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Sam tang gin ba ban dil yo an elek syon agud pa kal ma ‐
hon an ka taw han, gin me men ti nar ha ti nu od an po der 
han reak syu nar yo nga es ta do pi naa gi han ar ma do nga 
ka ma da ra hug. Ila rum han kontra-in sur hen si ya nga 
Oplan Ka pa ya pa an, 545 nga bar yo na ha Eas tern Vi sa yas 
an apek ta do han mga pan kom bat nga ope ra syon ngan 
"peace and deve lop ment" o PDT nga mga ope ra syo n. 
Wa ray-wan tas an pan-ngan yon ngan pan-istra ping ha 
mga si bil yan nga ko mu ni dad. Gin ta tar hug han mga sun ‐
da lo an mga upi syal han bar yo nga ig ma ma sa ker hi ra 

nga ta nan ha ta hap nga na su por ta hi ra ha Ba gong Huk ‐
bong Ba yan. 

Pa da yon nga na gi gi si an ta hob han elek syon ha bur ‐
ges nga de mok ra sya. Ha ka bar yu han, bu tad nga na kam ‐
pan ya an mga sun da lo pa ra ha ira gin-ga ga pi lan ngan 
na kontra ha mga kan di da to nga gin su sum pay ha BHB, 
su gad ha mga bung to han Ma tu gui nao ngan San Jo se de 
Buan ha Wes tern Sa mar. Pa da yon ngan na ti kag ra be an 
pa nar hug ngan pag sur bey lans ha mga or ga ni sa syon ma ‐
sa, prog re si bo nga party-list, abo ga do, ta wo ha sing ba ‐

Dag mit nga na bu buk sas an pan lim bong ngan te ro ris mo nga esen sya han reak syu nar yo nga elek syon ila rum ni 
Rod ri go Du ter te. Nag dep loy hi ya han du gang nga ka sun da lu han ha Sa mar, Neg ros ngan Bi kol agud ipa sam ‐
wak an ba la ud mi li tar ngad to ha ka tu nga na han na sud. Du gang ili wat ini nga pa ni gu ro agud mag da ug an 

mga ta wu han ni Du ter te ngan gi pi ton an ka taw han ngan pam pu li ti ka nga opo si syo n. Ka ru yag ni Du ter te nga kontro ‐
lon an elek syon pa bor ha iya gub yer no agud ma pa tu man ni ya an pag ba ba go han ba ta kan ba la ud ngan an pe de ra lis mo, 
ngan lu ming kod ko mo pa sis ta nga dik ta dor upod an iya mga al ya do ha mga re hi yon.
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han, ta ga-mid ya, es tud yan te, ba ta ngan iba pa nga sek ‐
tor ha ka ti ling ban. 

Sang lit, an ma yor nga res pon sa bi li dad han BHB ha 
pa na hon han reak syu nar yo nga elek syon amo an pag la ‐
lan sar han ti ka ag sub ngan ti ka hi lu ag nga mga tak ti kal 
nga open si ba. Ba ton ini ha gin pa ku sog nga mi li ta ri sa syon 
ngan open si ba mi li tar han re hi men US-Du ter te pi naa gi 
han Oplan Ka pa ya pa an. Ba bay-u gon li wat hi ni an reak ‐
syu nar yo nga sis te ma ngan igu gu li at nga an de mok ra ti ko 
nga re bo lu syon han ka taw han an ba ton ha kri sis han ka ‐
ti ling ban Pi li pi no, di ri an bur ges nga elek syo n. 

Ki na hang lan bi ra hon an kaa way han mga ba ta kan nga 
tak ti kal nga open si ba agud ma ka li pol ngan ma ka ti rok han 
ar mas. Amo li wat ini an pa na wa gan han na nga nga las nga 
ka taw han nga gin-aan tos an hi lua gan nga mga pa na la pas 
ha taw ha non nga ka tu ngod. Ki na hang lan li wat an pag pa ‐
sa rang han at ri ti bo nga tak ti kal nga mga open si ba la bi na 
pi naa gi han mga yu nit mi li sya han ka taw han agud ma ‐
gas gas an kaa way ngan di ri hi ra ma mu tang ha ira mga 
ope ra syon mi li tar. An mga tak ti kal nga open si ba nga su ‐
bay ha ka pas ngan su bay ha ti ka hi lu ag ngan ti ka hi la rum 
nga ba se pan ma sa si gu ra do nga mag da da mo ngan mag ‐
ku ku sog pa sam tang gin-aa tu han han BHB an mga aten ‐
tar ni Du ter te nga mag tu kod han hul-os nga pa sis ta nga 
dik ta du ra. 

