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Ya na, yu kot-yu kot na an Pu la nga ma nga ra way nga 
may da mag ba kod nga rip le ha bug-os nga na sud ngan la ‐
baw nga mas an dam nga pa du gu on ngan per di hon an usa 
na na man nga nag la la rang nga pa sis ta nga dik ta du ra. 
Instru men to han ka taw han an BHB nga ibu los an ka taw ‐
han kontra ha usa nga re hi men nga lu nod-pa tay nga na ‐
da da bi ha tag da mo nga pan ma tay, mga pa na la pas ha 
taw ha non nga ka tu ngod, ku rap syo n, narco po li tics ngan 

te ro ris mo han es ta do. 
Ha su gad, du gang li wat nga naaag hat an ka taw han 

nga mag lan sar han ar ma do nga re bo lu syon tu ngod ha 
ka wa ray han ba ta kan nga mga re por ma ngan tu ngod kay 
may da hi ra gam ha nan nga instru men to ha BHB nga hi la ‐
rum nga na ka ga mot ha ira ngan ira gin ma ma yu yo. 

Ila rum han re hi men US-Du ter te, du gang nga gin pa ‐
pa ku ri an an ka taw han han hi lua gan nga ka wa ray tu na 

Gin sa sa lu da ran han ka taw han Pi li pi no an Ba gong Huk bong Ba yan ha ika-50 ka tu ig han pag ka tu kod hi ni ila rum 
han ab so lu to nga pa mu mu no han Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas. Gin ha han du man ni ra an nga ta nan nga 
mar tir nga nag ha lad han ul ti mo nga sak ri pi syo ha li ma ka de ka da han ma ka ta du ngan nga ger ra pa ra ha na ‐

syu nal ngan pan ka ti ling ban nga ka tal wa san. An sus ru nod nga ni yu ti yo nga re hi men ti kang kan Marcos wa ray gud na ‐
ka pu kan ha BHB bi san kun nag ti kang la ini nga may da pi ra ka do se na nga Pu la nga ma nga ra way ngan mag lu ya nga ar ‐
mas. 
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ngan ka wa ray tra ba ho, na lu ros nga pre syo han mga ag ri ‐
kuk tu ral nga pro duk to, na hi ta as nga pre syo han mga ba ‐
ta kan nga epek tos, hi ta as nga bu his, ngan ma ga sa nga 
mga ba ta kan nga ser bi syo samtang gin bu bu sog an mi li tar 
ngan pu lis 

Du gang pa, gin ka ka ngal san han ka taw han an re hi men 
US-Du ter te tu ngod han hi lua gan hi ni nga pan ma tay ngan 
iba pa nga gra be nga pa na la pas ha taw ha non nga ka tu ‐
ngod ngan in ter na syu nal nga ma ka ta wo nga ba la ud ha 
"ger ra kontra dru ga" ngan pa na na lum pi gos han es ta do 
pi naa gi han "kontra-in sur hen si ya" ngan kontra-Mo ro nga 
ger ra. Ha pi na ka me nos, 545 nga ba ra ngay an apek ta do 
han mi li ta ri sa syon ha Eas tern Vi sa yas. Han 2018, may da 
15 nga bik ti ma han pan ma tay nga ga was han ba la ud ha 
re hi yon. Na gin hi lua gan na man an mga ebak wa syon ya na 
nga tuig tu ngod han gin pa pin tas nga ope ra syon mi li tar ha 
Sa mar ngan Ley te. Gin ta tala pas han mga sun da lo han 8th 
Infantry Divi si on han Phi lip pi ne Army an in ter na syu nal 
nga ma ka ta wo nga ba la ud ha pag kam po ha mga si bil yan 
nga ko mu ni dad ngan pag ga mit ha mga si bil yan ko mo ta ‐
ming, ili gal nga pa ngin la bot ha elek to ral na kam pan ya, 
ngan pan ha ras ha mga gin-a ku sa ran ni ra nga na su por ta 
ha BHB. 

Ma dig-on nga na ka pun dar an BHB ha re hi yon ngan 
an dam ini nga pa pin ta son ngan pa hi lua gon an gi ne ril ya 
nga pa kig ge ra su bay ha ka pas. Agud ma hi mo ini, prin si pal 
hi ni nga gin pa pa su long an ar ma do nga pa kig-a way sam ‐
tang di ri gin bu bu lag an mga ka sum pay nga ta has han ag ‐
rar yo nga re bo lu syon ngan pag tu kod han ba se pan ma sa. 
Gin ka ka big han BHB an mga pa rag-u ma ha pag bu lig ha 
pag pa tu man han ag rar yo nga re bo lu syon ti kang ha pag ‐
pa me nos han ple te, pag pa ra han usu ra ngan iba pa nga 
mga mi ni mum nga de man da, tub tub ha mak si mum nga 
prog ra ma han kum pis kas yon ngan pag distrib wer han tu ‐
na ha wa ray tu na. Pa pi tad-pi tad li wat nga gin tu tu kod ha 
ka bar yu han an mga pan ma sa nga or ga ni sa syo n, sa nga 
han Par ti do, ngan mga or ga no han pam pu li ti ka nga po der 
ngad to ha pag bu bug-os han de mok ra ti ko nga gub yer no 
han ka taw han. 

Hi ni nga pa na hon, prin si pal nga ta has han BHB nga 
mag lan sar han mga tak ti kal nga open si ba ha pa na hon 
han elek syon hi ni nga Ma yo nga ipa da yon ini tub tub ha 
un han. Amo ini an tuk ma nga ba ton ha gin pa hu got nga 
kontra-re bo lu syu nar yo nga ger ra ngan te ro ris mo han es ‐

ta do. Du gang pa, 
gin pa pa lu ‐
ya han 
mga tak ‐
ti kal nga 
open si ba 
an pag ha ‐
ha di han re hi ‐
men US-Du ter te ngan 
gin re re histro nga re bo ‐
lu syon ngan di ri an 
bur ges nga elek syon an 
ti nu od nga so lu syon 
ha kri sis han Pi li pi ‐
nas. 

Gin la lan sar han 
BHB an mga ani hi ‐
la ti bo nga tak ti kal 
nga open si ba agud 
ma ka kum pis ka han 
pu sil ngan du gang 
nga ma ka pa ku sog. 
Gin la lan sar li wat an 
mga at ri ti bo nga tak ‐
ti kal nga open si ba la ‐
bi na pi naa gi han mi li ‐
sya han ka taw han agud 
gas ga son an kaa way. Pa da yon li wat nga gin hi hi mo an 
mga is pe syal nga ope ra syon agud si ru tan an pi na ka la ‐
nong nga pa ru pa na la pas ha taw ha non nga ka tu ngod, 
man da ram bong ngan iba pa nga kri mi nal nga gin sen ten ‐
sya han han hus ga do han ka taw han. Nag pa pa hi mat ngon 
li wat ini nga di ri hi ra poy de mag pa da yon nga di ri nag ba ‐
ba ton ha ira mga kri men kontra ha ka taw han. 

