
Ipa ba ti an ti ngog han 
ka ba tan-u nan ngan es tud yan te 
kontra kan Du ter te
HINI NGA AGOSTO 20, gin pa ngu na han 
ha re hi yon han mga es tud yan te han 
Uni ber si dad ng Pi li pi nas (UP)-Taclo ban 
an pag ga was ha kla se ko mo ka par te 
han na syu nal nga ad law han pro tes ta 
kontra ha mi li ta ri sa syon ha mga kam ‐
pus. Ba ton ini nga ak syon ma sa ha gin ‐
du du so han re hi men US-Du ter te nga 
sak bon han mga sun da lo ngan pu lis an 
mga hayskul ngan ko le hi yo, ipa tu man 
an ob li ga do nga trey ning mi li tar, ig di ri 
an pag-a pi ha mga or ga ni sa syon ma sa, 
ngan iba pa nga pa sis ta nga la rang. 

Lu god, mai su gon nga igin pa ha yag 
han mga es tud yan te ngan han ira mga 
tag su por ta nga isa lik way ha mga es ‐
koy la han an pa sis ta nga pre si den te 
nga hi Rod ri go Du ter te ngan an AFP-
PNP. 

Nag ti ti ka pa so an kumpron ta syon 
han mga ka ba tan-u nan ngan es tud ‐
yan te ha pa sis ta nga re hi men US-Du ‐

ter te. Ha nag la bay nga mga bu lan, bu ‐
muy lo an open si ba nga ata ke han re hi ‐
men kontra ha mga de mok ra ti ko nga 
ka tu ngod han ka ba tan-u nan ngan es ‐
tud yan te. 

Pa da yon nga gin pi pi rit han re hi ‐
men nga iba lik an man da tory (ob li ga do) 
nga ROTC o trey ning mi li tar pa ra ha 
se ni or high scho ol. Gin-iin sis ter an pre ‐
sen sya han mga sun da lo ngan pu lis ha 
sa kob han mga hayskul ngan ko le hi yo. 
Sam wak li wat an Red-tag ging (pag ‐
sum pay ha Par ti do Ko mu nis ta ngan 
Ba gong Huk bong Ba yan) ha mga li gal 
nga de mok ra ti ko nga or ga ni sa syon 
ngan mga li der ma sa han ka ba tan-u ‐
nan ngan es tud yan te. Ha su gad, gin lu ‐
lu to an sit wa syon agud gi pi ton, ares tu ‐
hon o pa ta yon an mga naa to nga ka ba ‐
tan-u nan ngan es tud yan te. 

La kip ini ha mga pi tad han re hi men 
nga ga mi ton an bug-os nga gub yer no 
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Mantalaan han Sinirangan Bisayas

UPAT NGA SUNDALO an pa tay 
ngan may iba pa nga mga sa ma ran 
ha du ha nga tak ti kal nga open si ba 
han BHB ha Northern Sa mar, sam ‐
tang du ha na man nga kontra-re bo ‐
lu syu nar yo ngan ma ra ut nga ele ‐
men to an gin si ru tan ha Ley te. 

Gin bi ra han Ba gong Huk bong 
Ba yan ha Northern Sa mar (Ro dan te 
Urtal Com mand o RUC) an mga ele ‐
men to han 20th Infantry Bat ta li on-
Phi lip pi ne Army ha usa nga ope ra ‐
syon nga pan ha ras ha Ba ra gay Na ‐
goocan, Ca tu big, had ton Agos to 11 
da pit alas-11 han aga. Di ri ma me ‐
nos ha upat an na pa tay sam tang 
may da wa ray mai hap nga sa ma ran 
ha mga sun da lo. 

Ha pa re has nga ad law, gin ha ‐
ras han BHB-RUC an de tatsment 
han Ci tizen Armed Forces Geog rap ‐
hical Unit (CAFGU) ha Brgy. Po pon ‐
ton, Las Navas da pit alas-9:30 han 
gab-i. Usa nga ele men to han kaa ‐
way an na sa ma ran, si gon ha mga 
ini syal nga su mat. 

La nong an 20th IB ko mo pa sis ‐
ta nga yu nit han 8th Infantry Divi ‐
si on nga nag pa pa tu man han Oplan 
Ka pa ya pa an ha mga bung to han 
Las Navas ngan Silvi no Lo bos pi ‐
naa gi han mga pan kom bat ngan 
ma pan-u wat nga peace and deve ‐
lop ment (PDT) nga ope ra syon nga 
na tar get ha mga si bil yan.

Res pon sab le ini ha pag pa tay 

"20th IB...," sundan ha paypay 3

4 nga sundalo, 
patay ha 
operasyon haras

Hini nga 
isyu:

Ka Jolina: batan-on, 
martir han rebolusyon

Kapitan nga ahente-
militar, ginsirutan

Larab, sinemana na
Panmatay han mga 

lokal nga upisyal

Agosto 31, 2019  |   Tuig 41 Ihap 5



2 L A R A B A G O S T O  3 1 ,  2 0 1 9

ngan iba pa nga sek tor agud pu ka non 
ku no an "ko mu nis ta nga in sur hen si ya." 
Kun di, an ti nu od nga ka tu yua nan ni 
Du ter te amo nga pa hu yu on an nga ta ‐
nan nga na di ri ha iya ti ra ni ya, ngan tu ‐
ku ron an usa nga pa sis ta nga dik ta du ra 
agud pa da yon nga mag ha kin ha po der 
an iya pa mil ya ngan bar ka da han ngan 
an mga im per ya lis ta. 