Di ri na par ti si par an Par ti do ngan BHB ha bur ges nga 
elek syon tu ngod kay ta la pas an su gad ha mga re bo lu syu ‐
nar yo nga prin sip yo ngan tu ngod han pag ma la puy poy han 
reak syu nar yo nga es ta do. An bur ges nga elek syon nag se ‐
ser be la agud mag su ru sas li wan an mga nag ha ha di nga 
kla se ngan di ri ma ka kab-ot an mga ba ta kan nga pag ba ‐
bag-o pi naa gi hi ni. Kun di poy de si nga bu ton han ka taw han 
an reak syu nar yo nga elek syon pi naa gi han re bo lu syu nar ‐
yo nga du ha an nga tak ti ka agud ma tud lok ngan ihi mu lag 
an pi na ka re ak syu nar yo nga mga kan di da to, ngan ma kab-
ot an mga pam pu li ti ka nga ka dau gan ha ira li gal nga pa ‐
kig bi sog ha na tad nga elek to ral. Poy de 
ni ra ide man da nga tu min dog an 
mga kan di da to kontra ha mi li ta ‐
ri sa syo n, ngan su por ta han an 
mga pan-e ko no mi ya nga pa kig ‐
bi sog han ka taw han 
su gad han kontrap ‐
yu dal, pa ra ha 
umen to ha su hol, 
ngan kontra ha 
mga neo li be ral nga 
pa li si ya su gad han 

pa bug-at nga pag bu bu his, pag ba ha han im por ta syon han 
bu gas, ag sub nga umen to han pre syo han la na, ngan iba 
pa. 

Poy de bug-u son han ka taw han an pi na ka hi lu ag nga 
pag kau ru sa ha pa na hon han elek syo n, ngan ihi mu lag 
ngan kon sentra hon an ata ke ha pi na ka ha li got nga tar get, 
an re hi men US-Du ter te. Ma hi hi mo ini pi naa gi han pag ‐
kontra ha mga pam pu li ti ka nga di nas ti ya ngan des po ti ko 
ha re hi yon su gad han mga Ong ha Northern Sa mar ngan 
mga Tan ha Wes tern Sa mar. Ma hi hi mo an pag bu bug-os 
han pag kau ru sa ngan pag pa hi mu lag kan Du ter te pi naa gi 
han pag pa pin tas han gi ne ril ya nga pa kig ge ra ko mo prin ‐
si pal nga pa maa gi ha pag-a to ha pa sis mo ni Du ter te, 
pag pa ku sog han kam pan ya kontra ha pa na la pas ha taw ‐
ha non nga ka tu ngod ngan pag pa su long han mga pan ma sa 
nga pa kig bi sog. Ha pag pa ku sog hi ni nga ta nan, ma si si gu ro 
nga ma si nga bot an pa na hon han elek syon agud ma ka big 
an iba pa nga po si ti bo nga pwer sa ngan ka ti pa nga pak ‐
syon ni Du ter te ha mga nag ha ha di nga kla se. Ma hi nung ‐
da non pa ra ha ka taw han nga di ru di ret so nga su por ta han 
an prog re si bo nga mga kan di da to ngan mga party-list, 
ngan mga ka ti pa han lu nod-pa tay nga mga des po ti ko nga 
di nas ti ya nga ali pu res ni Du ter te nga mai ha na nga na ni ‐
ni yu pi ha ka taw han han re hi yon. 

An mga tak ti kal nga open si ba han BHB ha elek to ral 
nga pa na hon amo an nag ri ring gal ha pag ga mit ni Du ter te 
han mi li tar ngan pu lis agud kontro lon an elek syo n. Nag ‐
pa pa hi mat ngon ini nga iba na an pa na hon ya na ngan 
had ton 1972, kun san-o gin dek la ra han ido lo ni Du ter te 
nga hi Marcos an ba la ud mi li tar agud ma ka pa bi lin ha po ‐
der. Had to, na bi yu os pa la an BHB. Ya na, ma ka kab-ot na 
han BHB an ika-50 nga ani ber sar yo hi ni ngan gin ko kom ‐
po ner na han pi ra ka yu kot nga Pu la nga ma nga ra way nga 
ar ma do han mag ba kod nga rip le ko mo amo na an pi na ka ‐
po de ro so nga re bo lu syu nar yo nga huk bo ha ka say sa yan. 