Gin ki ki ta han BHB an ti ka hi lu ag ngan ti ka pin tas nga 
mga tak ti kal nga open si ba ngan an pag-i sa han le bel han 
ger ra han ka taw han ha di ri mai ha nga pa na hon. Nag-ii ‐
nop hi Du ter te nga ma pe per di hi ni an BHB ngan an re bo ‐
lu syu nar yo nga ka giu san ha pa na hon han iya pa nga tung ‐
da nan. Hi Du ter te an si gu ra do nga ma pa pa bag sak ha 
pag ta po han hi lu ag nga nag ka kau ru sa nga pren te ngan 
han bub to han ger ra han ka taw han ha ka bar yu han. Sang ‐
lit, ti nu od nga bu la wa non an ani ber sar yo ya na han BHB 
ngan an gin-aa tu bang nga ti da ra on han mas dag ko nga 
ka dau gan ha ar ma do nga pa kig-a way han ka taw han pa ra 
ha na syu nal ngan pan ka ti ling ban nga ka tal wa san.
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Gin pa but han han mga Pu la nga ma nga ra way an 
Ma hindra pat rol car han PNP ga mit an usa nga com ‐
mand-de to na ted explo sive (CDX) nga na ka pa tay ha sa ‐
kay hi ni nga hi PO3 Glenn Me nia no ngan na ka sa mad 
kan PO1 Ja ne Abejar. Gin ki la la na man han BHB-
Eastern Visayas (Efren Martires Command) nga usa 
nga si bil yan an na sa ma ran, ngan nag sa ad nga an dam 
ini mag ha tag han bi san ano nga bu lig nga ki na hang lan 
hi ni. 

Usa na man nga sun da lo an sa ma ran ka hu man han 
ope ra syon is nayp han mga pwer sa han BHB ha Eas ‐
tern Sa mar had ton Mar so 5, alas-11:30 han aga ha Brgy. 
Pa tag, May do long, Sa mar. Nag-oo pe ra syon an 12 nga 
ele men to han 46th IB nga gin-is nayp han mga Pu la nga 
ma nga ra way. Na sa ma ran an usa nga sun da lo ha tuo nga 
pig-i ngan gin ku ha han he li kop ter ki na bu wa san han alas-
10 han aga. Igin ka li pay han ka taw han an open si ba han 
BHB tu ngod han mga abu so han mi li tar ha ira, ngan nag ‐
se ring nga un ta gin li pol na la an bug-os nga iskwad han 
mga sun da lo. Gin kun de nar li wat han ka taw han an pag ga ‐
mit han mga sun da lo ha mga si bil yan ko mo ta ming ha ira 
pag-at ras. La nong an 46th IB nga pa ru pa na la pas han 

taw ha non nga ka tu ngod ha Sa mar, nga sugad ka tempra ‐
no han 2005 pa nag sa sam wak han pa sis ta nga ngir hat ha 
pru bin sya. (Ki ta on an ka sum pay nga ar ti ku lo ha is pe syal 
nga is yu han La rab pa ra ha bu lan han Mar so 2019.) 

Gin ha ras li wat han mga Pu la nga ma nga ra way han 
Arnulfo Ortiz Com mand an mga ele men to han 87th IB ha 
Brgy. Can-a pon te, San Jo se de Buan had ton Mar so 17. 
Ini nga ak syon mi li tar ba ton han BHB ha na ti ka ku sog nga 
pa na wa gan han mga re si den te nga ihu nong han mga sun ‐
da lo an ira mga ope ra syon pan kom bat nga ma pan-u wat 
ni ra nga gintawag nga"com mu nity sup port prog ram."

UNOM NGA ARMAS ngan iba pa nga hi ga mit mi li tar an bo lun tar yo nga gin su ren der ha BHB han du ha nga pri so 
nga pu mu ga ha ka pu li san ha Cal bi ga, Sa mar had ton Mar so 15.

Gin su ren der ni ra Ro wel Ma ba hin ngan han iya me nor de edad nga bug to an tu lo nga M16, du ha nga .45 
nga pis to la, ngan usa nga 9mm nga pis to la. Ka la kip li wat an tu lo nga am mu ni ti on pouch, 12 nga ma ga sin han 
M16 ngan 300 nga ba la, du ha nga cellpho ne ngan iba pa. Pu mu ga an mag bug to sam tang li bang an mga pu lis 
ha na hi ta bo nga am bus han BHB ha Mo ti ong ngan ya na aa da na ha kus to di ya han BHB. 

Si gon ha mag bug to, nag pur si ge gud hi ra nga pu mu ga tu ngod ha ka ba ra ka pa ra ha ira ka tal wa san. Gin tar ‐
hug hi ra ni SPO1 Edu ar do T. Burca, Jr. han Cal bi ga PNP nga isa sal beyds ka hu man ipa ki ta ha ira an bid yo nga 
na ku ha han ka pu li san han am bus ha Mo ti ong. Gin tortyur na had to an me nor de edad nga Ma ba hin hin bu hu ‐

USA NGA PULIS an pa tay sam tang usa li wat an sa ma ran 
ka hu man am bu son han Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) an 
usa nga PNP pat rol car ha Ba ra ngay Pob lacion 1, Mo ti ong, 
Sa mar ha din Mar so 11, da pit alas-7 han aga. Samtang, duha 
pa nga bulag nga aksyon militar an ginbuhat han BHB ha iba nga 
bungto han Samar hini nga bulan.

1 nga pu lis, pa tay ha am bus han BHB 
ha Mo ti ong
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san an iya ba ba han tu big nga gin bu ta ngan han ha rang 
ngan gin pi pig re pa ini pa ra la ma hi su lod ngan iya ma tu ‐
lon. Gra be an ka nga las han ba tan-on tu ngod ha iya na ‐
hia gu man nga pag tortyur. 

Aku sa do an magbugto ha pan-nga wat han du ha nga 
mo tor sik lo ngan pa ngas ti go ha usa nga pa rag-u ma nga 
nag-a ku sar ha ira han pan-nga wat. Si gon ha BHB-Efren 

Mar ti res Com mand, na du so hi ra nga mag bu hat han mga 
kri men tu ngod han ka kab la san, ka gu tom, ngan pag ta may 
han du not nga ka ti ling ban. Andam an mag bug to nga 
atu ba ngon an re bo lu syu nar yo nga sis te ma han hus ti sya 
han De mok ra ti ko nga Gub yer no han Ka taw han tu ngod 
kay re res pe tu hon an ira mga ka tu ngod ngan ha ha ta gan 
hi ra han hi ga yon nga mag bag-o han ki na bu hi.