Ha lu yo nga ba hin, ura-u ra an ka ‐
had lok han re hi men nga ma ba ngon an 
ka taw han, la bi na an mil yun-mil yon nga 
ka ba tan-u nan ngan es tud yan te, kontra 
ha ti ra ni ya ni Du ter te. Ya we an sek tor 
han ka ba tan-u nan ngan es tud yan te tu ‐
ngod han ka da ku on, ka ma ray hak ngan 
ka mau ngod hi ni ha pag de man da han 
pag ba bag-o. 

Gin su sug bong han ka ba tan-u nan 
ngan es tud yan te an pa re ho nga mga 
ba ta kan nga prob le ma han ka taw han. 
Gin-aan tos han ka ba tan-u nan nga pa ‐
rag-u ma ngan tra ba ha dor an ma ku ri 
nga ki na bu hi han ira mga kag-a nak. 
Na hi hi got la gi ha pon hi ra ha ka de na 
han ka kab la san tu ngod kay wa ray o ku ‐
lang an tu na ngan tra ba ho. Gin hi hi ma ‐
ku ri la gi ha pon ni ra an ka wa ra yan han 
mga ba ta kan nga pan ka ti ling ban nga 
ser bi syo su gad han edu ka syo n, ka lib su ‐
gan, pa tu big ngan iba pa. 

Sam tang, an mga na ka es koy la nga 
ba tan-on nag ku ku ri ha pag hu man han 
ira edu ka syon nga du gang nga na gi gin 
du not, ko mer sya li sa do ngan ma ka-im ‐
per ya lis ta. Ku lang kau pay an mga mag ‐
tu rut do, hi ga mit ngan pa si li dad la bi na 
ha ka bar yu han. Gin ka kam pu han pa han 
mga sun da lo an pi ra nga es koy la han, 
nga ta la pas ha in ter na syu nal nga ma ‐
ka ta wo nga ba la ud. Ha Min da nao, gin ‐
pa ser ra pa nga ni an mga es koy la han 
han mga Lu mad nga gin su sum pay ha 
BHB. Mas da mo li wat an di ri na ka ka hu ‐
man ha pag-es koy la la bi na han gin-im ‐
po ner an K-12 nga prog ra ma. Ha Eas ‐
tern Vi sa yas, di ru di ret so an pag lu ros 
han ihap han naes koy la ha ka du ga ngan 
nga du ha ka tu ig ha hayskul tu ngod han 
K-12 nga prog ra ma (han 2016-2018, 
nai ba nan han ha ros ka tu nga an ihap 
han na kaa bot ha Gra de 12). 

Ka tu yua nan han prog ra ma nga K-
12 nga du gang pa nga iba nan an ihap 
han ma kaa bot han ko le hi yo ngan ma ka ‐
pa hu man lu god han mga grad weyt pa ra 
ha ba ra to nga ku sog pagtra ba ho ngan 

pa ra ha eksport. Kun di an na ka kaa bot 
na man ha ko le hi yo naa tu bang gi ha pon 
ha pa da yon nga pag hi ta as han mat ri ‐
ku la ngan iba pa nga ba ray dan, hi mu bo 
nga ka li dad han edu ka syo n, ngan pag ‐
puy poy ha de mok ra ti ko nga pag gi os. 
An mga na ka hu man han ko le hi yo na ‐
hiaa gu man la li wat an ka wa ra yan o ka ‐
ku lang han tra ba ho, ngan da mo an na ‐
pi pi ri tan nga magtra ba ho ha lang yaw 
nga lab na san nga gin ba bay-og man ta 
han pan ka li bu tan nga kri sis han ka pi ‐
ta lis mo. 

Sang lit, ki na hang lan mag kau ru sa 
an sek tor han ka ba tan-u nan ngan es ‐
tud yan te agud ipa kig bi sog an ira mga 
de mok ra ti ko nga ka tu ngod. Ki na hang ‐
lan pa kus gon an pag pu kaw, pag-or ga ‐
ni sa ngan pag pa gi os pa ra ha na syu nal 
de mok ra sya ha pi na ka da mo nga es tud ‐
yan te ha ko le hi yo ha Taclo ban ngan ha 
iba pa nga sentro nga syu dad ngan 
bung to ha re hi yon. Ki na hang lan abu ton 
li wat an mga aa da ha hayskul ngan 
mga ko mu ni dad. 