Di ri na poy de mag ha di hi Du ter te ha daan nga pa ‐
maa gi su gad kan Marcos had to, tu ngod han kri sis han 
reak syu nar yo nga nag ha ha di nga sis te ma. La baw na ya ‐

na, tu ngod kay nag ma ‐
martsa na ti pa un han an 
BHB ngan gin-aan tum an 
pag-i sa han ger ra han ka ‐

taw han ha bag-o ngan mas 
hi ta as nga ba li tang. An mga 
tak ti kal nga open si ba ma ta ‐
rum nga nag kak la ro nga di ri 
bur ges nga elek syon kun di 
re bo lu syon an ti nu od nga 
da lan han pag ba bag-o.
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GATUS-GATOS NGA MOLUPYO an hi nu gos ha unom nga mag ka bu lag nga pro tes ta pa ra ha nagkakaurusa nga katawhan 
kontra ha nakamang nga diktadura ha pa ngu ngu na han Move ment Aga inst Tyranny-Eas tern Vi sa yas hi ni nga Peb re ro 
25 ngan 26. Gin han dum ha pag gi os an ika-33 nga tuig nga ani ber sar yo han pag pa lag pot ha dik ta du ra nga Marcos ngan 
nag ser be nga pa hi mat ngon ha pre sen te nga na ka mang nga dik ta du ra han re hi men US-Du ter te.

Gatusgatos katawo, nagprotesta kontra ha 
tiraniya ngan diktadura ha #EDSA33

Pebrero 2019

BALITA

Wa ray mag pa ban tad an ka taw han han Eas tern Vi sa ‐
yas ha mga pu lis ngan sun da lo nga ar ma do han hig ta as 
nga ka lib re nga pu sil pa ra ig pa na wa gan an pag ba su ra ha 
Me mo ran dum Order (MO) 32 ngan kun de na ron an mga 
pag ta la pas ha taw ha non nga ka tu ngod ha re hi yon. 

Ha Cal bi ga, ma di nau gon nga na la pa yan han mga 
nag martsa nga pa rag-u ma an mga pwer sa han SWAT 
ngan PNP ngan 46th IB han AFP nga du ha ka be ses nga 
nag-u lang ha ira. Gin ba wi na man ni Ma yor Luzvi min da 
Naca rio an gin pir ma han hi ni nga per mit pa ra ha gios-
pro tes ta ngan gin tu gu tan an mga pu lis ngan sun da lo nga 
kan se la hon ini pa ra ha "ka tal wa san han pub li ko." Gin ta ‐
wag pa an pag gi os nga “pe lig ro ha se gu ri dad han pub li ‐
ko" bi san pa man nga an mga pa sis ta nga tro pa amo an 
ar ma do ngan nga ta nan si bil yan an mga nag martsa. 

Ha Cat ba lo gan, mai su gon li wat nga gin-a tu bang han 
mga pa rag-u ma han Ka pu nu ngan han mga Pa rag-u ma ha 
Wes te han Sa mar (KAPAWA) an mga ar ma do nga pu lis 
nga gu ma mit pa han po lice mo bi le agud ba lab gan an ira 
ru ta. Nagprog ra ma li wat an gru po ha Sa mar Provincial 
Jail agud ipa na wa gan an pag pa pa ga was ha nga ta nan nga 
pri so pu li ti kal. 

Ha Taclo ban, nag bu run yog an mag ka la in-la in nga 
sek tor agud kun de na ron an ba ga-ba ga ba la ud mi li tar ha 
re hi yon nga igin pa tu man pi naa gi han Oplan Ka pa ya pa an 

ngan Oplan Tok hang. Gin buk sas han Ka da may-Met ro 
Taclo ban an pag pa ku ri ha kab las ha syu dad ha "lib re nga 
pa ba lay" han NHA kun diin gin suk tan an mga re si den te 
han 200 tub tub 300 ka da bu lan pa ra ha mga substan dard 
nga ka ba la yan. Du gang pa nga pag pa ku ri an TRAIN nga 
ba la ud ha pag bu his ngan an pag si rit han ka wa ray tra ba ‐
ho ha Eas tern Vi sa yas. Si gon na man ha Ka ba ta an Party-
List-Eas tern Vi sa yas, an pro po si syon nga iba lik an ROTC 
gin-gamit la agud kwar ta han ngan abu su hon an mga es ‐
tud yan te. 

Nag hi mo li wat han gios-pro tes ta an mo lup yo ha Ca ‐
tar man, Northern Sa mar sugad liwat ha Ormoc, Ley te. 