Marso 2019

Bu la wa non nga ani ber sar yo han BHB, 
gin se leb rar ha Eas tern Vi sa yas

HUL-OS NGA KARAYHAK nga gin se leb rar han ka taw han han Eas tern Vi sa yas an bu la wa non nga ani ber sar yo han ira 
huk bo, an Ba gong Huk bong Ba yan, ha din Mar so 29. 

Ha usa nga pren te ge ril ya ha Sa mar, igin se leb rar an 
oka syon kau pod an ma sa pi ra kaad law ka hu man an pet sa 
agud idu ngan ha kum pe ren sya han mga kab las nga pa ‐
rag-u ma ha lu gar. Si gon kan Ka Timmy, lo kal nga kad re 
han Par ti do, ka tu yua nan han se leb ra syon nga ti gam nan 
an re bo lu syu nar yo nga ka say sa yan han pren te agud 
mag ser be nga inspi ra syon ha gin bu bu hat nga bu ru ha ton 
re ko be ri ngan kontrap yu dal nga pa kig bi sog ha ira lu gar. 
Nag ha lad an mga Pu la nga ma nga ra way ngan an ma sa 
han mag ka di ru di la in nga pa sun da yag su gad han mga 
kan ta, sa yaw, lu wa ngan dra ma agud hi num du mon an 
mga na mar tir sa kob han 50 ka tu ig nga pa kig-a way han 
BHB, ngan ipa sang yaw an mga na tad han pa kig bi sog nga 
gin-aa pi han ni ra ko mo huk bo han ka taw han. 

Na na wa gan na man hi Kar los Ma nu el, ta ga pag ya kan 
han BHB-Efren Mar ti res Com mand, han pag pa pa ku sog 
ngan pag pa pa hi lu ag han gi ne ril ya nga pa kig ger ra agud 
pa dag mi ton an pag pa pa tal sik ha pa sis ta ngan te ro ris ta 
nga re hi men US-Du ter te. Gin sa lu da ran ni ya an mga Pu la 
nga ma nga ra way nga mai su gon nga nag ha lad han ira ki ‐

na bu hi ha tak ti kal nga open si ba ha din Mar so 28 ha 
Victo ria, Northern Sa mar. 

"Prin si pal nga bu ru ha ton han BHB nga mag lan sar 
han tak ti kal nga open si ba ha pa na hon han elek syon Ma yo 
2019. Amo ini an tuk ma nga ba ton ha na ti ka pin tas nga 
kontra re bo lu syu nar yo nga ger ra ngan te ro ris mo han es ‐
ta do han re hi men US-Du ter te. Du gang pa, mas pa nga 
pa pa lu ya hon han mga gi ne ril ya nga open si ba an pag ha ‐
ha di han dik ta dur yal nga re hi men US-Du ter te ngan ire ‐
histro nga re bo lu syon ngan di ri an bur ges nga elek syon 
an ti nu od nga so lu syon ha kri sis ha Pi li pi nas," si gon kan 
Ma nu el. 

Du gang ni Ma nu el, nag la la um an BHB nga pa hi hi lua ‐
gon ngan pa pi pin ta son hi ni an mga open si ba, ngan pa hi ‐
hi tas-on an ba li tang han ger ra han ka taw han ha ma su ‐
nod nga tuig. Se ring ni ya, nag-ii nop hi Du ter te nga ma ‐
pu puy poy hi ni an BHB ngan an re bo lu syu nar yo nga ka ‐
giu san, ngan hi ya an se gu ra do nga pa ta tal si kon han ka ‐
taw han Pi li pi no.
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Ha Brgy. San Nico las, ha mis mo nga evacua ti on cen ‐
ter nag ka kam po an mga sun da lo sam tang ha Brgy. Can-
a pon te, ha li ma nga ba lay han mga si bil yan hi ra nau koy, 
as ya umi was an mga tag-i ya. Ha Brgy. Hag bay, tu lo ka ‐
bu lan na nga gin-ga ga mit an ba lay ni Elsa Ga bia na, re si ‐
den te, ko mo hedkwar ters han mga sun da lo. Sam tang na ‐
ka da ha bar yo, pi ri tay ni ra nga gin ku ku ha an han mga rit ‐
ra to an mga re si den te ngan gin pu pu kaw ha kaa ga hon 
agud pag par ti si pa ron ha mga sar bey ka ba hin han elek ‐
syo n. 

Bi san na ka da na ha bung to an mga nag-e bak wet, 
gin pa li bu tan la gi ha pon hi ra han mga sun da lo nga na ka-
full battle gear ngan wa ray-wan tas hi ra nga gin ha ras. 
Gin pan mu ya yaw pa hi ni an mga lo kal nga upi syal ngan 
ginpwer sa nga uma ten der ha usa nga "peace rally" ha 
ka tu yua nan nga pi ri ton an mga nag-e bak wet nga "su mu ‐
ren der" ko mo kaa pi han BHB. Gin pan hi mu wa pa han ta ‐
ga pag ya kan han 8th Infantry Divi si on nga hi Cap ta in 
Rey nal do Ara go nes ini nga mga pa na la pas ha mga ka tu ‐
ngod han mga si bil yan ngan gin du du so an bu wa nga lo kal 
nga eres tor ya pan ka mu ra ya wan. 

Tu ngod hi ni, mai su gon nga na na wa gan an 
mga re si den te kan Sha ree Ann Tan, Gu ber na dor 
han Sa mar ngan Ta ga pa ngu lo han Re gio nal Peace 
and Order Council, nga pai wa son an mga sun da lo 
ha ira lu gar. Gin-im bi tar hi Tan ha usa nga da ya ‐
lo go had ton Mar so 26 ka la kip an mga upi syal han 
mga ba ra ngay, an Mu nici pal Peace and Order 
Council, ti nag la was han De partment of Inte ri or 
and Local Government, al kal de han San Jo se de 
Buan ngan mga upi syal han 87th IB. Kun di, wa ray 
bi san san-o mag pa ki ta hi Tan ha evacua ti on cen ‐
ter ha lu yo han pag-in sis ter han mga re si den te 
nga ihu nong an pag ga mit ha ira ko mo hu man 
shield han mga sun da lo. Agud kun de na ron ini, 
nag bu hat han bu lag nga gios-pro tes ta an mga re ‐

si den te, sam tang nag sa la wad li wat han rek la mo an Ka tu ‐
ngod-Si ni ra ngan Bi sa yas kontra ha 87th IB ha Com mis ‐
sion on Hu man Rights. Nag bu hat na man han gios-pro tes ‐
ta an Anak ba yan-Si ni ra ngan agud kun de na ron an pan ha ‐
ras han ka sun da lu han ngan su por ta han an pa na wa gan 
han mga pa rag-u ma. 