Pag-u sa hon hi ra agud atu han an 
pa ma ma sis ta ni Du te re te ha pag mi li ta ‐
ri sa ha mga es koy la han, pag di ri ha mga 
de mok ra ti ko nga or ga ni sa syo n, pag-
im po ner han man da tory ROTC ngan iba 
pa nga pa sis ta nga ata ke ha ka ba tan-
u nan ngan es tud yan te. Pag-u sa hon hi ‐
ra agud ipa kig bi sog an sis te ma han 
edu ka syon nga ma ka na sud, si yen ti pi ko 
ngan pa ra ha ma sa, nga iba pa nga mga 
ka tu ngod ngan kau pa yan pa ra ha sek ‐
tor. 

Kun di ma ka kab-ot la an ti nu od nga 
pag ba bag-o kun ma kig-u sa an ka ba tan-
u nan ngan es tud yan te ha na syu nal de ‐
mok ra ti ko nga pa kig bi sog han ka taw ‐

han. Ki na hang lan ma kig-u sa an mga 
na ka es koy la nga ba tan-on ha mga pa ‐
rag-u ma ngan tra ba ha dor, la bi na ha 
ko mun nga pa kig bi sog ya na kontra ha 
pa sis ta nga ti ra ni ya han re hi men US-
Du ter te. Ki na hang lan ni ra ku mad to ha 
ka bar yu han ngan ha mga pab ri ka agud 
ma kig-u nong ha ba ta kan nga ma sa, 
mag hi mo han mga pan ka ti ling ban nga 
im bes ti ga syon ngan pag-a na li sar, ngan 
mag par ti si par ha ira mga pa kig bi sog. 

Nag yi yi naw yaw an re hi men US-Du ‐
ter te nga gin-uu wat an ka ba tan-u nan 
ngan es tud yan te agud uma pi ha BHB. 
Kun di hi Du ter te mis mo an pi na ka mau ‐
pay nga pa rag rek lu ta han BHB. Ka ru ‐
yag ni ya ig-im po ner an usa nga pa sis ta 
nga dik ta du ra agud la baw nga ma ka pa ‐
nga wat an iya pa mil ya ngan bar ka da ‐
han, ngan agud ma kag ser be nga ma ba ‐
ngis nga ni yu ti yo han im per ya lis mo nga 
US. Sang lit wa ray lain nga ba ba su lon, 
kun di an ka du nu tan mis mo han re hi ‐
men US-Du ter te as ya gud an nag du du ‐
so ha ka ba tan-u nan ngan es tud yan te 
nga uma to tub tub nga ku ma tin han ar ‐
mas. 

Ki na hang lan ipa kig-a way han ka ‐
ba tan-u nan ngan es tud yan te an mau ‐
pay nga ka bub wa son. Gin hi hi kaw ini 
ya na ha ira ni Du ter te ngan han iya 
gin ha ha di an nga ba gap yu dal ngan ba ‐
ga ko lon yal nga reak syu nar yo nga sis te ‐
ma. Sang lit an pi na ka mau pay nga anak 
han ka taw han amo an nag bo bo lun tar yo 
pa ra ha Ba gong Huk bong Ba yan. Gin se ‐
ser bi han ni ra an ka taw han. An mga ba ‐
tan-on nga pa rag-u ma amo an pi na ka ‐
da mo, ngan ha bu lig han mga tra ba ha ‐
dor, amo an ba ta kan nga ku sog han 
BHB. An mga na kag-es koy la na man nga 
ba tan-on na bu lig ha bu ru ha ton pam pu ‐
li ti ka ngan iba pa nga bu ru ha ton ha 
BHB ngan ha de mok ra ti ko nga gub yer ‐
no han ka taw han diin na ga ga mit an ira 
naad man. 

Sigurado nga maa ni ngal pa ha es ‐
koy la han, ka kal sa da han ngan ko mu ni ‐
dad an pag-a to han ka ba tan-u nan ngan 
es tud yan te upod an ka taw han agud 
ihi mu lag, suk ton ngan pa bag sa kon an 
re hi men US-Du ter te. Pa da dag mi ton la 
ngan di ri ma pu pug ngan ni Du ter te an 
pag-a pi ha ar ma do nga pa kig-a way han 
yu kut-yu kot nga ka ba tan-u nan ngan 
es tud yan te.
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kan Apo li na rio "Kap Pe ning" Le bico, 
ka pi tan han Ba ra ngay San Mi gu el had ‐
ton Abril, ha pa ngistra ping ha Brgy. 
Ta gab-i ran, ha pa nar hug ngan Red-
tagging ha mga gin ta ta ha pan nga 
tagsu por ta han BHB. 

Tal was nga na ka at ras an mga Pu la 
nga ma nga ra way han BHB-RUC ka hu ‐
man an pa re ho nga at ri ti bo nga ak ‐
syon. 

Leyte. Du ha nga is pe syal nga ope ‐
ra syon an gin bu hat han BHB-Ley te 
(Mt. Aman de win Com mand o MAC) 
kontra ha usa nga ka pi tan han ba-
rangay nga ahen te-mi li tar ngan usa 
nga lanong nga reypist. 