Ka hu man han gios-pro tes ta, gin-a tu bang han mga 
pa rag-u ma ti kang ha Sa mar an Com mis si on on Hu man 
Rights-8 ha usa nga da ya lo go ha UP Taclo ban agud ig su ‐
mat an mga pag-a bu so han mi li tar ha ira lu gar. Ha Cal bi ‐
ga ngan Pi na bacdao, gin-aa le gar nga ginpwer sa han 63rd 
IB an mga re si den te nga su mu ren der ko mo kaa pi han 
BHB sam tang ha San Jo se de Buan, gin pi pi rit daw hi ra 
nga mag tin dog han kam po han mi li tar sam tang may su ‐
mat nga gin re reyp hi ni an ka ba ba yin-an. Hul-os nga gin-
a min han CHR-8 nga ti nu od nga may da mi li ta ri sa syon ha 
ka bar yu han, ngan nag sa ad nga su por ta han an pe ti syon 
agud iba su ra an MO 32. 
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Ka ba ba yin-an kontra pa sis mo. Had ton Peb re ro 14, 
na kig-u sa an ka ba ba yin-an han Eas tern Vi sa yas ha na ‐
syu nal nga pag gi os nga One Bil li on Ri sing kontra ha pa ‐
sis mo ngan pa na na lum pi gos. Igin paa gi ni ra ha sa yaw an 
pag kun de nar ha pag pa pau bos han edad agud ta wa gon 
nga kri mi nal an usa nga ba ta ngan an pa sis mo han es ta ‐
do. Kau pod ha mga uma pi an Gab rie la Youth-MTC, Ta ‐
nauan’s Assumpti on Aca demy ha Ley te, Univer sity of 
Eas tern Phi lip pi nes, ngan lo kal nga gub yer no han Ca tar ‐
man ha Northern Sa mar. 

Pro tes ta kontra ha diskwa li pi ka syo n. Nag hi mo han 
da lik yat nga ra li an Peop le Sur ge had ton Peb re ro 5 agud 
ip ro tes ta an pag diskwa li pi ka han COMELEC hi ni ngan ha 
iba pa nga prog re si bo nga party-list nga Ak syon Health 
Wor kers ngan Mang ga ga wa Party-List pa ra ha elek syo n. 

Gin sus nan ni Ma ka ba yan Re gio nal Coor di na tor Gi na De 
Ve yra an diskwa li pi ka syon ha mga party-list nga asya an 
ti nu od nga nag-uun dong han in te res han mga kab las, 
sam tang gin tu gu tan nga du ma la gan an mga party-list 
nga gin la la ki pan man gi ha pon han ti kang ha pam pu li ti ka 
nga di nas ti ya. Nag sa ad na man an Peop le Sur ge nga ig pa ‐
da yon hi ni an pa kig bi sog agud ipasu long an in te res han 
mga bik ti ma han ka la mi dad. 

Pag-in sis ter han mga de mok ra ti ko nga ka tu ngod. 
Had ton Peb re ro 1, nag hi mo han gios-pro tes ta an mga es ‐
tud yan te han UP Taclo ban agud kun de na ron an na ti kag ‐
ra be nga pa sis mo han es ta do ngan pag ta mak hi ni ha mga 
de mok ra ti ko nga ka tu ngod han ka taw han. Gin suk na ni ra 
an pa da yon nga mi li ta ri sa syon ha re hi yon nga nag du rot 
han pwer sa hay nga pag pae bak wet ha San Jor ge, Sa mar 
ngan ha sus ru nod nga pag-a ta ke ha mid ya ngan ka ba tan-
u nan.
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Mga sundalo, iligal nga na nga ngam pan ya 
pa ra ha pu liti ko
BUTAD NGA NANGANGAMPANYA yana an mga pwer sa han 87th 
IB pa ra ha mga mi li ta ris ta nga pu li ti ko ha San Jose de Buan, Sa ‐
mar, kabaliskaran ha buwa nga "sugo" ni Du ter te nga an gay 
waray ga pi lan an mga sun da lo an pu lis ha elek syon ha Ma yo.

Hi ni nga Peb re ro, gin li bot han mga sun da lo an mga 
bar yo ngan sityo han Hi bacaan, Gu sa, Agui nga yan, San 
Nico las, Can-a pon te, Hag bay ngan Fer nan dez ha na se ‐
ring nga bung to agud pa ki an han an mga re si den te kun 
hin-o an igbo bo tos ni ra nga ma yor ngan bi se ma yor. Kun 
an kan di da to nga ka kontra han mga ki la lado nga mi li ta ‐
ris ta nga pamilya nga Re ba to an iba ton, gin se se ring han 
mi li tar nga "pam ba to ini han NPA." Pwer sa hay li wat ni ra 
nga gin pa paa ten der an mga re si den te ha mga mi ting ha 
gab-i ngan gin ku ku ha an han rit ra to. 