Si gon na man kan Fr. San tia go "Ka Sanny" Sa las, ta ‐
ga pag ya kan han Na tio nal De mocra tic Front-Eas tern Vi ‐
sa yas, da ko nga ka hi ba ngan ha ki na bu hi ngan pa ka bu hi 
han mga re si den te an igin du du rot han pan mai ha an nga 
ope ra syon mi li tar. Du gang ni ya, gin-iim bes ti ga ran han 
de mok ra ti ko nga gub yer no han ka taw han an po sib le nga 
pag ka ka da bi ni Tan ha pag dep loy han mga sun da lo ti kang 
hi ni nga Peb re ro ngan an gin hi mo hi ni nga mga sar bey 
ka ba hin ha elek syon agud bu tad nga ma ngam pan ya 
kontra ha mga prog re si bo nga party-list ngan mga lo kal 
nga kan di da to nga nag-uun dong han ad yen da han ka ‐
taw han. Gin kun de nar ni Fr. Sa las an gin pa ku sog nga oku ‐
pa syon han mi li tar ha ka bar yu han agud segu ru hon ni Tan 
an mga bo to pa ra ha elek syo n.

Marso 2019

Mi li ta ri sa syon ha San Jo se de Buan, 
na ti kag ra be
INABOT NA HA ma sob ra 250 nga pa mil ya ti kang ha mga bar yo han Hag bay, San Nico las, Can-a pon te, ngan Sit yo San 
Ped ro, bung to han San Jo se de Buan, Sa mar an na pi ri tan nga mag-e bak wet ti kang pa Mar so 17 tu ngod ha na ti kag ra be 
nga mi li ta ri sa syon nga gin bu bu hat han 87th IB. Yu kot-yu kot nga tag hi mar yo an umi was ha ira mga lu gar ngan umu ‐
koy ha evacua ti on cen ter, cove red court ngan mer ka do ha bung to ka hu man mag-in sis ter an mga sun da lo nga hi mu on 
nga mi li tary bar racks an ira mga ba lay, ka du ngan an iba pa nga pa na la pas ha taw ha non nga ka tu ngod ngan in ter na ‐
syu nal nga ma ka ta wo nga ba la ud. 
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Li der han Peop le Sur ge ha Bo ro ngan, 
gin pa tay
LABAW NGA NATIKAGRABE an kabangis ilarum han rehimen US-Duterte ha pagpatay han usa nga lider han Peop le 
Sur ge ngan coor di na tor han Ba yan Mu na ha Bo ro ngan, Eas tern Sa mar han mga di ri ki la la do nga ta wo had ton Mar so 
12 da pit alas-7:15 han gab-i. Gin pan mu sil han mga sa kay ha mo tor sik lo hi Jims Viñas, 75, atu ba ngan han iya ba lay 
ha syu dad han Bo ro ngan. 

Gin kun de nar ni Atty. Ne ri Col me na res, kan di da to 
han Ma ka ba yan pa ra ha pag ka se na dor, an pag pa tay kan 
Vi ñas ngan an ma li syo so nga aku sa syon han Bo ro ngan 
PNP nga an mga ak ti bis ta amo an nag bu hat han kri men. 
Si gon na man ha Peop le Sur ge, ini nga pag pa tay ka par te 
han sis te ma ti ko nga pag puy poy han mga pwer sa han es ‐
ta do ha mga prog re si bo nga or ga ni sa syon ha Eas tern 
Sa mar, su gad han pag pa tay ha usa nga kaa pi han San 
Ma teo Small Far mers' Associa ti on had ton 2018. Tuig 
2014 nga da 2018 na gin ak ti bo hi Viñas ha pag pa pa na ‐
wa gan ha pan ha ha tag han saad nga pi nan syal nga ayu da 
ha mga na gin bik ti ma han su pertypho on Yo lan da. 

Pan-gi gi pit ha mga mag tu rut do. Gin di did-an han 
pi ra nga mga lo kal nga upi syal han De partment of 
Educa ti on (DepEd) an mga mag tu rut do nga kaa pi han 
Alli ance of Concer ned Teachers (ACT) ha ira lu gar nga 
mag ser be ko mo electi on inspector ha tia ra bot nga elek ‐
syon ha Ma yo. Ha usa nga pa ha yag, gin se ring han ACT 
nga ha Eas tern Sa mar, nag-aa nun syo an mga upi syal 
han DepEd ha mga es koy la han ngan se mi nar nga di ri 
poy de ma gin ka par te han board of electi on inspectors an 
mga kaa pi han ACT. Mag kai ba an ACT nga un yon han 
mga mag tu rut do ha party-list nga ma da la gan pa ra ha 
elek syo n, la bi na gin tu kod ini usa ka de ka da an tes mag ti ‐
kang an sis te ma nga party-list had ton tuig 1995. Ta la pas 
li wat ha Re pub lic Act 10756 an pag di ri ha mga mag tu ‐
rut do nga ma gin poll watcher. 

De mo li syo n. Maa bot ha 30 nga pa mil ya an na pa la ‐
yas ha ira mga ba lay ha Ba ra ngay 6A Sto. Niño Exten si ‐
on, Jo nes Exten si on, Kas sel ngan Ani bong ha Taclo ban 
City tu ngod ha ili gal nga de mo li syon nga gin bu hat han 
City Engi ne ers Office ti kang Peb re ro 28 tub tub 
Mar so 1. Si gon ha Peop le Sur ge, ini nga pag-a ta ke 
ha mga ko mu ni dad han mga kab las ha syu dad ka ‐
par te han "restructu ring" han Taclo ban agud ku ma ‐
ra wat han mga ma mu ru hu nan pa ra ha mga pro yek to 
nga pan-imprastrak tu ra ka hu man man la sur bo an Bag ‐
yo Yo lan da. Gin la lau man nga ma du dug ngan pa an mga 
de mo li syon ha Ley te su bay ha prog ra ma nga Build, Build, 

Build han re hi men Du ter te, ka la kip din hi an Ti de 
Embankment Project ngan re lo ka syon han UP Taclo ban. 
Ki na hang lan ma pa ba ton an gub yer no han syu dad tu ngod 
ha pag ba le-wa ray hi ni ha ka tu ngod ha sa dang nga abi so 
han mga nau koy, ka wa ra yan han ba bal hi nan, ngan pan ‐
ha ras ha mga ka ba tan-u nan-es tud yan te nga na kig-u sa 
agud de pen sa han an mga kab las ha syu dad. 

