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GIN-AMBUS HAN Ba gong Huk ‐
bong Ba yan (BHB) – Ilocos-Cor ‐
dil le ra (Chad li Mo lin tas Com ‐
mand) usa nga pla tun han Char lie 
Com pany 50th IB nga gi npapa mu ‐
mu nu an ni Lt. Pu la lo nan ha Agu id, 
Sa ga da, Moun ta in Province di da 
han Septyembre 26. Si gon han 
mga na hiu na nga re port, usa nga 
sun da lo an na ma tay ngan usa an 
sa ma ran. Ginpatuman an am bus 
ha but nga han ope ra syon du mog 
han Northern Luzon Com mand 
han AFP nga naglulupgop han li ma 
nga mu ni sip yo, (Bon toc, Sa ga da, 
Be sao, Tag di an ngan Bau ko) ngan 
ka sa pit nga mu ni sip yo han Abra 
(Tu bo). 

Sam tang, gin-am bus han usa 
nga yu nit han BHB-Min do ro 
(Lucio de Guzman Com mand) an 
usa nga trak han pu lis nga nag ba ‐
b ya he ha hay wey nga sa kop han 
Ba ra ngay Pa si, Socor ro, Ori en tal 

50th IB gin-am bus 
han BHB-ICR

Ka tu ya wan an gin se se ring nga 
pi ra na kayu kot an “su mu ren der” 
kan Du ter te. Ar ma do ba hira, mga 
kri mi nal o mayda mga ka so? An ka ‐
ma tuo ran, 99% ha ira in mga or di ‐
nar yo nga pa rag-u ma, tra ba ha dor 
ha uma ngan mga simple nga nag ‐
pa pa ka bu hi. Nau wat hira, gin tar hug 
o ginpwer sa: gin pa pi la han me yor 
pa ra ku ma ra wat hin bu gas ngan de 
la ta, gin pa per ma han blang ko nga 
pa pel, gin paa ten der ha “da ya lo go” 
ngan iba pa nga pa  ngu wat, agud 
pa gaw son nga “su mu ren der” hira. 

Da ko nga katuyawan gi ha pon 
an pa la bas han AFP nga “ per so na 
non gra ta” (o pag dek la ra han mga “ 
ta wo nga di ri mag-u pay”) an Ba ‐
gong Huk bong Ba yan (BHB) ngan 

mga “walhon nga gru po”. Hi no ba 
an un god nga gin ka ka ngal san han 
ma sa? Di ri ba an mga abu sa do nga 
sun da lo: na ka hi yom kun naa tu bang 
ha mid ya, pe ro na ga was an pa ngil 
kun wa ray ka me ra? An tinuod nga 
tu yo han AFP pii ton ngan bung ka ‐
gon an mga or ga ni sa syon han ka ‐
taw han. Igin da da bi hia ha BHB bi ‐
san kun wa ray hi ra kri men o ka so 
nga gin-aa tu bang ha kor te. 

Mapaso han AFP an mo lup yo 
ngan an ira mga aso sa syon tu ngod 
kay nakontra hira ha mga abu so 
han AFP. Kontra hi ra ha pag  kam po 
han mga sun da lo but nga han mga 
ba ra ngay nga nag da da ra hin 
kadelikaduhan, ka had lok, ari nga sa, 

Pan guwat ngan pa na na lum pi gos. Ini an ad law-ad law nga du rot ni Du ‐
ter te ngan han AFP/PNP ha ma sa nga nag ku ku ri ha mga pron te ra ngan 
ka bu ki ran. “Kamurayawan ngan Kahimyangan an saad, kundi pu ros 

ka ba ngi san ngan ka ku ri an an bu nga han wa ray wan tas nga ger ra kontra ha 
ka taw han. Di ri na ta ta hu ban han mga pabilib nga “ser bi syo” an hikuagan nga 
pagkuri ngan ka wa ray pa ka bu hi du rot han pa nga nga gaw ngan pagpalayas ha 
tu na. 

Isa lik way an panguwat 
ngan pa na na lum pi gos 
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bi syo ngan des tor bo ha mo lup yo. 
Da ko nga pa bug-at ha ka taw han 

ini nga mga gin hi hi mo. Ginpu pon do ‐
han han kwar ta han ka taw han pe ro 
gin ki ki ta an han mga bua ya nga upi ‐
syal han AFP. Kau pod din hi an E-
CLIP nga nag sa ad nga mag ha ha tag 
hin P65,000 ka da “nag su ren der." 
Dmo nga ka so nga wa ray bi san pi so 
nga naa bot ha ira pa lad. May iba 
na man nga na ka ka ra wat hin 5,000 
ha por ma hin hu lu gan nga mo tor sik ‐
lo. Ga tus-ga tos kamil yon pi sos an 
na ku ku ra kot han mga ha kug nga 
upi syal nsugad liwat an na hi ta bo 
nga sis te ma han pa  nga wat ha 4P’s). 
Mas da mo an “ma su ren der” mas 
da ko an ma ku ku ra kot. 