Di ru di ret so li wat an ope ra syon han 87th IB ha iba 
nga par te han Sa mar. Tu ngod han ma pin tas nga ope ra ‐
syon mi li tar, nag lu ros an pro duk syon ha mga bar yo han 
Ana ga se, Sto. Niño, Pag sang han ngan Ta pul ha bung to 
han Pa ra nas tu ngod kay di ri na ma ka kad to ha uma an 
mga pa rag-u ma ha ka had lok nga ma da kop o ma kas ti go 
han mga sun da lo. Nag ka kam po li wat an mga sun da lo ha 
mga cove red court ngan pri ba do nga ba lay ha Ba ra ngay 
Can ta to ha na se ring nga bung to. 

Pan-gi gi pit ha mga organisasyon masa. Ha Lo pe de 
Ve ga, Northern Sa mar, gin-ga mit han AFP an PNP agud 

mag pa ga was han pe ke nga man dam yen to de ares to nga 
wa ray pir ma han hu wes agud ma pi ri tan an mga li der pa ‐
rag-u ma ha lu gar nga mag pai la rum ha in te ro ga syon o 
kun di ri man ma sa law dan han hi ni mu-hi mo nga ka so. 

Samtang, pi ra kaad law nga gin bi ling han mga la la ki 
nga nag pa ki la la nga upi syal han Na tio nal Bu reau of 
Inves ti ga ti on (NBI) ngan PNP hi Jos hua Sag dul las, pan ‐
ka bug-u san nga sek re tar yo han BAYAN-Eas tern Vi sa yas, 
tu ngod kay na da da bi ku no ini ha ili gal nga dro ga. Si gon 
ha Ka tu ngod-Si ni ra ngan Bi sa yas, an Oplan Tok hang gin ‐
hi hi mo nga pa sa ngil han ka pu li san ha iba nga re hi yon 
agud tar ge ton an mga ak ti bis ta. 

Had ton Peb re ro 1, gin-a ten tar nga dak pon han mga 
waray makilal-i nga la la ki hi Lex Myka Bus til los, is tap han 
Peop le Sur ge, sam tang ti kad to ha upi si na han or ga ni sa ‐
syon ha Bañezvil le, Taclo ban City. Upat kao ras nga gin la ‐
nat hi Bus til los tub tub kaad la won na hi ya na ka sum pay ha 
iya mga kat ra ba ho. Di ri pa la mai ha na hia gum li wat hi 
Res Salva ti er ra, lead conve nor han Move ment Aga inst 
Tyranny Eas tern Vi sa yas, han sar bey lans.

Ma ba ngis nga de mo li syo n. Tu lo nga ma ba ngis nga 

"Mga sundalo...," sundan ha paypay 5



42 Pebrero 2019

Duha nga coy han 87th IB, nagpapatuman han 
balaud militar ha kabaryuhan
MAABOT HA 200 nga tro pa o du ha ka kum pan ya han mga sun da lo han 87th IB an nag pa pa tu man han de facto nga 
balaud militar ha wa lo nga bar yo ngan du ha nga sit yo ha bung to han San Jo se de Buan, pru bin sya han Sa mar ti kang 
hi ni nga Peb re ro.

Wa ray-kaa wod nga nag kakam po an mga sun da lo ha 
ka bab-la yan han mga si bil yan han Brgy. Can-a pon te, 
Brgy. Ca tay du ngan, Brgy. Hag bay, Brgy. San Nico las, 
Brgy. Gu sa, Brgy. Agui na yan, Si tio San Ped ro ngan Si tio 
Fer nan dez, kun diin nag du du rot hi ra han ka had lok ha 
mga pa rag-u ma tu ngod ha ira pre sen sya ngan panra ug ‐
da ug. Pwer sa hay ni ra nga gin-iin te ro gar an mga pa rag-
u ma, gin ku ku ha an han rit ra to ngan gin pa papir ma han 
han mga blang ko nga pa pel. Na ku ha li wat hi ra han sen ‐
sus ha bar yo bi san bag-o pa la ini nga na hu man han mga 
lo kal nga upi sya l. 