Su bay ha de si syon han hus ga do 
han ka taw han, gin pa tok han BHB-MAC 
an si rot ka ma ta yon kan Ver gi lio B. 
Loquias, ka pi tan han ba ra ngay han San 
Anto nio, Hi lo ngos had ton Agos to 15 
da pit alas-12 han ud to. Ak ti bo nga 
kaa pi han pu kot-pa nik tik han mi li tar ha 
ba ra ngay hi Loquias ngan res pon sab le 
ha reyd han kaa way ha BHB had ton 
Ma yo 10, 2017, kun diin na ma tay an 
Pu la nga ma nga ra way nga hi Ka Ma yo 
De re gio. Na na nar hug li wat hi ya han iya 
mga mo lup yo. Gin-uu lang ni ya an mga 
pa rag-u ma nga ku mad to ha ira um ha ‐
nan ngan gin di did-an an mga re si den te 
nga pu ma lit han bu gas nga sob ra ku no 
ha pa ngi na hang lan han ira pa mil ya. 
Gin pan hi mu wa li wat han BHB-MAC an 
pag bi nu wa han mi li tar ka ba hin han 
inu tang nga du go ni Loquias ngan pag ‐
ka hi bang ha pa ka bu hi nga iya gin hi mo 
ha mga tag hi mar yo. 

Gin pa tok li wat han BHB-MAC an 
si rot ka ma ta yon han hus ga do han ka ‐
taw han kan Bo boy Ta pal la han Ca ri ga ‐
ra, Ley te, had ton Hul yo 7 tu ngod ha 
pau ru-ut ro ni ya nga pan reyp ha upat 
ni ya nga anak nga ba ba ye ngan iya 
bug to nga may sa kit ha hu na hu na. Pi ra 
ka tu ig na nga nag re rek la mo ha reak ‐
syu nar yo nga gub yer no an mga anak ni 
Ta pal la kun di wa ray la gi ha pon ini ma ‐
da kop han mga pu lis. Ka hu man an is ‐
pe syal nga ope ra syo n, nag pa sa la mat 
an mga anak ngan kau rup dan ni Ta pal ‐
la ha De mok ra ti ko nga Gub yer no han 
Ka taw han. Gra be li wat an ka li pay han 

ma sa tu ngod hi ni ngan gin si gu ro ni ra 
nga tal was nga na ka at ras an mga 
Pu la nga ma nga ra way ka hu ‐
man hi ni nga ope ra syo n.

Eas tern Sa mar. Di ri 
ma me nos ha unom an 
kas wal ti han mga sun da lo 
ha mag ka la in-la in nga ak ‐
syon mi li tar han BHB-Eas ‐
tern Sa mar (Ser gio Lo bi na 
Com mand o SLC) ti kang 
Mar so tub tub Ma yo. 

Du ha kabeses nga gin ha ‐
ras han BHB-SLC an mga ele ‐
men to han 46th IB ha bung to 
han May do long ha Brgy. Pa tag 
had ton Mar so 5 da pit alas 11:30 han 
aga, ngan ha Brgy. Lap gap had ton Ma ‐
yo 5 da pit alas 8:00 han aga. Usa an 
kum pir ma do nga pa tay nga sun da lo 
ngan du ha an sa ma ran. Du ha li wat nga 
ak ti bo nga aset han 14th IB an gin pa ‐
tu kan han si rot ka ma ta yon had ton Ma ‐
yo 18 ha Qui na pon dan ngan Ma yo 24 
ha Bo ro ngan. 
Sam tang, had ton Ma yo 30, aktibo nga 

nagde pen sa an BHB kontra ha Char lie 
Coy han 14th IB ha Brgy. Pi na nag-an, 
Bo ro ngan. Gin ha ras li wat ni ra an mga 
sun da lo ha su nod nga ad law. Da ko 
kau pay an kas wal ti han kaa way nga 
du ha nga helikopter an ira ki na hang lan 
agud ma ku ha an ira sa ma ran. Din hi 
nga ak syon mi li tar nag ha lad han ki na ‐
bu hi hi Jolina "Ka Sam" Baja do 
Celedonio.
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NAGPAHIMATNGON AN NATIONAL De mocra tic Front-Eas tern Vi sa yas 
(NDF-EV) ka hu man mag sa ad an mi li tar nga ta ta pu son ini an in sur hen si ya 
ha re hi yon pag-a bot han tuig 2022. Gin kun de nar ini ni Fr. San tia go "Ka 
Sanny" Sa las, ta ga pag ya kan han NDF-EV, ngan nagkla ro nga an ti nu od 
nga tar get han "kontra-in sur hen si ya" amo an ka taw han nga na ti pa ha 
mga ma ti yu pi on nga pa li si ya han re hi men. 

Si gon ha NDF-EV, maa bot ha 300,000 ka ta wo ha 545 nga bar yo ha 
bug-os nga re hi yon an na gin bik ti ma han mi li ta ri sa syon ha tu lo ka tu ig ni 
Rod ri go Du ter te ha po der. 

Kun di du gang nga pa hi mat ngon ni Fr. Sa las, sam tang na ti kag ra be an 
pa nga ta ke han 8th Infantry Division-Philippine Army ngan han re hi men 
US-Du ter te ha ka taw han, mas ma du du so an mga bik ti ma hi ni nga mag su ‐
kot han hus ti sya pa ra ha mga kri men han es ta do. 

