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Sa ka bi lang pa nig, la long na ngu ‐
ngun ya pit sa po der si Du ter te at ang 
kan yang mga ka sab wat at ali pu res. 
Gi na ga mit ni la ang pi na ka ma sa sa hol 
na tak ti ka pa ra ti ya king ma pa la wig 
ang ka ni lang ka pang ya ri han. Tu mi ‐
tin di ang pa nu nu pil at pam pu li ti kang 
ata ke la ban sa mga prog re si bong 
par ti do na ku ma ka ta wan sa pi na ka ‐
ma la wak na or ga ni sa dong pwer sang 
an ti-ti ra ni ya. Ti na tar get din ng ga ‐
yong mga ata ke ni Du ter te ang na ‐
ngu ngu nang opo si syong pam pu li ti ka.

Ga nap na ang kontrol ni Du ter te 
sa Com mis si on on Electi ons na 
kumple tong ti na tau han na ng kan ‐
yang mga hi ni rang. Nasa kay Du ter ‐
te nga yon ang ka pang ya ri han pa ra 
iu po ang kan di da to ni ya sa Ma ‐
lacañang sa pa ma ma gi tan ng ma ni ‐
pu la syon sa re sul ta ng ha la lan. Ga ‐
yun pa man, sa ha rap ng lu ma la kas na 
ki lu sang ma sang an ti-ti ra ni ya, ba tid 
ni Du ter te na ang ga ra pa lang pan ‐
da ra ya ay maaa ring mag pa sik lab ng 
ki na ta ta ku tan ni yang ma la king pag-

To dong ib we lo ang ki lu san 
pa ra wa ka san ang ti ra ni ya

Ma hi git isang bu wan na la mang ba go ang elek syon sa Ma yo 9. Ha bang 
pa pa la pit ito, lu ma la kas ang ki lu sang ma sa la ban sa ti ra ni ya ni 
Rodrigo Du ter te at sa tang kang pa nu num ba lik ng mga Marcos sa 

po der. Na ka sa nib ito sa pa ngu na hing agos ng kam pan yang pang-e lek syon ng 
na ngu ngu nang kan di da to ng pam pu li ti kang opo si syon, at inaa bot at pi nu pu ‐
kaw ang daan-da an li bong ma ma ma yang ku mi ki los sa lan sa ngan sa iba't ibang 
pa nig ng ban sa.

aal sang ka tu lad noong 1986.
Ka ya pa ra pag muk ha ing ka pa ni-

pa ni wa la ang re sul ta, to do-bu hos 
nga yon ang pon do pa ra lu mik ha ng 
hu wad na la ra wan sa mid ya, social 
me dia at mga sar bey na tu ma ta ma sa 
ng ma la wak na su por ta ang tam ba ‐
lang Marcos-Du ter te. Upang pigilin 
ang bwe lo ng lu ma la kas na ki lu sang 
ma sa, wa lang awat ang "red-tag ‐
ging" la ban sa pam pu li ti kang opo si ‐
syon sa tang kang sin da kin ang ka ni ‐
lang ha nay, o lu mik ha ng intri ga at 
ba sa gin ang ma la pad na pag ka kai sa 
ng mga pwer sang prog re si bo at kon ‐
ser ba ti bo kontra sa ti ra ni ya ni Du ‐
ter te.

Ka tu lad ni Marcos ba go idek la ra 
ang ba tas mi li tar noong 1972, lu mi ‐
lik ha nga yon si Du ter te ng se nar yo 
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at balita. Hinihikayat din ang mga 
mambabasa na magpaabot ng mga 

puna at rekomendasyon sa ikauunlad 
ng ating pahayagan. 
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ng "ko mu nis tang ka gu lu han" sa 
elek syon na po sib leng ga mi tin niya 
pa ra ipa taw ang pag ha ha ring mi li tar 
ba go o pag ka ta pos ng elek syon 
upang pa la wi gin ang sa ri li sa po der o 
iluk lok ang kan yang ma nok sa isang 
an yo ng "pam pu li ti kang tran si syon."

Su ba lit anu pa man ang ma ging 
is ke ma ni Du ter te pa ra pa la wi gin 
ang sa ri li sa po der o iu po ang pi ni li 
ni yang ha ha li li sa kan yang tro no, ti ‐
yak na sa sa lu nga tin ito ng sam ba ya ‐
nang Pi li pi no na de ter mi na dong ta ‐
pu sin na ang ti ra ni kong pag ha ha ri. 
Ang iba yo pang pag la wak ng de mok ‐
ra ti kong ki lu sang ma sa at ng mga 
dam bu ha lang pag ki los sa lan sa ngan 
ay ma gi ging isa sa mga su sing sa lik 
sa ma gi ging hu gis at ka la la ba san ng 
pam pu li ti kang la ba nan sa da ra ting 
na mga ling go.

Ang pa ngu ngun ya pit ni Du ter te 
sa po der sa harap ng lu ma la kas na 
ki lu sang ma sang an ti-ti ra ni ya at al ‐
yan sa sa pam pu li ti kang opo si syon ay 
nag pa pa ig ting sa tung ga li an sa pa gi ‐
tan ng mga nag ri ri ba lang pak syon ng 
mga nag ha ha ring uri. Si ni si kap ng 
US at ng ibang pam pu li ti kang ahen te 
ni to na plantsa hin ito sa pa ma ma gi ‐
tan ng ako mo da syon sa an yo ng 
pag ku kum bi na ng mga kan di da to ni 
Du ter te sa kan di da to ng opo si syon. 
Sa la lim ng kri sis ng bu lok na nag ha ‐
ha ring sis te ma, ma la mang na ma bi ‐

bi go ang ga yong mga tang ka na ma ‐
ku ha ang su por ta ng ma yor na pak ‐
syong mag ka ka ri bal.

Ang pag wa wa kas sa ti ra ni kong 
pag ha ha ri at pag ka mit ng ka ta ru ‐
ngan ay hin di mag ta ta pos sa pag pa ‐
pa tal sik kay Du ter te o pag ba ba ni ya 
sa tro no. Si mu la la mang iyon. Da pat 
pa pa na gu tin at pa ru sa han siya sa 
kan yang lak sa-lak sang kri men, at 
pag ba ya rin sa la hat ng di nam bong 
ni ya sa ka ban ng ba yan. Da pat pa la ‐
ya in ang la hat ng bi lang gong pu li ti kal 
at ta pu sin ang pa ta ka ran ng pag sa ‐
sam pa ng ga wa-ga wang ka so, ar ma ‐
dong pang gi gi pit, pa ni nin dak at pa ‐
nu nu pil la ban sa mga pwer sang pat ‐
ri yo ti ko at de mok ra ti ko. Da pat li ni sin 
ang buong es ta do ng mga upi syal mi ‐
li tar na ipin wes to ni Du ter te pa ra 
ku nin ang ka ta pa tan ng AFP at PNP 
at ali sin ang pa sis tang implu wen sya 
sa la hat ng pa ta ka ran ng es ta do.

Upang epek ti bong mai gi it ang 
mga hak ba nging ito, kai la ngang pus ‐
pu sang pa la ka sin ng mga pam ban sa-
de mok ra ti kong pwer sa ang or ga ni ‐
sa dong ha nay ng taum ba yan at ka ‐
ka ya han ni lang mag pa ki los ng ma la ‐
king bi lang sa lan sa ngan. Da pat lu ‐
bos na ba sa gin ang ta kot at ga win 
ang la hat upang ita as ang ka mu la ‐
tang pam pu li ti ka at mi li tan sya ng 
mil yun-mil yong ma ma ma yan sa ka ‐
lun su ran at ka na yu an.

Da pat ma ta las at ma hig pit na 
ika wing ang an ti-pa sis tang pam pu li ‐
ti kang pag la ban sa ti ra ni ya ni Du ‐
ter te sa mga pa ki ki ba kang pang ka ‐
bu ha yan ng taum ba yan la ban sa su ‐
mi si rit na pre syo ng la ngis, pag ka in 
at mga bi li hin, ga yun din la ban sa 
mga pa ta ka rang neo li be ral na la long 
mag pa pa hig pit sa da yu hang kontrol 
sa eko nom ya ng ban sa. Da pat pus ‐
pu sang pa ki lu sin ang mga mang ga ‐
ga wa sa pa ki ki ba ka pa ra ipag la ban 
ang umen to sa sa hod at ipag tang gol 
ang ka ni lang mga ka ra pa tan. Da pat 
la long pa la ka sin ang pa na wa gan pa ‐
ra sa tu nay na re por ma sa lu pa at 
ang pag la ban sa mga pa nga ngam ‐
kam sa lu pa ng mga pa ngi no ong 
may lu pa, mga plan ta syon at kum ‐
pan ya sa pag mi mi na, at mga pro ‐
yek tong imprastruk tu ra, eko tu ris mo 
at ener hi ya.