Si gon pa ha Ka hug pu ngan han Gud ti nga Pa rag-u ma 
han San Jo se de Buan (KASAGUBAY), nag pap la no an 
AFP nga mag tu kod han kam po han mi li tar 10 ka met ro an 
ka hi ra yo ti kang ha lo kal nga es koy la han ngan evacua ti on 
cen ter, nga ta la pas ha Compre hen sive Agree ment on the 
Res pect for Hu man Rights and Inter na tio nal Hu ma ni ta ‐
ri an Law (CARHRIHL) ngan nag hi hi mo ha mga tag hi ‐

mar yo nga hu man shi eld. 
Gin kun de nar ni Fr. San tia go "Ka Sanny" Sa las, ta ga ‐

pag ya kan han Na tio nal De mo ra tic Front-Eas tern Vi sa ‐
yas, ini nga mga pa na la pas ha taw ha non nga ka tu ngod. 
Na ba ba ra ka hi Fr. Sa las ha ka tal wa san han ga tus-ga tos 
nga si bil yan din hi nga bung to nga na hiaa gum han say ‐
war ngan sur bey lans han mi li tar. Na na wa gan na man hi ‐
ya ha nga ta nan nga na hi gug ma ha ka mu ra ya wan nga 
ibuk sas ini nga mga pa na la pas ha taw ha non nga ka tu ‐
ngod ngan su por ta han an pa kig bi sog han mga pa rag-u ‐
ma ha ka bar yu han kontra ha mi li ta ri sa syon ngan Oplan 
Ka paya pa an. 

"An mga mo lup yo ha ka syu da ran, su gad han mga ta ‐
wo  ha sing ba han, mid ya, ngan tag pa na li pod han taw ha-
non nga ka tu ngod, ki na hang lan mag kau ru sa agud ihi mu ‐
lag ngan pa tal si kon an baga diktador ngan ku ra kot nga 
re hi men ni Du ter te. Mga pa sis ta nga tro pa ha ka bar ‐
yuhan han Sa mar, pa la ya son!" se ring ni Fr. Sa las.

de mo li syon an igin bu hat han City 
Engi ne er’s Office (CEO) kau pod an ka ‐
pu li san ngan TOMECO ha Brgy. 6-A 
Sto. Niño, Taclo ban had ton Peb re ro 28 
pa ra ha pro yek to nga road wi de ning 
han syu dad. Si gon ha Ka da may-Met ro 
Taclo ban, wa ray gin ha tag ha mga re si ‐
den te nga 30 kaad law nga no ti sya o 
kla ro nga ba bal hi nan an tes an de mo li ‐
syo n. An road wi de ning kapar te han 
prog ra ma nga mo der ni sa syon ha syu ‐
dad agud pai wa son an mga re si den te 
ngan ma ka ag hat han ma mu ru hu nan. 
Gin ha ras ngan gin bungkag han mga 
upi syal an ba ri ka da han mga re si den te 
ngan na su por ta ha ira, ngan gin tar hug 
pa nga pa pa ta yon hi Roy Pe rez, Anak ‐
pa wis-Eas tern Vi sa yas Coor di na tor. 
Ha lu yo han ka ma da ra hug, tem po rar yo 
nga na pa hu nong han ba ri ka da an de ‐
mo li syon. 
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63rd IB, nadiri umiwas ha baryo 
bisan ginpapalayas han mga molupyo 

HINI NGA KATAPUSAN han Ene ro gin-a ten tar nga ma kig da ya lo go han mga ebak wet ti kang ha Ba ra ngay Bay-ang kan 
Ma yor Jojo Grey han San Jor ge, Sa mar agud ig-in sis ter an pag-at ras han mga tro pa han 63rd IB ha ira ko mu ni dad. 
Han na ka la bay nga bu lan, gin-istra ping han mga he li kop ter han mi li tar an bar yo ha des pe ra do nga pan la nat hi ni ha 
mga Pu la nga ma nga ra way nga tal was nga na ka at ras ma hu man an ag way hi ni ha ka sun da lu han.

Lu god, naka ra wat han mga tag hi mar yo an su rat ti kang ha upi si na han al kal de nga nag se ring nga di ri ini ma ngi ‐
ngin la bot ha poy de ma hi ta bo ha mga re si den te kun bu ma lik hi ra ha ira ka bab la yan. Ha lu yo han pag pi rit ha ira nga 
pir ma han an su rat, igin-in sis ter pa gi ha pon ni ra an pa kig da ya lo go kan Grey. 

Sam tang, na ba ba ra ka gi ha-pon hi ra nga sad han an lo kal nga ele men tar ya tu ngod kay wa ray ni ra maa yad an mga 
kwar to han es koy la han da ra han ira pag-e bak wet.