Ka la kip din hi nga mga pa nga ta ke an pag ba lik han ba la ud kontra ha 
su ber syo n, an gin pa pin tas nga sar bey lans ha ka ba tan-u nan, ngan pan-gi ‐
gi pit ha mga lo kal nga upi syal han gub yer no pi naa gi han "who le-of-na ti on/
government approach," si gon kan Fr. Sa las.

NDF-EV, ginkundenar an mas 
mabangis nga "kontra-insurhensiya"



Mga es tud yan te, gu ma was ha kla se ko mo 
pro tes ta ha pan ra ug da ug ni Du ter te
GINBAY-OG HAN YUKUT-YUKOT nga 
kabatan-unan ngan estudyante upod 
an ira mga tagsuporta an mga kampus 
han University of the Philippines ngan 
iba pa nga unibersidad ha Luzon, 
Visayas ngan Mindanao ha usa nga 
nasyunal nga gios-protesta hadton 
Agosto 20 agud tipahan an pagsakob 
han pulis ngan militar ha ira mga 
eskoylahan ngan iba pa nga pasista nga 
palisiya. Ha Eastern Visayas, 
ginpangunahan han UP Tacloban an 
paggios kun diin diri mamenos ha 100 
nga estudyante an ginawas ha ira klase 
ngan nagbuhat han programa ha 
downtown han syudad. 

Ginpakita han mga gios-protesta an 
hiluagan nga pagkundenar han mga 
kabatan-unan ha mga matiyupion ngan 
baga-balaud militar nga palisiya han 
gubyerno kontra ha ira, sugad han 
pagsakob han armado nga pwersa han 
estado ha mga eskoylahan, mandatory 
ROTC, ngan pagpapaserra han mga 
eskoylahan nga Lumad. Lurong nga 
katuyuanan hini nga mga palisiya an 
pahuyuon ngan puypuyon an kabatan-
unan komo makusog nga tingog han 
oposisyon nga kritikal ha kontra-
katawhan nga rehimen US-Duterte. 

Ha rehiyon, napamatud-an ha 
mismo nga adlaw han gios-protesta an 
panraugdaug han rehimen. Ginharas 
han mga elemento han PNP an mga 
kaapi han The Pillar, an pan-

estudyante nga mantalaan han 
University of Eastern Philippines (UEP) 
ha Catarman, Northern Samar. Gin-
interogar han upat nga pulis an punong 
patnugot han mantalaan kabahin han 
usa nga seremonya han pandagkot han 
kandila nga ginbuhat han mga 
estudyante agud manawagan han 
hustisya para ha mga biktima han 
panmatay ha Negros. Sigon ha ira, 
peligro daw ha seguridad han 
eskoylahan ini nga aktibidad. Tikang 
Agosto 19, nakikit-an na an mga 
kapulisan nga naglilinibot ha kampus 
ngan nangunguha han ritrato han 
upisina han The Pillar komo panharas 

tungod kay may rali nga bubuhaton ha 
UEP. 

Hadto pa ginmomonitor han 
kapulisan ngan militar an mantalaan 
nga The Pillar. Hugot nga ginkundenar 
han mga estudyante an mga panharas 
ngan Red-tagging nga mga atake han 
estado ha libre nga pamamahayag. 
Ginpanawagan naman han College 
Editors Guild of the Philippines, usa nga 
nasyunal nga organisasyon han mga 
mantalaan ha kolehiyo, nga padayon 
nga magin mabinantayon an mga 
estudyante ngan ibuksas an tinuod nga 
kamutangan han nasud.

HA USA NGA in terbyu nga gi na was had ton Agos to 21, igin-
ekspli kar ni Prop. Jo se Ma ria Si son nga tu ngod ha na ti ka ku ‐
sog nga ka giu san han mga ka ba tan-u nan, hi ra li wat an prin ‐
si pal nga tar get nga puy pu yon han reak syu nar yo nga gub ‐
yer no. Gra be nga pan hul ga ngan pag pa tay mis mo ha mga ak ‐
ti bis ta an gin bu bu hat han mga pa sis ta agud si gu ru hon an ira 
pag hu yo. Gin-ga ga mit na li wat han re hi men Du ter te an pi ra 
nga per so nal nga prob le ma han pa mil ya agud du gang pa nga 
gi pi ton an ka ba tan-u nan. 

Su gad an des pe ra do nga ba ton han reak syu nar yo nga 
gub yer no ha na ti ka ku sog ngan na ti ka hi la pad nga re bo lu syu ‐
nar yo nga ka giu san. Si gon kan Si son, ka tu ngod han ka da tag ‐
sa nga mag pin sar, mag ya kan, ngan mag-a sembli ya agud ire ‐
histro an ira mga pa na wa gan. Ka tu ngod han ka da tag sa an 
ma gin usa nga ak ti bis ta. 