Da pat ga mi tin ang su su nod na 
mga ling go ng kam pan ya sa elek syon 
upang la long pa sig la hin ang pam pu ‐
li ti kang ak ti bi dad ng ma sa at iba ‐
yong isu long ang ki lu san pa ra wa ka ‐
san ang ti ra ni ya ni Du ter te. Ba go 
mag-e lek syon, da pat ma ka pag lun ‐
sad ng pa la ki nang pa la king mga de ‐
monstra syon, ha bang nag ha han da 
sa mga pag ki los at pam pu li ti kang la ‐
ba nan kag yat pag ka ta pos ng elek ‐
syon upang epek ti bong isu long ang 
mga de mok ra ti kong pag la ban anu ‐
man ang ma ging hu gis ng sit wa syon.

Sa pa na hong ito, kai la ngang ma ‐
ka pag lun sad ang mga yu nit ng Ba ‐
gong Huk bong Ba yan (BHB) ng mai ‐
pag ta ta gum pay ni lang mga tak ti kal 
na open si ba upang had la ngan ang 
pag ga mit ni Du ter te sa mi li tar at pu ‐
lis sa kan yang mga is ke mang su pi lin 
ang mga pag la ban ng taum ba yan. 
Da pat ma hig pit na su bay ba yan ng 
BHB ang mga ki los ng AFP at PNP at 
sa man ta la hin ang ma la king po si bi li ‐
dad ng mga ka gu lu hang ba ba tak sa 
mga ar ma dong pwer sa ng es ta do sa ‐
ka ling bu ma ling sa ba tas mi li tar si 
Du ter te.

Da pat ibu hos ang la hat pa ra sa ‐
man ta la hin ang hu mu hu gis na ka gu ‐
lu han ng nag ha ha ring sis te ma, isu ‐
long ang mga pa ki ki ba ka ng sam ba ‐
ya nan at pa la ka sin ang Par ti do at 
buong re bo lu syo nar yong ki lu san.
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TINAMBANGAN NG BHB-Rizal ang 
tro pa ng 80th IB ma la pit sa kam po 
militar sa Maug raw, Sit yo Qui nao, 
Ba ra ngay Pu ray, Rod ri guez, Rizal 
noong Mar so 26. Da la wang sun da lo 
ang na pa tay ha bang da la wa ang 
nasu ga tan.

Ayon sa lo kal na yu nit ng BHB, 
ang am bus ay tu gon sa ka hi ngi an ng 
ma ma ma yan na pa ru sa han ang mga 
sun da lo na nag ha ha sik ng te ro ris mo 
sa pru bin sya ka bi lang ang pi na ka hu ‐
ling pag-a res to sa isang ka tu tu bong 
Du ma gat noong Mar so 23.

Sa Iloi lo, wi na sak ng mga 
Pulang mandirigma ang 14 na mo ‐
tor sik long pag-aa ri ng mga CAFGU 
at re gu lar na sun da lo na na ggug ‐
wardya sa kum pan yang Cen tury 
Peak sa Sit yo In sob re han, Ba ra ngay 
Igca bu gao, Ig ba ras no ong Mar so 
21. Notoryus ang kum pan ya sa pag ‐
la bag sa ka ra pa tan ng mga mang ‐
ga ga wa ni to at pag ka ka it ng sa pat 
na sa hod at be ne pi syo.

Pi na si nu nga li ngan ni Ka Aris ton 
Re mus, ta ga pag sa li ta ng yunit ng 
BHB, ang pi na ka ka lat ng 3rd ID na 
pag-aa ri ng mga si bil yan ang na tu ‐
rang mga mo tor sik lo.

Bi go ang re hi meng Du ter te, sam pu ng mga he ne ral ni to, na ga pi in ang ar ‐
ma dong pag la ban ng ba yan ma ta pos ang ha los anim na taong ma ti tin ding 

ope ra syong mi li tar. Noong Mar so 29, ipi nag di wang sa buong ban sa ang mga 
ta gum pay ng Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) sa nag da ang taon, ka sa bay ng 
pag gu ni ta sa ika-53 ani ber sar yo ng pag ka ka ta tag ni to.

Sa ulat ng BHB-Neg ros, 13 
open si ba na ang nai lun sad ng BHB 
sa re hi yon la ban sa hu ma ha li haw na 
tro pa ng AFP at PNP mu la Ene ro 
hang gang Peb re ro pa la mang. Mu la 
Mar so 2021 hang gang Mar so nga ‐
yong taon, na ka pag lun sad ang BHB-
Central Neg ros ng 35 ak syong mi li ‐
tar kung saan 60 ang ti na mong kas ‐
wal ti ng kaa way. Sa ka ni lang pa ha ‐
yag, ibi na ha gi ni la na pa tu loy na na ‐
ka pag pa pa la ki ng ka sa pi an ang huk ‐
bong ba yan, ma yor ya ni to ay mga 

ka ba ta an na de ter mi na dong mag ‐
lun sad ng ar ma dong pa ki ki ba ka pa ra 
sa sam ba ya nan. Ang la king ba tal ‐
yong mi li syang ba yan ay na ka pa na ‐
ti li ng la kas at si yang nag pa pa tu pad 
ng mga ali tun tu nin ng de mok ra ti ‐
kong gub yer nong ba yan sa ka na yu ‐
nan. 

Sa Sout hern Ta ga log, daan-da ‐
ang ma ma ma yan ang du ma lo sa mga 
pag di ri wang na ini lun sad sa Quezon, 
Rizal, Ba ta ngas, Min do ro at Pa la ‐
wan. Ayon sa komite ng Par ti do sa 

Habang na ka san dig sa ma ma ma yan, di ma ga ga pi ang BHB

re hi yon, "na ging pan da yan pa ng 
pa ni nin di gan at ka ka ya han" ang 
nag da ang mga taon kung saan su ‐
mu ong ang mga Pu lang man di rig ma 
sa ma hi rap na pa ki ki ba ka.  

Sa North Central Mindanao, 
inila had ng Komite ng Partido ang 
apat na dahilan kung bakit tiyak na 
aabante ang digmang bayan sa 
rehiyon. Ang mga ito ang pag ka ‐
karo on ng bag-as ng matitibay na 
Pulang kuman der at mandirigma, 
ang nana tiling mainit na suporta ng 
masa, ang malinaw na kabiguan ng 
estra te hi yang "whole-of-nation" ng 
rehi meng Duterte, at ang tumitin ‐
ding kawa lan ng lupa sa kana ‐
yunan. 

Ma hi git 30 sa sak yan at daan-da ang mag sa sa ka at ka ni lang mga ta ga su ‐
por ta ang nag lun sad ng "Ca ravan of the Landless for Land, Food and 

Jus tice" noong Mar so 25-30 sa 41 ba yan at li mang syu dad sa Bicol. Pi na ngu ‐
na han ito ng Ki lu sang Mag bu bu kid ng Bicol (KMB).

Bit bit ng mga nag ka ra ban ang 
mga pa na wa gan pa ra sa lib reng pa ‐
ma ma ha gi ng lu pa; pag ka in, ka bu ha ‐
yan at ka ra pa tan pa ra sa la hat; ayu ‐
dang sa pat, pag buwag sa NTF   - Elcac, 
at iba pa. Lu mun do ang ka ra ban sa 
pag gu ni ta sa Glo bal Day of the 
Landless (Pan da ig di gang Araw ng 
mga Wa lang Lu pa) noong Mar so 29. 

Ini lun sad din noong araw na 
iyon ang mga pro tes ta sa Cavi te at 
Pa nga si nan at sa De partment of Ag ‐
ra ri an Reform sa Quezon City.

Si ni mu lang gu ni ta in ang Glo bal 
Day of the Landless noong 1995 sa 
pa ngu ngu na ng Asi an Pea sant Coa ‐
li ti on upang pag kai sa hin ang iba’t 
ibang ki lu san ng mga ma ma ma yan 
ng ka na yu nan na wa lang lu pa.  Nga ‐
yong taon, lu ma hok dito ang 110 al ‐
yan sa, insti tu syon at or ga ni sa syong 
pang-mag sa sa ka mu la sa iba’t ibang 
kon ti nen te, ka ra mi ha’y sa Asia at 
Africa.