Red-tag ging ha mga es tud yan te. Ma li syo so nga 
gin sum pay han usa nga sun da lo han AFP ha re bo lu syu ‐
nar yo nga ka giu san an usa nga or ga ni sa syon han mga 
ka ba tan-u nan-es tud yan te han Univer sity of the Phi lip pi ‐
nes (UP) Taclo ban hin mag ya kan ini ha usa nga kla se han 
Re serve Officers Trai ning Corps (ROTC) had ton Mar so 
10. Ka hu man han kla se, nag se ring an usa nga Phi lip Aca ‐
la nga an iya kak la se had to nga kaa pi han na se ring nga 
or ga ni sa syon kaa pi na han BHB, ngan di ri ku no gin tu tu ‐
gu tan an pag-i was hi ni nga or ga ni sa syo n. Gin dis ko ra he 
li wat ni ya an pag-u pod han mga es tud yan te ha mga ra li. 
Si gon ha Pul so, hi ni nga in si den te kla ro nga an AFP gin-
aa ta ke an mga ba ta kan nga ka tu ngod han mga es tud ‐
yan te, gin ko kompro mi so an ira ka tal wa san ngan nag pa ‐
pa sam wak han ka had lok ha ira han-ay. Gin-a yat hi ni an 
ad mi nistra syon han es koy la han nga tu min dog pa ra ha 
ira mga es tud yan te ha pa na hon nga gin ta ta lum pi gos hi ‐
ra.
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An pa mil ya Tan amo an sa kob 
na han pi ra ka tuig nag kap yot ha 
po der han pru bin sya, nag pa hi mu ‐
los han ira mga pu si syo n, nag pa ‐
hu rak han ku rap syo n, ngan 
nag pa pin tas pa han pa sis mo 
ha lo kal nga na ta ran. 

Nag ti kang an pag sa kob ha 
pu li ti ka han mga Tan hin lu ‐
ming kod ko mo kaa pi han Sang gu ‐
ni ang Pan la la wi gan han Sa mar hi Mi lag ‐
ro sa Tan, ko mo ka sa li wan han iya na wa ra 
nga asa wa nga as ya un ta an ma ling kod had ‐
ton 1998. Bi san man kun bag-o la nga sa kob ha pu li ti ka, 
na hi ba ro da yon hi Mi la Tan han pa si kut-si kot han du not 
nga tra di syu nal nga pu li ti ka. Na kig di nu kot hi ya kan had ‐
to anay Go ber na dor Jo se Roño pa ra ha tug way ngan 
ma di nau gon nga na ka lu sot ha mga su mu nod nga elek ‐
syo n. Pag-a bot han tak na nga di ri na pa bo rab le pa ra ha 
iya, nag pa si ngad to hi ya ha bag-o nga aga ron nga amo 
na man an anay Go ber na dor To mas Rical de. Pi naa gi han 
pag ti rok han pu li ti kal ngan pi nan syal nga ka pi tal, uma ‐
bot na man an pun to nga di ri na la hing yap kun di hi ra ni 
na nga ka ma tuo ran an pi na ka hi ta as nga pu si syon ha la ‐
la wi gan. Had ton elek syon 2001 ma di nau gon hi Mi la Tan 
ko mo bag-o nga go ber na dor han pru bin sya. Ti kang hi ni, 
pa da yon na an pag pi na ri ko ni Tan ha iya ka lu ga ri ngon. 

Wa ray mag-i ha, gin se gu ro na ni Tan an pag kon so li ‐
da han iya pu li ti kal nga ga hum pi naa gi na han pag bug-os 
han pu li ti kal nga di nas ti ya. Igin pan ta ngan du ma ug an 
iya mga anak had ton elek syon 2007 – hi Sha ree Ann amo 
an pre sen te nga go ber na dor, ngan hi Step hen Ja mes, bi ‐
se-gu ber na dor. An pu do nga anak ni Mi la nga hi Micha el 
Arnold amo na man an ma da la gan ut ro ya na nga ti da ra ‐
on nga elek syon 2019. 

Ku rap syon 
Na lam bi git hi Mi la Tan ha mag ka di ru di la in nga mga 

is yu han ku rap syon ngan ano ma li ya 
sam tang gu ber na dor, ti kang ha lahos 

ha badyet nga mga wai ting shed, 
ghost emplo ye es, bo gus nga pro yek ‐
to pag hi nga yad han ospital ha 
prubinsya, pagdis pal ko han di sas ‐
ter res pon se fund han ka pi tol yo, 
pagse gu ro nga mga uru pod an na ‐
ka ka ku ha han ti nag dag ko nga pro ‐

yek to nga imprastruk tu ra ila rum han iya 
opi si na, ngan da mo pa nga iba. 
Ya na na man nga na ling kod ko mo Gu ber na dor hi 

Sha ree Ann, an mga pro yek to pan-imprustruk tu ra han 
ka pi tol yo amo na man an ha ros nga ta nan na hi ngad to ha 
kompaniya ha konstraksyon han iya asa wa. Had ton li gal 
pa an Prio rity Deve lop ment Assis tance Fund, gin-em bu ‐
do gi ha pon ni Mi la an iya PDAF ko mo kong re sis ta ha mga 
pro yek to nga pag hi nga yad han ka kar sa da han nga pu ros 
an kom pa ni ya han iya uma gad an na ka da ra. 

Gin lan sar ni Sha ree Ann an Spark Sa mar, nga daw 
ku no eko-tu ris mo nga prog ra ma han pro bin sya nga amo 
na man an na ki ki t-an nga bag-o nga hut hu tan han pa mil ‐
ya ti kang ha pon do pub li ko. 

Pa sis mo 
Ga was han mga ka so han pa ngu ra kot, pad ri no nga 

sis te ma, ngan iba pa nga pag pa hi mu los han ira mga pu ‐
si syon ha gob yer no, usa pa han da ko nga sa la han mga 
Tan ha ka taw han an bu tad nga pa sis mo kontra ha ka ‐
taw han. 

Had ton 2006, sam tang gin la la sur bo an pru bin si ya 
han mi li ta ri sa syon – ham let ting han mga ko mu ni dad, 
pan mom ba ngan wa ray pag pi li nga pan mu sil, pan ma tay 
pa re ho ha ka bar yu han ngan ka syu da ran had ton ku man ‐
der han 8th Infantry Divi si on hi Maj. Gen. Jovi to Pal pa ‐
ran, wa ray gin hi mo an anay gu ber na dor nga hi Mi la Tan 
agud ugo pan an mga molup yo nga nag-uu nga ra nga ma ‐

Bi san ha pag ga was han de si syon han kor te nga nag du on ha ka so nga graft kan Mi lag ro sa Tan, pre sen te nga ti ‐
nag la was han se gun do distri to han Sa mar ha Kong re so, nag pa pa da yon an pag ha ha di han iya pa mil ya ha pru ‐

bin sya. Hi Tan amo an na kag pi yan sa ha sen ten sya han San di gan ba yan nga 115 ka tu ig han kap ri su han ngan diskwa li ‐
pi ka syon ha pag ka pot han bi san ano nga gin-e le her nga pu si syo n. Ha lu yo hi ni, po sib le pa nga hu mi lu ag an ira po der 
ka hu man han ti da ra on nga elek syo n. 