Si gon kan Si son, wa ray pag ka kai ba an es ti lo ni ra Marcos 
ngan Du ter te ha pag puy poy ha ka giu san han ka ba tan-u nan. 
Gin-a tu han ini han mga ak ti bis ta pi naa gi han mas da mo, ma ‐

Rek ru ter han BHB: Akti bis mo o hi Du ter te?
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HUGOT NGA GINKUNDENAR han Ro ‐
dan te Urtal Com mand (RUC o BHB-
Northern Sa mar) an Armed Forces of 
the Phi lip pi nes (AFP) tu ngod han pan ‐
ma tay han mga lo kal nga upi syal ngan 
pan mi rit ha mga mu ni si pal nga gub yer ‐
no agud idek la ra an PKP-BHB nga 
"per so na non gra ta" (o gin di di ri). Gin ‐
tud lok ha par ti ku lar han RUC an 803rd 
Infantry Bri ga de han Phi lip pi ne Army 
ko mo res pon sab le han pag sab rag han 
pa sis ta nga te ror ha pru bin sya. Di ri 
ma me nos ha li ma na nga upi syal han 
ba ra ngay an gin pa tay ha Northern Sa ‐
mar. 

Ha usa nga pahayag hadton Agosto 
26 ni Ka Ama do Pe san te, ta ga pag ya ‐
kan han RUC, na hi pa tik ha mga mi li ta ‐
ri sa do nga lu gar an mga pan ma tay han 
mga lo kal nga upi syal ngan si bil yan su ‐
gad han ka pi tan han Ba ra ngay San Mi ‐
gu el, Las Navas nga hi Apo li na rio “Pe ‐
ning” Le bico; ka pi tan han barangay 
nga hi Jo se li to Zai de, Jr. han Bo bon; 
ka pi tan han barangay nga hi Bo lon 
Tio pen to han Lo pe de Ve ga; kagawad 
han barangay nga hi Allan Barce lon 
han Ca tar man, ngan iba pa nga mga 
bik ti ma. Gin du gang ni ya nga an pi na ‐
ka bag-o din hi an in si den te nga pag pa ‐
ta ya ha ka pi tan han Ba ra ngay Rom ‐
bang, Lao-ang nga amo hi Car me li to 
Ba lu yot gab-i han Agosto 19.

Igin-ekspli kar han RUC nga an su ‐
gad nga ka mu ta ngan re sul ta han ka ‐
man du an ni Du ter te sanglit hul-os nga 
gin ba ba le wa ray han AFP an si bil-pu li ‐
ti kal nga mga ka lib ri han, ka tu ngod 
ngan ki na bu hi han ka taw han ngan 
igin bu tang ha pung kay han ku mand an 
mer se nar yo nga AFP ha su lod han mga 
si bil yan nga ahen sya ngan insti tu syon 
han Gubyerno han Republika han 
Pilipinas. Su bay ini ha di sen yo han Na ‐
tio nal Task Force to End Local Com mu ‐
nist Armed Conflict (NTF-ELCAC) nga 
na tu kod ila rum han Execu tive Order 
(EO) 70 ni Du ter te had ton Novem ber 
2018. Sis te ma ti ko nga gin hi hi mo pi ‐
naa gi han EO 70 nga ta ma kan han AFP 
an oto ri dad han igin-e le her nga mga 
upi syal han lo kal nga gub yer no. Ha 
mai ha nga pa na hon na hiaa gum an lo ‐

kal nga mga opi syal han pag ba le wa ray 
ha ira po der ko mo lo kal nga yu nit han 
reak syu nar yo nga gob yer no. Ha su gad, 
gin ta ta la pas han mi li tar an in ter na ‐
syu nal nga ma ka ta wo nga ba la ud, an 
ka sa ra bu tan nga CARHRIHL ngan bi ‐
san an mga ba la ud han reak syu nar yo 
nga gub yer no. 

Gin buk sas li wat ni Pea san te nga 
nag ha ha di an ba ga-ba la ud mi li tar ha 
su mob ra-ku mu lang 30 nga bar yo nga 
apek ta do han kom bat ngan "peace and 
deve lop ment team" o PDT nga mga 
ope ra syo n. Gin su mat li wat ni ya an ha ‐
ras ment ngan pag pu gos han 803rd 
IBde ha lo kal nga mga ahen sya ngan 
mu ni si pal nga gub yer no agud su por ta ‐
han ngan pon do han an pe ke nga pa pa ‐
nu ren der ha mga or di nar yo nga si bil ‐
yan. Sam tang, gin pi pi rit na man an mga 
lo kal nga gub yer no nga mag dek la ra 
nga "per so na non gra ta" an mga oga ‐
ni sa syon han PKP-BHB-NDFP. 