Ayon sa Pes tici de Acti on Net ‐
work (PAN) Asia Pacific, ang nag da ‐
ang de ka da ay ki na ki ta an ng tu ‐

luy-tu loy na pag tin di ng ma la wa kang 
pa nga ngam kam ng lu pa sa pa ngu ‐
ngu na ng pi na ka ma la la king kor po ra ‐
syon at mga ka pi ta lis tang gub yer no. 
Sa Pi li pi nas, ma ki ki ta ito sa eks pan ‐
syon ng mga ka pi ta lis tang plan ta ‐
syon ng sa ging, pin ya, mais at oil 
palm, ga yun din ng ma pang wa sak na 
pag mi mi na. Buu-bu ong ko mu ni dad 
ng mga mag sa sa ka at ka tu tu bo ang 
pi na la la yas sa ka ni lang mga sa ka han 
at lu pa ing ni nu no da hil di to.

May ro ong ba gong bug so ng pa ‐
nga ngam kam ng lu pa du lot ng pa mu ‐
mu hu nan sa nga lan ng pag sa wa ta sa 
cli ma te cha nge, ayon sa PAN. Ka bi ‐
lang sa mga ito ang pa mu mu hu nan sa 
mga “sa ka han” at “li kas na ka pi ‐
tal” (tu lad ng ka gu ba tan, da gat, mi ‐
ne ral, lu pa, bio diver sity), pag ka hu ‐
ma ling sa biofuel at pa nga nga la ga sa 
ka li ka san bi lang pag ba lan se uma no 
sa car bon dioxi de. Ang ga ni tong mga 
pa ka na ay nag re sul ta sa ka wa lang 
pa na na gu tan, pa tu loy na pan da ram ‐
bong ng mga ma pa na kop, at lu ma la ‐
king ga nan sya.

Araw ng mga Walang Lupa, ginunita sa BicolMga sun da lo sa Rizal at Iloi lo, 
bi nig wa san ng BHB
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Da pat ma ta las at ma hig pit na 
ika wing ang an ti-pa sis tang pam pu li ‐
ti kang pag la ban sa ti ra ni ya ni Du ‐
ter te sa mga pa ki ki ba kang pang ka ‐
bu ha yan ng taum ba yan la ban sa su ‐
mi si rit na pre syo ng la ngis, pag ka in 
at mga bi li hin, ga yun din la ban sa 
mga pa ta ka rang neo li be ral na la long 
mag pa pa hig pit sa da yu hang kontrol 
sa eko nom ya ng ban sa. Da pat pus ‐
pu sang pa ki lu sin ang mga mang ga ‐
ga wa sa pa ki ki ba ka pa ra ipag la ban 
ang umen to sa sa hod at ipag tang gol 
ang ka ni lang mga ka ra pa tan. Da pat 
la long pa la ka sin ang pa na wa gan pa ‐
ra sa tu nay na re por ma sa lu pa at 
ang pag la ban sa mga pa nga ngam ‐
kam sa lu pa ng mga pa ngi no ong 
may lu pa, mga plan ta syon at kum ‐
pan ya sa pag mi mi na, at mga pro ‐
yek tong imprastruk tu ra, eko tu ris mo 
at ener hi ya.

Da pat ga mi tin ang su su nod na 
mga ling go ng kam pan ya sa elek syon 
upang la long pa sig la hin ang pam pu ‐
li ti kang ak ti bi dad ng ma sa at iba ‐
yong isu long ang ki lu san pa ra wa ka ‐
san ang ti ra ni ya ni Du ter te. Ba go 
mag-e lek syon, da pat ma ka pag lun ‐
sad ng pa la ki nang pa la king mga de ‐
monstra syon, ha bang nag ha han da 
sa mga pag ki los at pam pu li ti kang la ‐
ba nan kag yat pag ka ta pos ng elek ‐
syon upang epek ti bong isu long ang 
mga de mok ra ti kong pag la ban anu ‐
man ang ma ging hu gis ng sit wa syon.

Sa pa na hong ito, kai la ngang ma ‐
ka pag lun sad ang mga yu nit ng Ba ‐
gong Huk bong Ba yan (BHB) ng mai ‐
pag ta ta gum pay ni lang mga tak ti kal 
na open si ba upang had la ngan ang 
pag ga mit ni Du ter te sa mi li tar at pu ‐
lis sa kan yang mga is ke mang su pi lin 
ang mga pag la ban ng taum ba yan. 
Da pat ma hig pit na su bay ba yan ng 
BHB ang mga ki los ng AFP at PNP at 
sa man ta la hin ang ma la king po si bi li ‐
dad ng mga ka gu lu hang ba ba tak sa 
mga ar ma dong pwer sa ng es ta do sa ‐
ka ling bu ma ling sa ba tas mi li tar si 
Du ter te.

Da pat ibu hos ang la hat pa ra sa ‐
man ta la hin ang hu mu hu gis na ka gu ‐
lu han ng nag ha ha ring sis te ma, isu ‐
long ang mga pa ki ki ba ka ng sam ba ‐
ya nan at pa la ka sin ang Par ti do at 
buong re bo lu syo nar yong ki lu san.

Ipi nag ma ma yabang kap wa ng US at Pi li pi nas na "pi na ka ma la ki" sa nag ‐
da ang pi tong taon ang Ba li ka tan 2022, ang tau nang pi nag sa nib na 

pag sa sa nay sa pa gi tan ng mga ar ma dong huk bo ni to. May mga as pe to 
itong na ka tu on sa pag ha han da ng US sa pa ki ki pag ge ra ni to sa Chi na. May ‐
ro on din itong mga as pe tong la lu pang mag pa pa ig ting sa 
bru tal na ge ra kontra-in sur hen sya la ban sa ma ma ma ‐
yang Pi li pi no.

Umaa bot sa 5,100 sun da long 
Ame ri ka no at 3,800 sun da long Pi li pi ‐
no ang upi syal na ka la hok sa Ba li ka ‐
tan 2022 na por mal na ta tak bo mu la 
Mar so 28 hang gang Ap ril 8. Sa unang 
pag ka ka ta on, la la hok di to ang 3rd 
Ma ri ne Lit to ral Re gi ment (MLR), 
isang pang kat ng hu mi git-ku mu lang 
90 tau han na ang mi syon ay ang 
mag han da pa ra uma ta ke sa Chi na.

Bi nuo ang 3rd MLR ni to la mang 
Mar so 3 sa US Ma ri ne Corps Ba se sa 
Ha waii, USA. Ayon kay Ma ri ne Corps 
As sis tant Com man dant Gen. Eric 
Smith, ga ga mi tin ito pa ra mag lun sad 
ng expe di tio nary advance ba se ope ra ‐
ti ons (EA BO) na “es pe sya li sa do pa ra 
ha ra pin ang lu ma la king ban ta ng Chi ‐
na.”

Sa leng gwa heng mi li tar ng US, 
ang EA BO ay ope ra syon ng isang re ‐
la ti bong ma li it, li him at ma ki los na 
yu nit pa ra sa ku pin ang isang te ri tor ‐
yo sa da gat man o sa lu pa na abot ng 
ar mas ng kaa way, par ti ku lar ang mga 
mi sayl. Mag si sil bi ang mga ito bi lang 
mga aban teng pwer sa pa ra bi ra hin 
ang pa nik tik at mga san da ta ng kaa ‐
way at su por ta han ang mas ma la king 
ope ra syon.

Pa ngu na hin itong naaar ma san ng 
mga sis te mang ra dar at mi sayl. Ka bi ‐
lang sa mga mi syon ng EA BO ang 
pag kontrol sa ka ra ga tan at bay ba yin 
at pag kai tan ang kaa way na ma ka ‐
pag-o pe reyt sa mga iyon. Ba ha gi rin 
ng ka ni lang mi syon ang pag ta yo ng 
aban teng mga pu si syon pa ra sa pag ‐
ka kar ga ng ga so li na at pag-aar mas, 
at pag sa ga wa ng re ko nay sans, pa ‐
nik tik at pag tu koy sa mga tar get.