Bulan han BHB, 
igseselbrar ini nga Marso
GINDEKLARA HAN KOMITE Sentral han Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas (PKP) an 
Mar so 2019 ko mo "Bu lan han BHB" agud ti gam nan an ika-50 ka tu ig nga ani ber sar yo 
han pag ka tu kod han Ba gong Huk bong Ba yan, an ti nu od nga huk bo han ka taw han, ha 
pet sa 29. 

Ha pa ha yag hi ni had ton Peb re ro 26, nag se ring an 
PKP, "i dek la ra na ton, 'i pa su long an ger ra han ka taw han, 
tub tub ka dau gan!'" ko mo ba ton han ka taw han ha mga 
pa sis ta nga ata ke han re hi men Du ter te, si ru tan an 
mga ahen te hi ni, ngan de pen sa han an ira taw ha non 
nga ka tu ngod. 

Na na wa gan li wat an PKP ha nga ta nan nga na su ‐
por ta ha BHB nga mag pa ga was han mga pa ha yag, 
mga kan ta ngan lu wa, ngan mga ob ra ngan ar te ka ‐
sum pay hi ni nga se leb ra syo n. Kab-u ton an mil yun-
mil yon, ngan mag pa sa ro ha social me dia ngan in ter ‐
net han mga pag la da wan han mga es tor ya ngan re ‐
bo lu syu nar yo nga bu ru ha ton han mga Pu la nga ma ‐
nga ra way. Lam ra gan an BHB ko mo tang kod nga ka ‐
bu lig han ka taw han, ipan hi mu wa an "ter ro rist tag ‐
ging" din hi, ngan ipa ki ta nga an re hi men US-Du ter te 
an ti nu od nga te ro ris ta. 

Hi ni nga bu lan, pa rig-u non an de ter mi na syon 
han mga Pu la nga ku man der ngan ma nga ra way pi ‐
naa gi han mga pan-i deo lo hi ya, pam pu li ti ka, ngan 
pan mi li tar nga ak ti bi dad. Ki na hang lan li wat pa ray ha ‐
kon an kam pan ya pa ra ha rek rut ment ha han-ay han 
mga pan ma sa nga ak ti bis ta nga du ha ha ka bar yu han 
ngan ka syu da ran.  

Para ha bug-os nga pa ha yag ngan iba pa nga pa ‐
ha yag han re bo lu syu nar yo nga ka giu san ha re hi yon 
ha, bisitahon an website han National Democratic 
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KALIBSUGAN HAN KATAWHAN

Mga sakit ha panahon han kathuraw

Gin la lau man ya na nga tuig an pan la sur bo han El Ni no ha Pi li pi nas ha pag tan ti ya han PAGASA. La bot ha gra be 
nga destro so nga idu du rot han pa na hon ha mga pa na num han mga pa rag-u ma, mag ka la in-la in nga sa kit li ‐

wat an poy de ma ku ha ti kang ha pag bu lad ha ad law ngan grabe nga paso.

Heat exha us ti on ngan heat stro ke 
Agud mag pa bi lin nga ma tag hum an la was, ki na hang ‐

lan han ta wo han tu big. Kun di tu ngod ha mga nor mal nga 
pro se so su gad han pag bal has, pag-i hi ngan pag-u ro, re ‐
gu lar ini nga na wa wa ra ha la was ti kang 2 tub tub 3 ka lit ‐
ro ka da ad law. Mas da mo pa din hi an ma wa wa ra sam ‐
tang gin-aan tos an gra be nga pa so ngan pagtra ba ho. 

Kun da mo na nga tu big ngan asin an na wa ra ha la ‐
was, ma hiaa gum an heat exha us ti on. Ka la kip ha mga sin ‐
to mas hi ni an ma su ol nga ulo, gra be nga pag bal has, ka li ‐
pu ngan, pag ba ban hud, pag du du as ngan pag ka lu ya. Ma ‐
hiaa gu m na man an heat stro ke kun da mo ura-u ra an na ‐
wa ra nga tu big ngan asin ngan wa ray na ka pas an la was 
nga pa tag hu mon an ka lu ga ri ngon. Di ri na nag ba bal has, 
ma pa so an pa nit, ma pu la ngan na hu bag an na wong, ma ‐
pu la an bu sag nga par te han ma ta, nag su su ka ngan poy ‐
de ma dis ma yo. Poy de ma ma tay kun di ri ma ka ka pa tag ‐
hum ha pi na kama dag mit nga pa na hon. 