Mi la Tan ngan pa mil ya, na wong han 
ku rap syon ngan pa sis mo ha Sa mar
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pa la yas ha re hi yon ngan pa pag ba tu ‐
non an gin ta wag nga "ber du go" nga 
hi Pal pa ran. 

Gin-ga ga mit gi hapon han pa mil ‐
ya Tan an 8th ID ko mo pi na ka da ko 
ni ra nga ar ma do nga pro tek tor. Gin ‐
bu bu sog han pa mil ya an mga upi syal 
han 8th ID pi naa gi han mil yun-mil ‐
yon nga ba lor han kickback ha mga 
dag ko nga pro yek to han Pa ya pa at 
Ma sa ga nang Pa ma ya nan o PAMANA 
ngan iba pa nga kontra-in sur hen si ya 
nga mga prog ra ma. 

Pa da yon nga nag me men ti nar an 
pa mil ya Tan han ira ka lu ga ri ngon 
nga mga goons. 

An lanong nga Mon te al to nga 
gru po han goons ngan ad ton aa da ha 
bung to han Ma tu gui nao amo nga du ‐
ha an gin po pon do han ngan gin pa pa ‐
lu yu han han mga Tan. Ini nga du ha 
nga mga gru po han goons amo an 
res pon sab le ha wa ray wan tas ngan 
ma ka ri ma-di ma nga pan ma tay ha 
pru bin sya, par ti ku lar ha pri me ro nga 
distri to kun diin bal war te han mga 
na bi bi lin nga kontra ha pu li ti ka han 
pa mil ya Tan. 

An pi na ka bag-o nga sa la han pa ‐
sis mo han di nas ti ya Tan amo an ka ‐
wa ray pag pa id ni Sha ree Ann ko mo 
gu ber na dor ngan tagapangulo han 
Re gio nal Peace and Order Council ha 
mga mo lup yo ha bung to han San Jo ‐
se de Buan nga ha pre sen te amo an 
nag-aan tos han mga pa na la pas ha 
taw ha non nga ka tu ngod nga bi nu ha ‐
tan han mga ele men to han 87th 
Infantry Bat ta li on ila rum han 8th 
ID. Had ton Mar so 28, nag pa ka bu ta-
bu ngol an gu ber na dor nga Tan ha 
mga ara ba han mga mo lup yo han San 
Jo se de Buan nga nag hang yo han da ‐
ya lo go giu tan ni ra, upi si na ni Tan, 
ngan han upi sya les han 87th IB. 
Hing yap han mga mo lup yo nga ugo ‐
pan ni Tan an ka taw han ngan pa la ‐
ya son an 87th IB nga gin hi mo na nga 

bar racks an mga ko mu ni dad han mga 
kab las nga pa rag-u ma. Pe ro, wa ray 
mag pa ki ta hi Tan ngan gin pa sag dan 
an ma ku ri nga ka mu ta ngan han mga 
nag-e bak wet nga na mu mu tang ha 
evacua ti on faci lity, cove red court, 
ngan bi san ha mer ka do pub li ko 
ngad to ha sentro han bung to. 

Pa da yon an pag pa hi mu los han 
mga Tan ha ira tag sa-tag sa nga mga 
pu si syo n. Pa da yon gi hapon an ka wa ‐
ray pag pa id ha mga mo lup yo. Pa da ‐

yon gi ha pon an pan-nga wat, pag bal ‐
hin han pon do pub li ko nga pa ra un ta 
ha ser bi syo amo an na hi ngad to ha 
bur sa hi ni nga mga bu wa ya nga pu li ‐
ti ko. Pa da yon gi hapon an pan ma tay 
han ira mga goons ha bug-os nga 
pro bin sya, an pa sis mo nga bi nu ha tan 
han ira mga ba tos ha mi li tar. Amo ini 
an ka ru yag sid ngon han mis mo is lo ‐
gan han di nas ti ya pa ra ya na nga pi ‐
ni li ay – "Ak syon Pa da yon."
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Pacific Partnership ha 
Taclo ban, in ter ben syon 
mi li tar han US

Ha ika du ha nga hi ga yon, uma bot ha Taclo ban had ton Mar so 
11 an mga tro pa han US ngan iba pa nga na sud pa ra ha 

2019 Pacific Partnership, an gin-nga ra nan nga pi na ka da ko nga 
"hu ma ni ta ri an as sis tance ngan di sas ter re lief" nga pag pa pa hia ra 
ha re hi yon han Asia-Pacific, ngan ika-8 nga oka syon han pag bu ‐
hat hi ni ha Pi li pi nas. Ma sob ra 300 nga tro pa han US ngan iba pa 
nga na sud an pu mar ti si par ha mga "si bil yan-mi li tar nga ak ti bi ‐
dad," la kip an pag hi mo han mga evacua ti on cen ter, pag ha ha tag 
han ser bi syo me di kal ngan pag pa pa sun da yag han ban da han US 
Navy, su gad han gin hi mo hi ni han una nga bu ha ton an mi syon ha 
syu dad had ton 2014. 

Di ri ak si den te la an oka ‐
syon hi ni nga pag pa pa hia ra. 
Ha ros ka du ngan nga gin bu hat 
an Pacific Partnership ha 
Exerci se Sa lak nib, usa pa nga 
pag pa pa hia ra-mi li tar ha Nueva 
Ecija ha Luzon ti kang Mar so 4 
tub tub 14 nga gin-a pi han han 
1,600 nga sun da lo nga Ame ri ‐
ka no. Had to na man nga Mar so 
17, nag ti kang an pi ra nga ak ti ‐
bi dad pa ra ha ika-35 nga Ba li ‐
ka tan Exerci ses ha South ngan 
Central Luzon, nga aa pi han 

han 3,500 nga sun da lo nga 
Ame ri ka no ngan 4,000 nga 
sun da lo nga Pi li pi no ha Abril. 