Ka ya na man sa unang mga araw 
ng Ba li ka tan 2022 sa Ca ga yan noong 
Mar so 31, na ging pa ngu na hin ang 

pa pel ng 3rd 
MLR sa pag ‐
sa sa nay sa 
na bang git na 
mga mi syon, 
ka bi lang 
ang kun ‐
wang pag ‐
sa kop sa bay ba yin ng Clave ria sa 
na tu rang pru bin sya. Sa ka ra tig na 
ba yan ng Apar ri noong Mar so 28, 
nau na na ring si nu bu kan ng mga sun ‐
da long Ame ri ka no ang pag da ong ng 
MIM-104 Pat ri ot. Unang pag ka ka ta ‐
on itong nag da la ang US ng na sa bing 
sis te mang mi sayl na surface-to-air 
(mu la sa lu pa ay bu mi bi ra sa mga 
tar get na na sa him pa pa wid). Ipi na ki ‐
ta rin ng US Ma ri nes ang pag pa pa pu ‐
tok ng ka ni lang High Mo bi lity Ar til lery 
Rocket Systems sa ka sa bay na pag sa ‐
sa nay sa Ca pas, Tar lac.

Ha bang na ga ga nap ang Ba li ka ‐
tan, nag-oob ser ba na man ang Ma ri ne 
Corps War Fighting La bo ra tory 
upang mag di sen yo ng mga tek ni ka, 
tak ti ka at pa ma ma ra an pa ra sa 3rd 
MLR. Tar get itong kumple tu hin tu ‐
ngong 2,000-ka tao, na ha ha ti in sa 
mas ma li li it na yu nit na may tig-75-
100 tau han. Sa sa na yin din uma no si la 
sa mga su su nod na eher si syong Ka ‐
man dag at Ba li ka tan, ba go mag si mu ‐
lang mag-o pe ra syon sa 2023.

In te ro pe ra bi lity: Pag man do 
ng US sa AFP

Ha bang pi na ti tin di ng Ba li ka tan 
ang pag ha han da sa pang ge ge ra sa 
Chi na at pi na pay pa yan ang po si bi li ‐
dad ng ge ra sa East Asia, ka lad kad 
na man ang Ar med Forces of the Phi ‐
lip pi nes (AFP) pa ra ipag tang gol ang 
in te res ng US. Na na ti li ang ga ni tong 

Ba li ka tan 2022: Pag pa pa ig ting ng gi ri ang 
US-Chi na at ge ra kontra-in sur hen sya

kaa yu san da hil sa pag tu tol ni Du ter te 
na iba su ra ang di-pan tay na mga ka ‐
sun du ang mi li tar sa US.

Sa ta bing ng “in te ro pe ra bi lity,” 
hu mi hig pit ang ku mand at kontrol ng 
mi li tar ng US sa AFP. Tam pok uma no 
sa Ba li ka tan nga yon ang com mand 
post ope ra ti on upang sa na yin ang ka ‐
ka ya han sa pag pap la no, pag ku mand 
at ko mu ni ka syon ng da la wang pwer ‐
sang mi li tar. Ka tu lad ito sa com mand 
post ope ra ti on noong Ene ro 2015 sa 
Ma ma sa pa no, Ma gu in da nao kung 
saan ma ging he ne ral ng AFP ay mi na ‐
man du han ng mga sun da lo ng US.

Pi nag la la way din ng US ang AFP 
sa mga ar mas at ka ga mi tang mi li tar 
na gaga mi tin sa kontra-in sur hen ‐
syang ge ra at sa bi na ba lak na mga 
ge ra ng US. Gi na ga mit na pag ka ka ‐
ta on ang Ba li ka tan upang ipa ki tang-
gi las ang mga sarplas na mga ka ga ‐
mi tang pan dig ma ng US (ka bi lang 
ang ma gas tos na F-16) na nais ni ‐
tong iben ta sa AFP sa ila lim ng Fo re ‐
ign Mi li tary Fi nancing sa ka pa ki na ‐
ba ngan ng mga kum pan yang Ame ri ‐
ka no sa de pen sa. Ang ge rang 
kontra-in sur hen sya ng AFP ay ma ta ‐
gal nang idi ni di re he ng US pa ra sa 
par ti ku lar na la yu nin ng pag ga mit ng 
mga san da ta ng US, la lu na ang he li ‐
kop ter, jet fighter at mga bom ba na 
gi na ga mit sa kontra-rebolu syo nar ‐
yong gera la ban sa ma ma ma yan.
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Ang US sa li kod ng ge ra 
kontra -in sur hen sya ng AFP
Bu mi si ta ang pu nong ku man der ng Phi lip pi ne Army First Scout Ra nger Re ‐

gi ment sa In do ne sia noong Mar so 29 hang gang Ab ril 1 upang pla nu hin 
ang ga ga na ping pag sa sa nay ng mga mi li tar ng Pi li pi nas at In do ne sia sa Hun yo 
ni tong taon. La yu nin ng na tu rang pag sa sa nay ang mag ba ha gi nan ng kaa la ‐
man, tak ti ka at tek ni ka, at mga pa ra an sa pag sa ga wa ng mga ope ra syong 
kontra-in sur hen sya.

Mis tu la mang nag sa sa ri li ang 
mag ka ra tig-ban sa, ang to too’y na ‐
ka pa lo ob ang ka ni lang mga kam pan ‐
yang kontra-in sur hen sya sa “pan da ‐
ig di gang ge ra kon tra-te ro ris mo” ng 
US. Ma ta pos ang ser ye ng mga pag ‐
sa sa nay sa mga pwer sa ng mga ban ‐
sang ito tu lad ng “Ba li ka tan” sa Pi li ‐
pi nas at “Gan du ra Shi eld” sa In do ‐
ne sia, nag si sil bi na si lang mga ga la ‐
may ng mi li tar ng US upang la ba nan 
ang mga re bo lu syo nar yo at ka ri bal 
na im per ya lis tang ban sa.

Sa Pi li pi nas, mag ba gu-ba go man 
ang mga nag ha ha ring re hi men ay 
na na ti ling ma ta pat ang Ar med 
Forces of the Phi lip pi nes (AFP) sa 
pag su nod sa kum pas ng US sa 
kontra -in sur hen sya. Nga yon nga’t 
upi syal nang mag ta ta pos ang ter mi ‐
no ni Rod ri go Du ter te sa Hun yo, ang 
ma lu pit na kontra-in sur hen syang 
ge ra ni la ng US ay pa tu loy na li li ga lig 
sa mga ko mu ni dad ng mag sa sa ka’t 
ka tu tu bo. Ha ha mon ito sa pa ki ki dig ‐
mang ge ril ya ng Ba gong Huk bong 
Ba yan (BHB) upang ipag tang gol ang 
ma ma ma yan.

Dag dag-pwer sa la ban 
sa “ma hi nang ka la ban”

Sa git na ng gas gas na ham bog 
na ma du du rog ang BHB ba go mag ‐
ta pos ang ter mi no ni Du ter te, nag ‐
dag dag ang AFP at Phi lip pi ne Na tio ‐
nal Po lice (PNP) noong 2021 ng 21 
ba gong mga yu nit pang kom bat la ban 
sa huk bong ba yan. Sa nga yon, 166 
ba tal yong pang kom bat ng Army, Air 
Force, Ma ri nes, Scout Ra ngers, PNP 
Special Acti on Force at iba pang yu ‐
nit ng mi li tar at pu lis ang na ka tu tok 
sa BHB.

Da hil sa ka la bi sang ito, na ga ga ‐
wang mag pa kat ang AFP at PNP ng 

li ma hang gang anim na ba tal yon la ‐
ban sa pra yo ri dad ni lang mga er yang 
sub re hi yon o la ra ngang ge ril ya ng 
BHB. Da la wa hang gang tat lo na man 
ang iti na ta la ga sa mga di-pra yo ri ‐
dad na subre hi yon at la ra ngang ge ‐
ril ya.

Ti na ta yang 60% ng ka buuang bi ‐
lang ng mga ba tal yong pang kom bat 
la ban sa BHB ay na ka tu tok sa mga 
re hi yon ng Sout hern Ta ga log, Eas ‐
tern Vi sa yas, Sout hern Min da nao, 
Bicol at North Central Min da nao. 
Ka pan sin-pan sin din ang pag da mi ng 
reak syu nar yong huk bong idi nep loy 
sa Far South Min da nao at Neg ros.

Sa man ta la, na sa Ca ga yan ang 
pi na ka ba gong-bu ong 102nd IB na 
ku mu kumple to sa li mang ba tal yon sa 
pru bin sya, li ban pa sa mga pwer sang 
pangkom bat ng PNP. La yu nin ni to na 
ga pi in ang BHB sa lu gar upang ma ‐
po ku san ng US at AFP ang pag ha rap 
sa Chi na, na ha los 840 ki lo met ro la ‐
mang ang dis tan sya mu la sa pru bin ‐
sya. Sa bay ba yin ng Clave ria, Ca ga ‐
yan isi na ga wa ang pag sa sa nay ng 
3rd Ma ri ne Lit to ral Re gi ment ng US 
na bi nuo pa ra sa ti yak na mi syong 
lu su bin ang Chi na. (Tingnan ang 
kaugnay na artikulo sa pahina 4.)