Ha dayag nga su rat ha mga lo kal 
nga upi sya l hadton Agosto 21, gin-ag ‐
hat han RUC an mga upi syal han lo kal 
nga gub yer no nga ibuk sas ngan atu ‐
han an EO 70 ngan di ri mag pa da ra ha 
mi li ta ris ta nga hu yob sugad han 
kampanya nga igdeklara an PKP-BHB-
NDFP komo "persona non grata." Gin ‐
pa na wa gan li wat han BHB nga mag-u ‐
ru sa an ma sa han ka taw han ngan mga 
lo kal nga upi syal ko mo mga di ri ar ma ‐
do nga si bil yan ngan di ri-kom ba tant, 
agud ig-in sis ter an ga hum han si bil ‐
yan nga oto ri dad ngan di ri hi ra an gay 
dik ta han, ga mi ton ngan ig sung song 
ha anu man nga ar ma do nga ka de li ka ‐
du han.

Dugang nga panalapas
Samtang, nanarhug han pag-

masaker an mga sundalo han 20th IB 
ha mga molupyo han Brgy. Capotoan 
ha bungto han Las Navas, Northern 
Samar ha susrunod nga gab-i han 
Agosto 12 ngan 13, sigon ha 
Katungod-Sinirangan Bisayas. 

Komo pagbulos ha kaperdihan han 
mga pasista nga tropa ha panharas 
han BHB ha detatsment nga karaknit 
han nasering nga baryo, waray 

wantas nga panalapas ha tawhanon 
nga katungod han mga sibilyan an ira 
ginbuhat ha panguna ni Lt. Col. Juan 
Gullem. 

Gintirok han mga sundalo an 143 
nga taghimaryo ngan ginlain an 
kalalakin-an ha kababayin-an, samtang 
ginbulag an mga batan-on ha ira mga 
nanay. Gin-interogar ngan ginkuhaan 
liwat nira han ritrato an pito nga 
residente. Iligal nira nga ginsakob an 
kabablayan han mga residente ngan 
nagsasrang han kagamitan. Ha 
pinakaurhi nga sumat, nakada la 
gihapon an mga sundalo ha baryo kun 
diin sige liwat an pagmonitor hini ha 
nasakob ngan nagawas nga residente. 

Ginsikmit naman han mga sundalo 
han 43rd IB hi Nario Lagrimas han 
Brgy. E. Duran, Bobon, Northern 
Samar ngan an usa nga parag-uma 
hadton Agosto 8. Gindakop hira 
samtang nag-uuma hirani ha baryo. 
Ginbuhian gihapon an waray ngarani 
nga parag-uma pero waray buhii hi 
Lagrimas hasta yana.

"Rekruter...," tikang ha paypay 4
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ku sog ngan dag ko nga gios-pro tes ‐
ta. 

Tu ngod kay nag pa pa bi lin nga 
du not la gi ha pon an sis te ma han ka ‐
ti ling ban, nag pa pa bi lin an ma pan-a ‐
to nga di wa han mga ka ba tan-u nan. 
Da ko an pag ta pod ni Si son ha bag-o 
nga he ne ra syon han mga ak ti bis ta 
nga di ri bas ta ma ha had lok ngan ma ‐
yuk bo ha pa sis ta nga ti ra ni ya han 
re hi men US-Du ter te. 

Se ring ni Si son, di ri ak ti bis mo an 
ra son kun kay ano na ti ka da mo an 
es tud yan te ngan ka taw han Pi li pi no 
nga naa pi ha Ba gong Huk bong Ba ‐
yan. An nag pa pa bi lin nga mga ba ta ‐
kan nga prob le ma han im per ya lis mo, 
pyu da lis mo ngan bu ruk ra ta ka pi ta ‐
lis mo amo an nag du du so ha ka da 
ba tan-on nga ak ti bis ta nga mag-ar ‐
mas ngan ipa da yon an pa kig bi sog ha 
mas hi ta as nga ba li tang, an ar ma do 
nga re bo lu syo n. An re hi men US-Du ‐
ter te an prin si pal nga pa rag rek lu ta 
han Ba gong Huk bong Ba yan.

Pan ma tay ngan pan mi rit ha mga lo kal nga 
upi syal ha Northern Samar
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TIKANG HINI NGA isyu, ipapagawas na an Larab kada 
semana. Baton ini ha paspas nga mga pagbabag-o ha 
rebolusyunaryo nga sitwasyon, ngan ha kinahanglan nga 
pagkumpas ha mga rebolusyunaryo nga pwersa ngan masa. 
Kada semana, uundon hini an tukma nga rebolusyunaryo 
nga pagkulaw ngan tindog ha mayor nga mga panhitabo 
ngan huyob, ngan ipapadangat hini an pinakaimportante 
nga mga balita. 

Ginlalauman nga makakabulig an sinemana nga Larab 
ha buruhaton masa. Pagpukaw an syahan nga pitad ha 
buruhaton masa, kun diin yawe an propaganda ngan 
pampulitika nga edukasyon. An masa nga napupukaw asya 
an malalauman nga maorganisa ngan mapagios. 

Kinahanglan suportahan an Larab pinaagi han 

napapanahon nga pagpadangat han pinakalab-as nga 
aksyon militar, aksyon masa, mga panalapas ha tawhanon 
nga katungod ngan iba pa nga mahinungdanon nga ig-
uunod hini. Kinahanglan padamuon ngan idistribwer an 
Larab ha pinakadagmit ngan pinakahiluag nga pamaagi 
tubtub ha mga organisasyon masa. Kinahanglan ipaabot an 
anuman nga komentaryo ngan suhestyon para ha dugang 
nga pagpaupay han Larab. 