Da ko nga ne go syo gi ha pon an 
an mga ma gas tos nga pa la bas su gad 
han gin pa pa hi mo nga “pa ba lay”, 
“pa ma sya da ha Hong kong”, ngan 
iba pa nga ka tu ya wan. An ka ma tuo ‐
ran, im bis nga pa ba lay, may mga 
ka so nga an mga “su mu ren der”, la bi 
na an mga la la ki, ginku ku dal nga 
su gad hin ha yop ha sa kob han mga 
kam po mi li tar. 

Pi rit nga gin pa pa ga was han AFP/
PNP nga su por ta do han ka taw han 
an ira ger ra kontra ha BHB. An ka ‐

ma yuo ran, an ma sa mis mo an ira gi ‐
nge ger ra. An ma sa an ura-ura ni ra 
nga gin pa pa ku ri an. Gin di did-an hi ra 
nga magtra ba ho ha uma o gu ma was 
ha bar yo. Gin tet sek poynt ngan gin-
uulang an ira pag ka on. Gin ka kam ‐
pu han an mga eskoy la han han ka ‐
ba ta an. Ka had lok, di ri ka li pay, an 
du rot an ira ar ma do nga pre sen sya 
ha but nga han bar yo, pa nu nog han 
mga pa yag, pa na na ka han mga ba ‐
lay, pag  pi na bu to han pu sil, pa nga ‐
ngan yon, pa n mom ba han mga he li ‐
kop ter, bi san an na ka ka rin de nga 
pag li but-li bot han mga dro ne. 

Pi ra nga pa rag-u ma na ba an 
gin pa tay han mga pwer sa ngan 
ahen te han AFP/PNP? Ha ur hi nga 
ihap: 231. Hi n-o an ma hi nga nga li ‐
mot ha Ma sa ker ha Sa gay, ha Ma sa ‐
ker ha La ke Se bu, ha 14 nga gin pa ‐
tay ha sa kob hin usa kaad law ha 
Neg ros? Wa ray hi ra pu sil, pe ro 
inato daw hira. 

An panguwat nga “su ren der” 
ngan “per so na non gra ta” han AFP/
PNP in mga bu wa nga pa la bas agud 
uwa ton an ma sa. Gin ta ta hu ban hi ni 
an ka pak ya san han re hi men Du ter te 
nga per di hon an BHB ngan an ka ‐
ma tuo ran han pa da yon nga nag po ‐
por si ge an ar ma do nga pa kig-a way 
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An Ang Bayan igin-gagawas duha kabeses kada bulan
han Komite Sentral han Partido Komunista ng Pilipinas

ha Luzon, Vi sa yas ngan Min da nao. 
Da ko nga parupanguwat hi Du ‐

ter te ha pag po pos tu ra ni ya nga 
ma ka pa rag-u ma ngan pa ra ha re ‐
por ma ha tu na. Gu li at ni Du ter te: “ 
Ta lik dan na ni yo an NPA, ha akon 
na ka mo!” sam tang nan ha ha tag hin 
wa ray-pu los nga mga pa pe les. Gin ‐
ta ta hu ban ni Du ter te an kri sis nga 
nag pu pu tos ha ka bar yu han. Ga tus-
ga tos kayu kot nga mga parg-u ma 
han hu may an gin pa pa tay ni Du ter ‐
te ha pag ba ha han im por ted nga 
bu gas. An iya mai tom nga la rang in 
aga won an tu na nga tang ga lon an 
ka ka ya han nga uma to an ma sa nga 
anak bal has agud lib re nga ma ka su ‐
lod an mga lang yaw nga kum pan ya 
ha pag mi mi na, plan ta syon han oill 
palm, mga pro yek to nga pan-e ner ‐
hi ya ngan pan tu ris mo, kal sa da nga 
iba pa nga imprastruk tu ra pa ra ha 
dag ko nga ne go syo. 