Pwer sang pang-gol pe de gu lat
Mu la 2017 ay ipi na tu pad ng 

kaa way ang mga Joint Ope ra ti ons 
(pi nag sa nib na mga ope ra syon) ayon 
sa doktri nang Com bi ned Arms Ope ‐
ra ti ons ng US Army. La yu nin uma no 
ni tong pa ngi ba ba wan ang hi wa-hi ‐
wa lay na koor di na syon sa mga sa ‐
ngay ng mi li tar pa ra sa tu luy-tu loy 
na ata ke.

Di to ay pi nag-ii sa ang ku mand 
ng mga pat rul ya, kan yon at tang ke, 
pan dig mang erop la no at he li kop ter 

at pwer sang na bal bi lang isang 
koor di na dong gol pe de gu lat la ban 
sa mga pwer sang ge ril ya. Alin su nod 
di to ay bi nuo sa mga re hi yon ang 
mga Joint Task Force na pi na mu mu ‐
nu an ng he ne ral ng Infantry Divi si ‐
on. Ka ka bit ni to ang pag su por ta ng 
US sa ka pa si dad ng AFP sa cyber ‐
warfa re (o pag ga mit ng mga sis te ma 
ng kompyu ter pa ra sa ge ra) upang 
pa la ka sin ang in ter nal na sis te mang 
pang ko mu ni ka syon ng AFP pa ra sa 
pag man do sa mga la ba nan.

La lu pang du ma ra mi ang umaa ‐
ta ke sa mga ko mu ni dad da hil isi na ‐
sa nib na rin sa ope ra syon ma ging 
ang mga pwer sang pu lis.

Sa ga ni tong di rek syon din bi nuo 
ang Bri ga de Com bat Team na may 
sa ri ling kum bi na syon ng mga ar mas 
at tu luy-tu loy na si na sa nay ng US. 
Idi nep loy ito sa 11th ID na bi nuo 
noong 2018 at pi non do han ng di ba ‐
ba ba sa ₱900 mil yon. Sak law ng 
ope ra syon ng 11th ID ang mga pru ‐
bin sya ng Su lu at Ta wi-Ta wi, kung 
saan nakabase ang mga pwer sang 
mi li tar ng US.

Ang ti la na pa ka la king ka la ma ‐
ngang ito sa mi li tar, ka bi lang ang 
daan-da ang bil yong pi song pon do sa 
pa na hon ni Du ter te, ay hin di tan da 
ng ka la ka san kun di tan da ng pag ‐
san dig ng nag ha ha ring sis te ma sa 
ar ma dong pag su pil upang ma ka pa ‐
na ti li sa ka pang ya ri han.
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               ga ka pa tid at ka sa ma, kain lang ka yo kung anong ma ‐
             kita nin yo di yan." Ito ang nakapas kil sa di nat nan ng 
mga ka sa mang Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) sa la bas ng isang ku bo sa isang la ra ngan sa North 
Central Min da nao Region. Na pa li gi ran ang na tu rang ku bo ng 
ma ra ming sa ging ka ya tu wang-tu wa si la sa paan ya ya. Nang 
ma bu sog, hi na wan ni la ang mga da mo sa sa ka han at di nag da ‐
gan ang pa na nim sa pa li gid ng ku bo.

Hin di na ti ti nag ang su por ta ng ma sa 
sa dig mang ba yan

Ma la king lu wag sa mga ka sa ma 
ang paan ya ya la lu pa't ilang bu wan 
nang hi na ha rap ng ka ni lang yu nit 
ang pi na ig ting na ope ra syong mi li tar 
ng Armed Forces of the Philippines. 
Ki na ta ngi an ang ope ra syong ito ng 
pag sa la kay ng daan-da ang tro pang 
pang ka ti mu la sa di ba ba ba sa da la ‐
wang ba tal yon na su por ta do ng mga 
he li kop ter at jet fighter.  Nag du lot 
ang ope ra syong ito ng ma la wak na 
te ror sa ma mama yan, dis lo ka syon 
mu la sa ka ni lang mga ko mu ni dad at 
ka bu ha yan, at pag ka si ra sa ka gu ba ‐
tan. Ka sa bay ni to, hi na rap ng mga 
Pu lang man di rig ma ang ma ti tin ding 
ha mon, ka bi lang ang ka sa la tan ng 
pag ka in sa loob ng ilang bu wan. 

Tu lad ng inaa sa han, hin di ki na ya 
ng kaa way na isus ti ne ang ma la ki ‐
hang ti po ng na ka po kus na ope ra ‐
syon.  Nang lu mu wag ang ka la ga yan, 
agad na lu ma kad ang isang tim ng 
mga Pu lang man di rig ma pa ra mag ‐
ha nap ng ma sang ma ka tu tu wang sa 
pag ta gu yod ng yu nit.  

Tan da ng ma tin ding dis lo ka syon 
ng ma sa ang inaa bu tan ng mga ka sa ‐
ma na mga ku bo at sa ka hang aban ‐
do na do. Ha la ta na da li-da ling ni li san 
ang mga ko mu ni dad. Ma ra ming ga ‐
mit ang nai wan at may mga tra ba ‐
hong hin di nata pos. Ma ra mi rin ang 
nai wan na mga ala gang ha yop.

Pag ka li pas ng ilang araw, na sa lu ‐
bong ng mga ka sa ma ang mag sa sa ‐
kang may-a ri ng ku bo na may sa ging. 
Kwen to ni ya, anim na taon na mu la 
nang hu ling ku mi los ang huk bo sa 
kan yang er ya pe ro inihan da pa rin ni ‐
ya ang kan yang mga pa na nim sa ka ‐
ling may ka sa mang ma pad pad doon. 

Ang ga ni tong ma la lim na pag-aa ‐

ru ga sa ka ga li ngan ng mga 
ka sa ma ang kla se ng su por tang 
ti na ta ma sa ng BHB, ka hit sa mga er ‐
yang bug bog ng mi li ta ri sa syon. 

Labis ang pag-aalala ng mga 
organisadong masa sa panahon ng 
masisinsing operasyon. Minsan nang 
umi yak ang isang mag sa sa ka ha bang 
isi na sa lay say ang tin di ng lung kot 
da hil sa aka lang to too ang ipi nag ma ‐
ya bang ng kaa way na "nau bos" ang 
mga Pu lang man di rig ma sa isang ser ‐
ye ng pam bo bom ba ng mga FA-50 jet 
fighter. Isang ling go ma ta pos ang in ‐
si den te ay nag la kas-lo ob si yang pun ‐
ta han ang bu kid na pi nun tir ya ng 
mga bom ba. Hin di si ya ma pa ka li sa 
pag-ii sip na bas ta na la mang kai nin 
ng mga ba boy ra mo ang mga la bi ng 
mga ka sa ma. La king tu wa ni yang 
ma ki tang bu hay na bu hay ang pi na ‐
ka ma ma hal ni yang mga man di rig ma. 

May isang pag ka ka ta ong na pad ‐
pad ang mga kasama sa isang sa ka ‐
hang pag ma may-a ri ng mag ka pa tid 
na hin di pa kai lan man na ka ki la la ng 
Pu lang huk bo. Sa maik sing pa na hon, 
na pa li wa na gan at na ku ha ng mga 
ka sa ma ang ka ni lang su por ta. Hin di 
na ging ma hi rap sa mag ka pa tid na 
sa pu lin ang ipi nag la la ban ng mga 
man di rig ma la lu pa't kau sap ni la ay 
kap wa ni lang mga mag sa sa ka na du ‐
ma nas ng pa re hong hi rap at mga 
prob le ma. Dag dag sa kag yat na su ‐
por ta, nag pa sya ang na ka ba ba ta sa 
mag ka pa tid na su ma pi sa huk bong 
ba yan.

Ipinakikita ng mga ka ra na sang 
ito ang hin di na ti ti nag na ka han da an 
ng ma sa na su mu por ta at di rek tang 
lu ma hok sa dig mang ba yan. 