Magburubligay kita, ipasamwak naton an maupay nga 
balita han rebolusyon! 

Para ha mga pinaka bag-o nga update, bisitahon an:
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Jolina "Ka Sam" Celedonio
batan-on, mabayanihon, 
martir han rebolusyon

Pagsaludar

GINHAHATAG HAN SERGIO Lo bi no 
Com mand (SLC o BHB-Eastern Samar) 
an pi na ka hi ta as nga pag sa lu dar ha 
mau pay ngan mai sog nga anak han ka ‐
taw han nga hi Ka sa mang Jo li na Baja do 
Ce le do nio o Ka Sam nga na mar tir ha 
usa nga reyd had ton Ma yo 30. Gin-a ‐
ta ke an mga ka sa ma han mga ele men ‐
to han pa sis ta nga Char lie Coy han 
14th IB da pit ha Sityo Ba gong Bar rio, 
Ba ra ngay Pi na nag-an, Bo ro ngan, Eas ‐
tern Sa mar. 

Igin-anak hi Ka Sam had ton Hul yo 
8, 1998 ti kang ha pa mil ya han kab las 
nga pa rag-u ma. Ikatu lo hi ya ha unom 
nga mag bu rug to. Nakaabot hi ya han 
Gra de 9 ha usa nga pam pub li ko nga 
es koy la han ha Bo ro ngan, Eas tern Sa ‐
mar. 

Akti bo nga kaa pi han Ka ba ta ang 
Ma ka ba yan hi Ka Sam an tes mag pul ‐
taym. Han nag lan sar han pam pu li ti ka 
nga edu ka syon an mga ka sa ma, nag-
de si syon hi ya nga mag pul taym ha BHB 
had ton Septyembre 26, 2018. Wa lo 
ka bu lan hi ya nga nag ser be ko mo Pu la 

nga ma nga ra way ngan na gin gi ya 
pam pu li ti ka hi ya han iskwad. 

Ma hi lig mag ba sa ngan ak ti bo mag ‐
pa kia na hi Ka Sam sang lit ma dag mit 
hi ya ma hi ba ro ha kumpli ka do nga hig ‐
wa os han pag re re bo lu syo n. Ki ni ta an 
iya ta len to ngan ka ba ti ran ha pag kan ‐
ta, pag-ar te ha mga dra ma, pag sa yaw-
in terpre ta syon ngan pag kom po so han 
kan ta. Inte re sa do hi ya nga ma gin 
instruk tor-e du ka dor ngan Pu la nga 
dok tor. 

Usa hi ya nga de ter mi na do nga ka ‐
sa ma. Na gin ma dig-on an iya ka tin dog 
ha ar ma do nga pa kig-a way, di ri ma ‐
rek la mu hon ngan di ri ma kai ya, ma bi ‐
nu li gon ngan ma ki sang ka yon, ngan na ‐
gin ma ti na la hu ron ha pag ya kan. Sus ‐
ba ran li wat hi ya ha simple nga pa ngi ‐
na bu hi. 

Mau pay ma ki sa ma hi Ka Sam ha 
mga ka sa ma ngan ma sa. Na gin ma ti ‐
nag da non ngan ma ki sa sang ka yon hi ya, 
ngan ma ga an ma kat ra ba ho kay ma ‐
dag mit la hi ya ma pa ta wa. Da mo an ii ‐
li won ha iya: an iya mag-u pay nga bu ‐

hat, ak ti tud, ngan pag ta gad ha ma sa 
ngan mga ka sa ma. Ma mi mi ngaw an 
mga ka sa ma ha iya. 

Ha wa lo ka bu lan ni ya nga pag se ‐
ser be ha ma sa, na gin ma hi nung da non 
an iya ki na bu hi. Se ring ni ya ha usa nga 
asembli ya ha bar yo, "Ayaw ki ta ka had ‐
lok ma ma tay kay nag ka kau ru sa man 
ki ta. Di ri ako na had lok ma ma tay bas ta 
pa ra ha re bo lu syo n." Han na ba ba ra ka 
an iya pa mil ya ha iya ki na bu hi, nag dig-
on hi ya nga mag pa da yon ko mo Pu la 
nga ma nga ra way. De ter mi na do hi ya 
nga ipa da yon an ti ni ka ngan han iya lo ‐
lo, hi Arse nio "Ka Aman" Baja do, nga 
nag bu his li wat han ki na bu hi ko mo re ‐
bo lu syu nar yo. 

Ha tu na nga si na ri bu han ni ya han 
du go, ma tu rok an da mo pa nga su gad 
ni Ka Sam nga may ka sing ka sing ngan 
pa ni nin du gan pa ra ha kla se nga anak ‐
bal has. Da mo pa nga mai sog ngan ma ‐
ba ya ni hon nga ba tan-on an ma su nod 
ha iya. 

Larab, sinemana na