Du gang nga nak la ro an in ‐
ter ben syu nis ta nga ad yen da 
han US ha pag bi si ta ha Pi li pi ‐
nas ni Micha el Pom peo, sek re ‐
tar yo han es ta do han US. An 
bi si ta ni Pom peo ka par te han 
ut ro nga pag lan sar han mga 
eher si syo mi li tar ha ma hu got 
nga kun sa bo hay ni Delfin Lo ‐
renza na, sek re tar yo han de ‐
pen sa han Gub yer no han 

"Pacific Partnership...," sundan ha paypay 10



Marso 20199

Repub li ka han Pi li pi nas. Had to pa man, kla ro na an ad ‐
yen da nga in ter ben syon mi li tar nga 
gin ta ta go ha ta ming han mga mercy 
mis si on. Ka tu yua nan ni Lo renza ‐
na nga pa kus gon pa an pre sen ‐
sya ngan pa ngi ngin la bot han US 
pi naa gi han aktwal nga pag-a pi 
ha mga ope ra syon nga "kontra-te ‐
ro ris mo" la bot pa ha du gang nga ayu ‐
da nga kwar ta ngan ar mas. 

Ha ka tu yua nan nga ta hu ban an 
mi li ta ris ta nga ad yen da hi ni, gin-
ga ga mit han im per ya lis mo nga 
US an "hu ma ni ta ri an as sis ‐
tance ngan di sas ter re lief" 
nga dul-ong han mga tro pa hi ‐
ni ha mga na sud nga bul ne ‐
rab le ha ka la mi dad, su gad han 
Pi li pi nas. Pi naa gi han di sas ter mi li ‐
ta rism, na pa pa su nod hi ni an mga 
na sud nga gin bu bu li gan, na ka ka pa ‐
ha mot han ima he, gin ta ta gan ra son 
an pre sen sya han mga tro pa ngan 
gin du du so an in ter ben syu nis ta nga 
ad yen da hi ni – bi san pa di ri man pag bu lig ha pa na hon 
han ka la mi dad an prin si pal nga bu ru ha ton han mi li tar 
ngan may iba nga per so nel nga poy de mag hi mo hi ni. 

Han bay-u gon han li nog an Ja pan had ton 2011, gin ‐
lan sar han US an Ope ra ti on To mo dachi ko mo hu ma ni ta ‐
ri an mis si on ngan gu mas tos han $80 mil yon dol yar han 
ayu da. Wa ray pag-i ha, nag sa ad an Ja pan nga ma gas tos 
ini han ¥188 mil yon pa ra ha mga pa si li dad mi li tar han US 
ha te ri tor yo hi ni. Ka hu man man la sur bo an bag yo nga 
Yo lan da had ton 2013, gin bu hat han US an Ope ra ti on 
Da ma yan ngan ka hu man han pi ra ka bu lan an 2014 
Pacific Partnership ha Taclo ban. Ha da yu day, gin pir ma ‐
han an Enhanced Defen se Coo pe ra ti on Agre e ment 
(EDCA) agud ma ka pa nu kod an US han mga pa si li dad ha 
mga ba se mi li tar han Pi li pi nas. Hi ni nga Ene ro, usa nga 
"hu ma ni ta ri an as sis tance and di sas ter re lief wa re ‐
house" (im ba kan han ga mit) pa ra ha mi li tar han US an 
gin tin dog ha usa nga air ba se han Pi li pi nas ha Luzon. 

Gin pa pin tas li wat han US an pag pa pa ki ta hi ni han 
pwer sa ha pa na hon hi ni nga mga pag pa pa hia ra. Pa ra ha 
Pacific Partnership an mga tro pa han Ame ri ka sa kay han 
dag ko nga mga com mand ship nga USNS Brunswick ngan 
USNS Fall River. Hi ni na man nga Mar so 14, du mu ong ha 
Ma ni la Bay an USS Blue Rid ge, an prin si pal nga bo kis de 
ger ra han US Navy nga ha sob ra nga ka da ko ngan ka da ‐

mo han tro pa nga ka ya isa kay (3,000 nga sun da lo) gin ku ‐
kun si de ra ko mo ba se mi li tar ha ka da ga tan. 

Du mu ong an bar ko agud ma mos tu ra 
atu ba ngan han pag ti pa han Chi na ha 

pa ngi ngin la bot han US ha West 
Phi lip pi ne Sea ngan pag-in sis ter 

ko mo im per ya lis ta nga aga ron 
han Pi li pi nas. 

Ha ka ma tuo ran, ka par te 
ini  han pag-aan dam han US ha Pi li ‐

pi nas ko mo lan sa ran hi ni ha pa kig ger ra 
ha Asya-Pa si pi ko. An wa re hou se nga gin ‐

tu kod ha Luzon ha di usa la ha mga pa si li ‐
dad nga na ka ta la an nga tukuron ha li ma nga 

ba se mi li tar han Pi li pi nas ha tia ra bot nga pa ‐
na hon; usa din hi ha Pa la wan tu tu ku ron ngan 

pla no nga im ba kan han hi ga mit pa ra ha sar bey ‐
lans ha West Phi lip pi ne Sea. 
Nga ni, di ri na gud na ka ka sa dang an di sas ter mi li ta ‐

rism pa ra ha US kun di bu tad na ini nga na ngi ngin la bot 
agud ig du so an in ter ben syu nis ta nga ad yen da hi ni, la bi ‐
na ila rum han re hi men Du ter te. Kun had to, kun ten to na 
ini ha mil yun-mil yon ka dol yar nga ba lor han ga mit ngan 
ayu da mi li tar nga gin bu bu hos ha AFP, ya na bu tad na 

nga naa pi an mga tro pa nga Ame ri ka no ha mga ope ra ‐
syon mi li tar han re hi men Du ter te pa ra ha "kontra-in sur ‐
hen si ya" pi naa gi han pag ha ha tag han ka bug-u san nga 
di rek syon ngan su por ta nga lo his ti kal ngan in te lid yens, 
su gad han gin hi mo hi ni ha pag-en sir ku lo ha Ma ra wi City. 
Bi san an "who le-of-government" at "who le-of-society" 
nga ba la yan agud puy pu yon an re bo lu syu nar yo nga ka ‐
giu san nga gin-iimple men tar ya na ha Execu tive Order 70 
nga amo an nag hi mo han Na tio nal Task Force (NTF) to 
End Local Com mu nist Armed Conflict may da ben di syon 
ngan par ti si pa syon han US pi naa gi han Ope ra ti on Pacific 
Eagle-Phi lip pi nes ngan gin-gi gi ya han han 2009 Coun ter-
in sur gency Gui de han US. 