Sa git na ng pa ki ki pag git gi tan ng 

Pu lang huk bo sa kaa way, ti ni ti yak 
ni lang ma kaii was ang huk bong 
bayan sa sorpre sang mga ata ke. 
Ku sa si lang tu mi timbre kung may 
na ma ta an si lang mga ba kas o anu ‐
mang pa la tan da an ng mga sun da lo. 
Sila mismo ang nag ti ti yak sa pag pa ‐
pat rul ya sa ka ni lang pa li gid. 

Ti ni ti yak ni lang naa la ga an ang 
ka lu su gan ng Pu lang huk bo nang sa 
ga yo'y ma na ti ling ma ta as ang ka ka ‐
ya han ni tong ma ki pag sa gu pa an. 
Ini la la an ni la ang ka ni lang mga pa ‐
na nim at iba pang pag ka in bi lang 
su por ta. Tu mu tu long din si la sa 
pag-iim bak ng pag ka in sa pa gi tan 
ng mga ope ra syon.

Sa git na ng mga ata ke ng kaa ‐
way sa ka ni lang ka bu ha yan at mga 
ko mu ni dad, pa tu loy si lang nag re ‐
re bo lu syon. Hin di si la tu mi ti gil sa 
pag pa pa la wak at pag pa pa la kas ng 
ka ni lang mga or ga ni sa syon. Inii ‐
wa san ni la ang sa pi li tan at wa lang-
pi ling pag pa pa su ko ng kaa way. 
Kung na pi li tang "su mu ren der" ay 
ti na ta gu an ni la ang mga sun da lo 
pa ra hin di ma ga mit sa mga ope ra ‐
syong kom bat. Mai ngat ni lang ki ‐
nu kub li ang mga ga mit ng huk bo na 
ini wan sa ka ni la. Hi git sa la hat, 
taus-pu so ni lang pi na pa ya gan at 
si nu su por ta han ang ka ni lang mga 
anak na su ma pi at ma na ti li sa huk ‐
bong ba yan. 

(Artikulo mula sa Ang Kalihu ‐
kan, rebolusyonaryong paha yagang 
masa ng NDF-NCMR.)

"M
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Ma la ki ang maiaam bag ng ka ba ta an, la lu na ang ka ba ta ang in te lektwal, sa 
pag su long ng dig mang ba yan, ayon kay Ka Ami han Guer re ro, ta ga ‐

pag sa li ta ng Ba gong Huk bong Ba yan (BHB)-A gu san del Sur. Isa si 
Ka Ami han sa mga Pu lang man di rig ma na nag pa da la ng li ham pa ‐
ra sa mga ka sa pi ng Ka ba ta ang Ma ka ba yan (KM) sa oka syon ng 
ika-53 ani ber sar yo ng BHB noong Mar so 29.

Mga li ham ng mga Pu lang man di rig ma sa Ka ba ta ang Ma ka ba yan

Hi ni hin tay ka yo ng ma sa at ng dig mang ba yan

"A lam kong sa pat na ang kaa la ‐
man nin yo kung ba kit kai la ngan ang 
BHB at ar ma dong pa ki ki ba ka. Ba tid 
kong ram dam n'yo rin ang ma ha la ‐
gang pa pel ng KM sa pag gam pan sa 
tung ku ling pa la ka sin at isu long ito sa 
mas ma ta as na yug to," bu ngad ni Ka 
Ami han sa kan yang su lat.

Ikin wen to ni Ka Ami han ang ma ‐
hig pit na pa nga ngai la ngan ng ka ni ‐
lang pla tun na dag da gan ang da la ‐
wang nag mu la sa uring pe ti bur ges. 
Gu ma gam pan si la ng hang gang tat ‐
long su sing tung ku lin. Da hil ba tak, 
may ilang ga wa in ang naii wan o na ‐
ka li lig ta an. Sa ga yon, ma ra ming 
"ba kan te" na pu si syon sa huk bong 
ba yan na maaa ring pu nan ng mga 
"ap li kan teng ka ba ta an."

Ani ya, na ri yan ang mga ga wa in 
pa ra sa kon so li da syong pang-or ga ni ‐
sa syon tu lad ng edu ka syong pam pu ‐
li ti ka. "Kai la ngan ng mga ka sa ma na 
maa la ga an at ma ging ma ta las ang 
ka ni lang pag-ii sip... u pang aler to si la 
at agad ma kontra ang estra te hi ko at 
pla na dong saywar ng kaa way.”

Kai la ngan din ng mga upi syal 
me di kal pa ra mas ma ra mi pa ang 
maa bot ng ser bi syong pang ka lu su ‐
gan na sa lat na sa lat sa ka na yu nan. 
Ga yun din, kai la ngan ng mga ka sa ‐
mang mag tu tu ro ng li te ra siya sa 
mga Pulang mandirigmang ma ba ba o 
wa lang ka ka ya hang mag ba sa, mag ‐
su lat at mag kwen ta, at mga ka sa ‐
mang mag sa sa ga wa ng mala ga nap 
na edu ka syon sa ha nay ng ma sa, la ‐
lu na kaug nay sa ka ni lang mga ka ra ‐
pa tan.

Isa sa ka ba ta ang tu mu gon sa pa ‐
na wa gan si Ka El yan, na ini wan ang 
bu hay ak ti bis ta sa kam pus at sa lan ‐
sa ngan at nag tu ngo sa ka na yu nan. 
Kwen to ni ya sa kan yang su lat, hin di 
na ging ma da li ang kan yang unang 

mga taon sa huk bong 
ba yan. "Ha bang pa tu ‐
loy kong pi nag-aa ra ‐
lan ang bu hay ng 
isang Pu lang man di ‐
rig ma, pi nag daa nan 
ko ang ma ra ming mga 
sak ri pi syo at hi rap... ga ya ng leng ‐
gwa he, mga ka ta ngi an ng ba wat 
man di rig ma at ma sa, mga ga wa in at 
kung paa no ma ki ang kop sa kul tu ra." 
Tang gap ni ya ang pro se so da hil sa bi 
nga ng isang ka sa ma sa kan ya, "wa ‐
lang ma da li sa re bo lu syon."

Sang-a yon si  Ka Lisa na hin di 
ma da li ma ging Pu lang man di rig ma. 
"Ka sa ma sa bu hay-huk bo ang na pa ‐
ka tin ding pag pa pa ni ba gong-hu bog," 
kwen to ni ya sa kanyang sulat. Pe ro 
da hil sa na ki ta ni ya ang ma la la lim na 
ugat ng di pag ka ka pan tay-pan tay at 
ka hi ra pan sa li pu nan, de si dido si ‐
yang isu long ang dig mang ba yan. 
Ani ya, "i to lang ang pa ra an... pa ra 
ma ba go ang la hat nang hin di lang 
bas ta pi ni pin tu ra han ng ma sa yang 
ku lay ang na bu bu lok na li pu nan kun ‐
di ang pag ba ba go sa kai bu tu ran."

Ito rin ang laman ng sulat ni Ka 
Kreto. Aniya, "masalimuot ang pag-
alis sa ating buhay na kinagisnan. 
Ngunit kailangan nating magpunyagi 
na makapagpanibagong-hubog at 
panda yin ang ating rebolusyonar ‐
yong pa na naw, panindigan, at 
pamama ra an.” Hinamon niya ang 
kabataan na mangahas itaguyod ang 
interes ng nakararami sa gitna ng 
maraming kadahilanang burges
—pagdududa, pa nga ngamba, o 
pagdadalawang-isip. “Sa halip na 
manatiling maka dena sa buhay na 
kinagisnan, piliin natin ang buhay na 
makabuluhan.”

Sa su lat na man ni Ka Ani, kin ‐
wen to ni yang na ba ba li ta an ng mga 

Pu lang man di rig ma ang ka la ga yan 
ng ka ba ta an sa ka syu da ran noong 
pa na hon ng pan dem ya at sa ra do 
ang mga eskwe la han. Na sak si han 
mis mo ng mga man di rig ma ang hi ‐
rap ng mga ka ba ta an sa blen ded 
lear ning at ang pa sa kit na du lot ni to 
sa mga ma gu lang at ka ni lang mga 
anak. Du mug tong pa ri to ang pag ‐
ba bad ya ng isang de lub yo—ang 
panunum ba lik ng mga Marcos at 
ma ka pag pa na ti li ang isang Du ter te 
sa po der ng es ta do.

"Ka lu nos-lu nos na pa ngi ta in," 
ani ya. "Ma tin di ang ha mon sa sam ‐
ba ya nan na ma ging ma pag pa sya at 
hu wag itong pa ya gang mang ya ri. 
Ma la ki ang pa pel na ting mga ka ba ‐
ta an upang mai pa na lo ang la bang 
ito."