Tiu nan-o ini ma ta tam ba l? Kun nag pa pa ki ta han heat 
exha us ti on, ibu tang da yon an pa sye nte ha hud lom ngan 
pa hig da on ha anu man nga hig da an nga 18 ka pul ga da an 
kahi t as-on ti kang ha tu na. Tang ga lon o pa gu wa son an 
mga ba do. Wi ti ki han tu big ngan pay pa yin. Pai nu mon 
han gu ti nga tu big ka da 3 ka mi nu to. Se gu ru hon nga na ‐
ka ka pa hu way ini hin mau pay. 

Kun heat stro ke an gin pa pa ki ta, ibu tang an pa sye nte 
ha hud lom, pa hig da on, tang ga lon o igharukal an mga ba ‐
do, hu lo sa an la was la bi na an ulo, liog, mga si ngit ngan 
ki li-ki li, ngan pay pa yin. Ma sa hi on an bra so, tiil ngan la ‐
was. Kun na kag ma ta na, pai nu mon han gin-a si nan nga 
tu big (1 ka kut sa ri ta han asin ka da 1 ka lit ro han tu big) 
ka da 3 ka mi nu to. 

Pi na kamau pay nga li mi ta ron an pag ka wa ra han tu big 
ha la was. Mag pa hud lom ngan se gu ru hon nga may bu tang 
nga na giu tan ha la was ngan ha ma pa so nga tu na. Li mi ta ‐
ron an pag gi os ngan pagbalhas. Magpunyos ngan tak pan 
an ulo ngan ba tok. Pu mu ro ko, sad hon an ba ba, ngan gu ‐
min ha wa ha irong. Ayaw pag hu lat nga ma kaa bat han 
uhaw; hi nay-hi na yi an pag-i nom han 0.5-1 lit ro han tu big 
ka da oras. Kun ku lang an tu big, ayaw la anay pag ka on 
agud di ri ini ma kon su mo han lawas agud tu na won an 
pag ka on. 

Urou ro 
Ha pa na hon li wat han gra be nga kat hu raw mas ma ‐

dag mit magraut an mga pag ka on as ya poy de ma hia gu ‐
man han food poi so ning (mahiloan du rot han pag ka on). 
Kau ru gan li wat ma hu bas an mga sa pa nga nag du du rot 
han ka wa ra yan han inu mon nga tu big. Nga du ha nag du ‐
du rot an food poi so ning ngan ma hu gaw nga tu big han 
uro-u ro, nga poy de maghinungdan han dehydra ti on, pag ‐
lu ya ngan ha da yu day pagka dis ma yo. 

Tiu nan-o ini ma ta tam ba l? An uro-u ro o to ma ti ko nga 
ba ton han la was ha mag ra ut nga ele men to nga aa da ha 
sa kob hi ni hin ma pur ga. Di ri an gay ini nga pug ngan pi ‐
naa gi han mga me di si na su gad han lo pe ra mi de (la bot na 
la kun na bi ya he o may im por tan te nga ak ti bi dad). 

An na guu ro-u ro ki na hang lan ma lik yan an dehydra ti ‐
on. Lik yan la anay an mga so li do nga pagka on o pag ka on 
nga may da ga tas sam tang wa ray pa na hu man an pag su ‐
su ka ngan uro-u ro. Hi nay-hi na ya an pag-i nom han ma ‐
limpyo nga tu big ngan pag ka on nga ma tab-ang ngan di ri 
maa sye te su gad han sa ging, biskwit ngan lu gaw. Lik yan 
la anay an ka pe tu ngod kay mas na ka kau haw ini. Poy de 
umi nom han usa ka ba so han mapintas nga tsaa ka da du ‐
ha kao ras tub tub ma wa ra an uro-u ro. 

Agud ma lik yan an uro-u ro, se gu ru hon nga ma limpyo 
an pag lu to ha pag ka on ngan an pa li bot. Kun may du da ha 
ka limpyu han han inu mon nga tu big, pa ka lad ka ron ini hin 
di ri ma me nos ha 5 ka mi nu to. Se gu ru hon nga ma limpyo 
an mga gin-ga ga mit nga su rud lan han pag ka on agud di ri 
ma dag mit nga mag raut an pag ka on.

*An mga su hestyon nga pan me di kal nga gin pa sa ro din hi 
pa ra la ha mga or di nar yo nga mga sa kit. Se gu ru hon gi ha ‐
pon nga ma ka kon sul ta ha me dik han BHB o ha dok tor. 

May komento o koresponsal?
Ipadara la ha:

ndf.easternvisayas
ndfevisayas

npa_emc
ndfevis@gmail.com

o ipaabot ha pinakahirani nga sanga han 
Partido  o yunit han BHB ha iyo lugar.