Tu ngod ha kontra re bo lu syu nar yo ngan ma pan muy ‐
poy nga ki nai ya han mga pag pa pa hia ra-mi li tar nga su gad 
hi ni, an gay la nga kun de na ron han ka taw han han Eas tern 
Vi sa yas an gin bu hat nga Pacific Partnership ngan iba pa 
nga pag pa pa hia ra-mi li tar nga du so han im per ya lis mo 
nga US ha na sud. Res pon sab le hi Du ter te pa ra ha pag ba ‐
lig ya ngan pag ta mak ha so be ra ni ya han Pi li pi nas, ngan 
tu ngod hi ni an gay pag ba tu non an iya re hi men pi naa gi 
han pag pa pa su long han ger ra han ka taw han ngan ar ma ‐
do nga pa kig-a way kontra ha AFP ngan im per ya lis ta nga 
aga ron hi ni, ibag sak an nag ha ha di nga sis te ma ngan kab-
u ton an na syu nal nga ka tal wa san ngan de mok ra sya .
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Pa na hon pa han dik ta du ra nga Marcos na gi giu san 
han mga ka sa ma an Brgy. Ka pa yas, nga ka par te han pito 
nga iba nga bar yo han klas ter nga gin-gi giu san han pla ‐
tun. Kun di tu ngod ha di ru di la in nga in ter nal nga ka lu ya ‐
han han ma sa ngan han yu nit han BHB, ka la kip an dag ‐
kot-pa rong nga pa maa gi han pag re ko ber, bi san pa may ‐
da sanga han Partido ha Brgy. Ka pa yas, di ri na ka ka pa ‐
mu no hin nag lu lu ga ring an mga gintudlok nga li der. 

La bot hi ni, ha ros nga ta nan nga Pu la nga ma nga ra ‐
way ha pi nag gu ti nga pla tun bag-o pa la ha ka giu san, 
ku lang pa an ka hi ba ru an ha pag-oor ga ni sa, o di ri nga ni 
ku lang li wat an ka hi ba ru an nga me di kal. 

Ko mo par te han ka tu yua nan han pren te nga ko mi te 
nga hi mu on nga di ru di ret so an pag re ko ber ha er ya, ka ‐
par te han prog ra ma hi ni nga pa ray ha kon an bu ru ha ton 
me di kal han pla tun. Nag bu hat hi ra han pag pa hia ra ha 
Ba ta yang Oryen ta syon at Kaa la mang Pang ka lu su gan 
(BOKP) nga gin-a pi han nga du ha han bag-o ngan mai ha 
na nga Pu la nga ma nga ra way. Ini agud se gu ru hon nga 
an dam mag ha tag han ser bi syo me di kal ha ma sa ngan 
ma ka bu lig ha pagbreyktru ha er ya. 

Bug-os gud an su por ta han ko mi te ha trey ning. Bag-
o an aktwal nga pag pa hia ra, gin se gu ro hi ni nga may-a da 
pwer sa nga na kaa lu ta ga ha pag-un dong hi ni, su gad han 
nag se se gu ro ha se gu ri dad, pa si li dad, pi nan sya, ngan 
mga na ka-print nga han do ut nga ga ga mi ton han mga es ‐
tud yan te. 

Nag ser be ko mo instruk tor ngan ka bug-u san nga tag ‐
pa si li tar han trey ning an staff han pan re hi yon nga me di ‐
kal nga gru po, upod an iba nga gin-im bi tar nga tra ba ha ‐
dor ha pan la was ti kang ha sentro nga ur ban sa ga was 
han re hi yon. Ha lu yo han ka ku la ngan ha ta wo ngan pi ra 
nga ka dag mi tan nga is yu ha se gu ri dad, na hu man an nga ‐
ta nan nga to pi ko han BOKP ka hu man an usa ka se ma na. 
Na hi mo nga ma ray hak ngan ma ri syo an trey ning kun diin 
gu ma mit an mga instruk tor han bis wal nga bu lig su gad 
han po wer po int ngan bid yo. Si gon ha mga es tud yan te, 
na ka bu lig li wat an ut ro nga pag pa kia na ha ira han 
instruk tor agud ma reb yu an lek syon ti kang ha nag la bay 

nga ad law. 
Ka hu man 

han trey ning, di ‐
ret so nga nag hi ‐
mo an pla tun han kli ‐
ni ka han katawhan ha Brgy. 
Ka pa yas. Ka bak yang an sanga han Partido ngan an YM 
nga amo an nag se gu ro han se gu ri dad, mag ka la in-la in 
nga ser bi syo me di kal an gin ha tag ni ra ha mga re si den te 
su gad han check-up, aku pang tu ra, ben tu sa, ngan pag hi ‐
mo han her bal nga tam bal. 

"Usa ka be ses la ako nag pa-ak yu, ba ga nag lamrag na 
an nga ta nan!" se ring ni Ma no Ped ring, usa nga la gas 
ngan re si den te han Brgy. Ka pa yas nga na ha ta gan han 
ser bi syo ha kli ni kang ba yan. Mai ha na nga may prob le ma 
ha ma ta hi Ma no Ped ring, kun di ka hu man la han usa nga 
se syon han aku pang tu ra, naabat na ni ya an pag ba bag-o 
ha iya pag ki ta. 

Ti kang hi ni, wa ray na pag-a lang an pla tun ha pag-
"ser bi ses" di ri la ha mga ta ga-Brgy. Ka pa yas kun di ha 
mag ka la in-la in nga bar yo nga gin-gi giu san ni ra, bi san an 
ba ta kan nga kur so nga me di kal pa la an na ku ku ha ni ra. 
Di ru di ret so li wat an mga fol low-up nga se syon han ak yu 
ha mga na gin pa sye nte. Si gon kan Ka Nancy, usa ha mga 
im bi ta do nga instruk tor, la baw nga mas im por tan te nga 
ipa da yon han mga es tud yan te an ira pag pa hia ra ngan 
pag-a ram. 

Opti mis ti ko an pla tun pa ra ha bu bu ha ton ni ra nga 
bu ru ha ton re ko be ri ha klas ter. Ga mit an ira bag-o nga 
ka hi ba ru an, ngan ha suok nga pag gi ya han pren te ko mi ‐
te, an dam an mga Pu la nga ma nga ra way nga mag sa ga wa 
han ser bi yo me di kal ngan bu li gan an ma sa ha ira mga 
kam pan ya pa ra ha pag pa su long han ger ra han ka taw ‐
han. 

*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. 
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Buruhaton medikal, mahinungdanon 
ha gerra han katawhan

Ina bot ha 30 nga mo lup yo han Brgy. Ka pa yas (diri tinuod nga ngaran) 
an na ha ta gan han ser bi syo me di kal han usa nga yu nit han BHB ha Sa ‐

mar hi ni nga Mar so, ko mo par te han pag sa lin-u rog han ika-50 nga ani ‐
ber sar yo han huk bo han ka taw han ya na nga tuig ngan han bu ru ha ton 
re ko be ri han pla tun ha ira lup gop. 

KALIBSUGAN HAN KATAWHAN


