yawng pau tang. Pa kus ‐
gon usab sa maong mga ba la od or ‐
yen ta syon sa pag-eksport sa ubos 
nga du gang-bi li nga mga se mi-ma ‐
nu pak tu ra nga na ka sum pay sa 
pang ka li bu tang as sembly li ne nga 
kontro la do sa mga kor po ra syong 
mul ti na syu nal. Pa gag ra be hon nii ni 
ang ka wa lay-ka pa si dad sa na sud 
nga ma ka ba rog sa kau ga li ngon nii ‐
ning mga tiil.

Trip leng pag lu ib ni Du ter te
sa so be ran ya sa Pi li pi nas