Ina la la ni Ka Ani ang mga ka ba ‐
ta ang nag si mu la sa pag mu mu lat, 
pag-oor ga ni sa at pag pa pa ki los ng 
lak sa-lak sa noong pa na hon ng dik ‐
ta du rang Marcos. "Na sa ating mga 
ka may bi lang mga ta ga pag ma na ng 
re bo lu syon na isu long ang dig mang 
ba yan hang gang sa ta gum pay," ani ‐
ya. "Kung ki na ya ng mga nau na sa 
atin na mag sak ri pi syo at tu mu gon 
sa pa na wa gang hu ma wak ng ar mas 
pa ra ila ban ang tu nay na hus ti sya at 
ka pa ya pa an ay mas la long da pat 
ka ya nin na tin nga yon."

Ka sa ma ang ma la wak na ha nay 
ng ma sang api, mensahe ni Ka Ani 
at mga ka sa mang man di rig ma: "Ki ‐
ta kits! Nag hi hin tay ka mi at ang ma ‐
la wak na ma sa sa ka na yu nan!"
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Unyon ng mga elektrisyan.  Bu ‐
mo to  noong  Abril  3  ang  mga 
mang  gagawa  ng  Hypervolt  Con ‐
tractor Corporation  sa  isinagawang 
certification election  pabor  sa  Hy ‐
per volt Workers Union bilang lehi ‐
timong unyon na kakatawan sa ka ‐
ni la  sa  pakikipagnegosasyon  sa 
ma   neyds ment.  Ang  Hypervolt  ay 
isang  kumpanya  na  naglalatag  ng 
mga  electrical wiring  at  mga  im ‐
pra struktura kaugnay nito. 

Ayu no ng Hi ma may lan 3.  Nag ‐
lun sad ng ayu nong pro tes ta    si na    
Ra mon  Pat ri arca,  NDFP  peace 
con sul tant,  at mga  ak ti bis tang  si na 
CJ Ma tar lo at John Micha el Tecson 
(Hi ma may lan  3)  noong  Mar so  30. 
Ito  ay  bi lang  pag gu ni ta  sa  ma du ‐
gong  ope ra syon  ng  mga  pu lis  at 
sun da lo  o  Synchro nized  En hanced 
Ma na ging  of  Po lice  Ope ra ti ons 
(SEM PO) sa tat long ba yan sa Neg ‐
ros  Ori en tal  na  pu mas lang  sa  14 
mag sa sa ka sa loob ng 24 oras.

Martsa pa ra sa ka to to ha nan. Da ‐
la wang  li bong  ta ga su por ta  ni  Le ni 
Rob re do  at mga  ak ti bis ta  ang  nag ‐
ti pon sa Pacia no Rizal Park sa Los 
Ba ños,  La gu na  sa  prog ra ma  upang 
kun de na hin ang pa ma ma yag pag ng 
di s im por ma syon  at  ka ra ha san  na 
nag pa pa tu loy  mu la  dik ta du rang 
Marcos  hang gang  sa  ka sa lu ku yan. 
Du ma lo  ri to  ang  ka pa tid  ni  Sen. 
Lei la de Li ma na bi na ti kos ang pa ‐
tu loy  na  ata ke  ng  re hi men  sa  kan ‐
yang mga kri ti ko.

Laban kontra pribatisasyon sa 
Guimba Water District. Tinutulan 
ng mga residente ng Guimba, Nue ‐
va Ecija ang bantang pri ba ti sas yon 
ng  Guimba Water  District  (GWD) 
noong Marso  28  sa  harap  ng  tang ‐
ga pan  nito. Ang  sistema  ng  tubig 
ay  isasailalim  sa  isang  joint-ven ‐
ture agreement (JVA) sa pagitan ng 
PAMANA  Water  Corporation  at 
ma neydsment  ng  GWD.  Reklamo 
ng  mga  residente,  palusot  lamang 
ang  JVA  at  tutungo  rin  ito  sa 
kump letong  pagpribatisa  sa  ser ‐
bisyo makalipas ang 25 taon.

2 si bil yan, pi na tay ng nag-a mok 
na mga sun da lo sa Neg ros

Da la wang si bil yan ang pi na tay ng mga sun da long nag hu ra men ta do ma ta ‐
pos si lang ma big wa san ng isang yu nit ng huk bong ba yan sa Hi ma may lan 

City, Neg ros Occi den tal. Di nu kot at pi na tay ng mga ito ang mag ka pa tid na 
mag sa sa kang si na Jay son at Ar nulfo Sa ba nal, mga re si den te ng Sit yo Ma li ko-
li ko, Ba ra ngay Ca ra ba lan, noong Mar so 25. Pi na la bas si lang mga Pu lang man ‐
di rig mang na pa tay sa la ba nan. 

Ki nor don ng mga sun da lo ang 77 
re si den te ng sit yo at bi nan ta an na 
bo bom ba hin kung mag ka ro on mu li 
ng engkwentro sa lu gar. Noong 
Mar so 27, si nu nog ng tro pa ng 94th 
IB ang ba hay ni Raffy Da yu pan sa 
Sit yo Ca mu ag sa pa re hong ba ra ‐
ngay. Ti na ma an ng mor tar ang ta ‐
ha nan ni Ki ko Pacu la nang sa Sit yo 
Ma li ko -li ko. Si nu nog din ng mga 
sundalo ang isang handtractor at 
thres her ng mga mag sa sa ka sa lu ‐
gar.  Noong Mar so 29 na man nag-u ‐
lat ang mga re si den te ng Ba ra ngay 
Quin tin Re mo at mga ka la pit na ba ‐
ra ngay ni to ng pangre- red tag ng 
mga ele men to ng 62nd IB. Noong 
Ab ril 1, pinatay ng militar ang mga 
Pulang mandirigma na sina Elbert 
Quillano (Ka Carding) at Jessa 
Quillano (Ka Clea) habang na sa 
kustodiya nila sa Sit yo Ku li haw, Ba ‐
ra ngay Bue navis ta.

Sa Negros Oriental, ili gal na 
ina res to ng mga ele men to ng mga 
sun da lo at pu lis ang mag sa sa kang si 
Nemfa de Li ma sa Sit yo Uwa yan, 
Ba ra ngay Bud la san, Can la on City 
noong Ab ril 1. Ti nang ka ring ares tu ‐
hin si Noel Mon tefalcon. Ni ran sak at 
pi nau la nan ng ba la ang kan yang ba ‐
hay sa Sit yo Na to ling at ti na ni man 

ng mga ba ril ha bang wa la si ya roon. 
Sa Iloilo, ina res to noong Mar so 

29, si El mer For ro sa Barangay 
Lutac, Ca ba tu an ng PNP-I loi lo. Si 
For ro ay pang ka la ha tang ka li him ng 
Ba yan-Pa nay. Si nam pa han si ya ng 
ga wa-ga wang ka so at iniuug nay sa 
am bus ng BHB noong Ab ril 7, 2020 
sa Lam bu nao.

Sa Surigao del Sur, apat na ope ‐
rey tor ng cha in saw ang pi na pu tu kan 
ng 75th IB sa Ka ba la wan, Km. 23, 
Ana haw Daan, Ta go noong Marso 
24. Su ga tan di to si Jo mar Lo yo la na 
nai wan sa lu gar. Noong Marso 31, 
walang man dam yen tong ina res to si 
Cha riz Ta wi de Jacin to, re si den te ng 
pa re hong ba ra ngay. Sa Tan dag City, 
wa la ring man dam yen to nang ina ‐
res to si Ja son Man si na tao, mag sa ‐
sa ka mu la sa Naw Sau hon, Ba ra ngay 
Mai tum noong Mar so 30. 

Sa Bulacan, pe keng engkwen to 
ang isi nang ka lan ng 70th IB pa ra 
ita go ang wa lang pa tu mang gang pa ‐
ma ma ril la ban sa mga si bil yan sa 
Sit yo Os boy, Ba ra ngay San Ma teo, 
Norza ga ray noong Mar so 30.

Sa Butuan City, binaril ng isang 
sundalo ng 65th IB sa hita ang isang 
magsasaka sa P16, Barangay Los 
Angeles noong Marso 27.  