Tu yo hi ni nga ta nan nga 
panguwat nga bung ka gon an pag ‐
kau ru sa han ma sa nga anak bal has 
ha ka bar yu han ngan pia ngan an ira 
ku sog nga uma to. Pi rit nga gin bu ‐
bung kag ngan igin di di ri an mga de ‐
mok ra ti ko nga tsap ter agud ma hi ‐
bi lin ad ton ma lu hod la ha AFP/PNP 
ngan ad ton mga upi syal nga ma su ‐
nod ha nga ta nan nga ira man do. 
Ginta ta pos an mga ka lib re han ngan 
ka tu ngod bi san nakasurat ha ila rum 
han ka lu ga ri ngon ni ra nga konsti ‐
tu syon 1987. Ini an kaa yu san nga 
pa sis ta nga igin -iimponer ni Du ter ‐
te ha bug-os nga na sud. Hing yap 
ni ya nga ku ha an hin kapas an mga 
ta wo nga de pen sa han an ira mga 
in te res ngan kau pa yan. 
Ginkakangalasan ni Du ter te an mga 
pa rag-u ma, mga Lu mad, ka ba ba ‐
yen-an, ka ba tan-o nan nga nag ka ‐
kau ru sa ngan na ni nin du gan. 

Kun wa ray ku sog nga uma to an 
ka taw han, wa ray ma ka ka pu gong 
kan Du ter te nga dugang nga pa ku ‐
ri an pa an ma sa, pa ha la wi gon an 
iya po der ngan tu ma non an inop ni ‐
ya nga ma gin dik ta dor su gad kan 
Marcos agud kontro lon an nga ta ‐
nan nga ba lig ya an han dru ga, ka ti ‐
nan an nga ta nan nga kontra ta han 
Chi na ha pa nga wat han natural nga 
ka ri ku han ha tu na ngan ka da ga tan, 
so lo hon an ku rap syon ngan pa da ‐
yon nga ma bu hi ha wa ray tub tu ban 

Igin-gagawas an Ang Bayan ha 
yinaknan nga Pilipino, Bisaya, Iloko, 

Hiligaynon, Waray ngan Ingles. 
Nakarawat an Ang Bayan han 

mga kontribusyon ha porma han 
mga artikulo ngan balita. Gin-aaghat 

liwat an mga mambarasa nga 
magpaabot han mga suson ngan 

rekomendasyon ha ikauuswag han 
aton mantalaan. 
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NAGSALAWAD HIN PITISYON 
pa ra ha writ of ha be as cor pus ha 
Kor te Sup re ma hi Arnulfo Pacal ‐
da, amay ni Alexandrea Pacal da, 
usa nga ak ti bis ta nga ili gal nga 
gin-a res to han Armed Forces of 
the Phi lip pi nes ngan gin pa ga was 
nga “nag su ren der” nga Pu la nga 
ma nga ra way. 

Si gOn han mga abu ga do han 
pa mil ya Pacal da, gin-aa ro ni ra 
nga dag mit nga ig-a tu bang han 
mi li tar hi Alexandrea ha kor te 
agud da yon hi ya ma pa ga was. Hi 
Alexandrea gin-a res to hadton 
han Sept yembre 14 ha Ba ra ngay 
Mag say say, Quezon. Wa ray hi ya 
pa kao na ngan pa ka tu ru ga hin 
ha ros 30 oras. Gin pa per ma hi ya 
hin usa nga do ku men to nga na hi ‐
ba ru an ni ya ha ur hi nga usa 
ngay-an nga pa ha yag hin bo lun ‐
tar yo nga pag su ren der. Gin ba wi 
ni ya ini ka hu man ma bi si ta han 
iya pa mil ya ngan med yo nai ba ‐
nan an iya ka had lok nga gin-aa ‐
bat ni ya. Nag pa ga was hi ya hin 
na ka bid yo nga pa ha yag nga 
nagsesering nga wa ray hi ya mag ‐
su ren der, ngan wa ray hi ya ra son 
agud mag su ren der. 

Ha ab re nga su rat han amay 
nga Pacal da, gin-aa ro ni ya ha 
pub li ko an su por ta agud dag mit 
nga ma bu hi an an iya anak. Se ‐
ring ni ya, umu koy hi ya ngan han 
iya anak nga la la ki ha pag tat ra ‐
ba ho agud up dan hi Alexeandrea 
ha pre su han han kam po-mi li tar 
tu ngod ha ka had lok ni 
Alexandrea nga ut ro hi ya pwer ‐
sa hon nga “mag su ren der” kun 
wa ray hi ya bi si ta. Nag pa pa bi lin 
nga ma dig-on an pa mil ya Pacal da 
tu ngod kay maa ram hi ra nga wa ‐
ray sa la ngan wa ray li gal nga ba ‐
sa ra nan an pag ka de ti ner kan 
Alexandrea. 