IBINASURA NOONG MARSO 30 ng Ba yu gan City Re gio nal Tri al Court ang 
ga wa-ga wang ka so ng kid nap ping at il le gal de ten ti on la ban kay Dra. Na tivi ‐
dad Castro, ki la la bi lang Doc Naty. Ayon sa korte, nilabag ng mga pulis ang  
karapatan ni Doc Naty sa nararapat na proseso at walang hurisdiksyon ang 
mga pulis sa kanya.  Bunsod nito, pinalaya siya sa Agusan del Sur Provincial 
Jail kung saan ikinulong siya nang 40 araw.

Dagdag pa ng korte, ipi nag ka it kay Doc Naty ang due process da hil hin di 
nai ha pag sa kan ya ang isang sub poe na ba go si ya hi nai nan ng war rant of ar rest. 
Hin di rin si ya na big yan ng pag ka ka ta ong ipag tang gol ang sa ri li sa isang pre li ‐
mi nary inves ti ga ti on na "pag la bag sa sus tan ti bong mga ka ra pa tan." Ni hin di 
kay Doc Naty na ka pa nga lan ang man dam yen to de ares to na ini ha pag sa kan ya. 

Ka so la ban kay Doc Naty, ibi na su ra
dahil di dumaan sa nararapat na proseso 
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Pi nir ma han ni Rod ri go Du ter te noong Mar so 21 ang ba tas na nag-am yen da 
sa Pub lic Service Act (PSA o Re pub lic Act 11659) na mag pa pa hin tu lot sa 

iba yong pag bu bu yang yang ng eko nom ya ng Pi li pi nas sa da yu hang pa mu mu hu ‐
nan at ka pi ta lis ta. Ka dug tong ito ng mag ka ka su nod na pag-ap ru ba sa Fo re ign 
Investments Act (RA 11647) noong Peb re ro at ng Re ta il Tra de Li be ra liza ti on 
Act (RA 11595) noong Di syembre 2021.

Pa hi hin tu lu tan ng inam yen da ‐
hang PSA ang mga da yu hang ka pi ta ‐
lis ta na lu bos na mag may-a ri at 
mag pa tak bo ng mga empre sa sa te ‐
le ko mu ni ka syon, lo kal na bya he ng 
bar ko, tren at sub way, mga air li ne, 
mga expressway at tollway at mga 
pa li pa ran. Nag ha ha wan ito sa daan 
pa ra lu bu san ni lang kontrolin ang 
mga kri ti kal na imprastruk tu ra ng 
ban sa. 

Hin di la mang ban ta sa so be ran ‐
ya, ban ta rin sa se gu ri dad ng ban sa 
ang pag ma may-a ri ng da yu han sa 
mga su sing in dustri ya. Ba tay sa ka ‐
ra na san, ang pri ba ti sa syon at de re ‐
gu la syon ng su sing mga sek tor at in ‐
dustri ya ang nag tu tu lak sa pa pa ta as 
na mga pre syo at si ngil sa ser bi syo. 

Ibi na ba na man ng Fo re ign 
Investments Act ang mi ni mum na 
ka pi tal at ang re ki si tong la kas pag ‐
ga wa pa ra sa lu bos na da yu hang 
pag ma may-a ri ng isang lo kal na ne ‐
go syo. Ang kaug nay na bi na gong 
"ne ga ti bong lis ta han ng da yu hang 
pa mu mu hu nan" ay mag bu bu kas din 
ng ka rag da gang mga la ra ngan pa ra 
sa da yu hang mga ka pi ta lis ta ka bi ‐
lang ang tu ris mo at ag ri kul tu ra na 
mag bi bi gay-da an sa pag pa pa la wak 
ng mga plan ta syon at pro yek tong 
eko tu ris mo na da ti nang nag pa pa la ‐
yas sa mga mag sa sa ka sa ka ni lang 
lu pa.

Ang Re ta il Tra de Li be ra liza ti on 
Act ay mag pa pa hin tul ot sa da yu ‐
hang mga ka pi ta lis ta na ma ‐
mu hu nan nang ka hit ₱10 
mil yon na lamang (mu la 
₱127 mil yon sa ila lim ng 
ori hi nal na ba tas) pa ra ma ‐
ka pag bu kas ng tin da han sa 
Pi li pi nas. Ku kum pe ti syu nin 
nila ang ka tam ta mang-la ki 

at ma li li it na mag ti ti nging Pi li pi no, 
at mag tu tu lak ng iba yong pag ba ha 
ng da yu hang pro duk to sa ka pin sa la ‐
an ng mga ga wang-Pi li pi no.

Lu god na lu god sa mga ba tas na 
ito ang mga da yu hang ka pi ta lis ta, 
par ti ku lar ang mga ka pi ta lis tang 
Ame ri ka no, at ka ni lang lo kal na mga 
ka so syong mga bur ge syang kumpra ‐
dor. Ma ta gal na ni lang ipi na na na wa ‐
gan ang pag ta tang gal sa mga li mi ta ‐
syon sa da yu hang pag ne ne go syo. 

Ibi na lik ng trip leng hak bang na 
ito ang ban sa sa pa na hon ng Pa rity 
Rights Amendment sa ila lim ng Bell 
Tra de Act noong 1946 na nag bi gay 
sa mga Ame ri ka no ng pan tay na ka ‐
ra pa tan na ga mi tin ang re kur so ng 
ban sa. Ti yak na ha han tong ito sa la ‐
long pag ka sa id sa na ti ti rang ya man 
ng ban sa at hi git pang pag pi ga sa 
mga magsasaka at mang ga ga wang 
Pi li pi no.

Nilug mok ng da yu hang pu hu nan
Wa lang ebi den sya na pauun la rin 

ng da yu hang pa mu mu hu nan ang 
ban sa kung ti ting nan ang ka say sa ‐
yan ni to sa Pi li pi nas. Ka tu na yan, na ‐
ging instru men to pa ito pa ra pa na ti ‐

Trip leng pag ta tak sil ni Du ter te 
sa so be ran ya ng Pi li pi nas

li hing at ra sa do at di in dustri yal ang 
ban sa.

Sa pag-aa ral ng Ibon Foun da ti ‐
on, lu ma ki ang ba ha gi ng da yu hang 
pa mu mu hu nan sa gross do mes tic 
pro duct (GDP) ng ban sa si mu la de ‐
ka da 1970. Ang pu ma pa sok na da ‐
yu hang pa mu mu hu nan ay na sa tau ‐
nang abe reyds na $80 mil yon noong 
de ka da 1970 (1970-1979) at pu ‐
ma pa lo nga yon sa abe reyds $6.2 
bil yon sa nag da ang de ka da (2012-
2021).

Ang ba ha gi ng da yu hang pa mu ‐
mu hu nan ka tum bas sa GDP ay lu ma ki 
nang apat na be ses mu la 0.5% tu ‐
ngong 1.9% sa pa na hong ito. Lu mo bo 
rin ang pu ma pa sok na stock ng da ‐
yu hang pa mu mu hu nan at ka tum bas 
ni to sa GDP ng ban sa. Pe ro, sa ka bi la 
ng pag la ki ng da yu hang pa mu mu hu ‐
nan, sumadsad sa pinakamababang 
antas sa nagdaang 70 taon ang pag ‐
ma ma nu pak tu ra at ag ri kul tu ra.

Ang bul to ng da yu hang pa mu ‐
mu hu nan ay na pu pun ta sa pag ma ‐
ma nu pak tu ra, ayon sa Ibon. Ka lak ‐
han ni to ay sa mga export proces ‐
sing zo ne at wa lang ki na la man sa 
pag pa paun lad ng lo kal na in dustri ‐
ya. Bu mag sak tu ngong 18.6% ng 
GDP noong 2020 ang sek tor ng ma ‐
nu pak tu ra, ang pi na ka ma li it na 
tantos nito  mu la 1950. Sa man ta la, 
nag ta la ang ag ri kul tu ra ng pi na ka ‐
ma li it ni tong ba ha gi sa GDP sa ka ‐
say sa yan na 9.2% noong 2019.

Wa lang du da na pa lu lub ha in ng 
tat long neo li be ral na ba tas ang pa ‐
gi ging pa laa sa ng ban sa sa da yu ‐
hang ka pi tal at da yu hang pau tang. 
Palalakasin din ng mga batas na ito 
ang or yen ta syon sa pag-eeksport 
ng ma ba bang dag dag-ha la gang 

mga ma la-ma nu pak tu ra na na ‐
ka ug nay sa pan da ig di gang as ‐
sembly li ne na kontro la do ng 
mga kor po ra syong mul ti na ‐
syu nal. Pa lu lub ha in ng mga ito 
ang ka wa lang-ka ka ya han ng 
ban sa na ma ka tin dig sa sa ri li 
ni tong mga paa.