Ihu nong an pan lo lo ko, 
pagaw son hi Alexandrea 
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Min do ro di da han Set yembre 24. 
Di ri ma me nus ha 12 an kas wal ti ha 
ga pil han kaa way. An nasering nga 
mga pulis gin-gagamit han 203rd 
IBde ha mga igin la lan sar hi ni nga 
ope ra syon kom bat ha is la. 

Ha Ca ma ri nes Sur, gin dis-ar ‐
ma han han BHB-Ca ra mo an (To mas 
Pi la pil Com mand) hi Jo se Cor di al, 
ha Sit yo Manto po, Ba ra ngay Bi na ‐
gas ba san, Garchi to ri na. Na kum pis ‐
ka ha iya an du ha nga KG9 ngan 
upat nga ma ga sin hi ni, du ha nga 
pis to la nga ka lib re .45 ngan upat 
nga ma ga sin hi ni ngan mga ba la. Hi 
Cor di al, usa nga pi ra ta, ignre rek la ‐
mo han mga re si den te tu ngod ha 

iya pa nga  bu so, pa na nar hug ngan 
pag pa pa bu to hin pu sil. Dabi liwat 
hi ya ha pag  pa sa rang hin dru ga 
ngan pa  nga gaw han tu na ha mga 
 ta kip nga par se la han tu na nga pa ‐
na nag-i ya han iba nga pa rag-u ma. 

Sam tang, hu got nga gin pan hi ‐
mu wa han BHB-Albay (San tos Bi na ‐
me ra Com mand) nga mayda na hi ta ‐
bo nga engkwentro ha Sit yo Cad ‐
lom, Bar ngay Pndan ha Li gao, Albay 
had ton Oktub re 1. Se ring han BHB, 
la rang la ini han AFP-PNP pa ra ta ‐
gan ra son an pag tu tu kod hin 
Provincial Task Force to End Local 
Com mu nist Armed Conflict. 

nga pag ka hu ral wa. 
Ka taw han! Dugang nga 

kakurian ngan ka ti na lum pi gos an 
hiaa gu man han ma sa nga anak bal ‐
has ha mga pron te ra ngan ka bu ki ‐
ran kun ki ta ma hu yo ngan ma yuk bo 
la kan Du ter te ngan ha AFP/PNP. 
Ungba wan an ka had lok! Du ru yog 
ngan mag de pen sa! Mag kau ru sa 
ngan uma to! 

Ano an da pat na ton hi mu on? 
Ba wi on an ka lib re han nga 
iginhikaw! Ipa kigbisog an mga ka ‐
lib re han ngan de mok ra ti ko nga ka ‐
tu ngod. Tu ku ron, pa hi lua gon ngan 
pa dig-u non an ka lu ga ri ngon nga 
asosasyon! Kinahanglan gu mi os an 
bug-os nga ba ra ngay, an mag ka hig ‐
ra ni nga ba ra ngay ngan an bu ru ‐
bug-os nga ka taw han. 

Ura-ura kagrabe an pa ni ni yu pi 
han re hi men Du ter te ha ma sa nga 
anak bal has ha mga pron te ra ngan 
ka bu ki ran. Sang lit, kinahanglan 
ma ni gu ro nga ipa kigbisog an in te res 
ngan ikauu pay han nga ta nan nga 
ma sa nga nag ku ku ri. Du ru yog nga 
ipa kigbisog an pag kal tas ha ple te ha 
tu na, pag pa hi bu bo han in te res han 
pau tang ngan pre syo han ga hi ngan 
pes ti sid yo, ma ka ta du ngan nga 
presyo han hu may, kop ras, sa ging, 
aba ka ngan mga pro duk to ha uma, 
ka tu ngod ha pon do pan ka la mi dad 
ngan iba pa. Du ru yog nga atu han 
an mag ti yu pi on nga mga pro yek to 
han mga lang yaw ngan lo kal nga 
dag ko nga ka pi ta lis ta nga nag li li gis 
ha in te res han kab la sa non. 

An Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi ‐

nas in hu got nga kau gop han ka ‐
taw han. Di ri mag ba bag-o an pa nin ‐
du gan han Par ti do pa ra ha in te res 
han ma sa nga anak bal has. Sum pa 
han Par ti do hul-os nga mag pa ka dig-
on agud mag pa bi lin nga gi ya, li der 
ngan ka sa ma ha ka da se gun do han 
ma ku ri nga pa kig-a way kontra ha 
mag ti yu pi on ngan mag ta lum pi go ‐
son. 

Gin tu kod han Par ti do an BHB 
ko mo ti nu od nga huk bo han ma sa 
nga Pi li pi no. An mga Pu la nga ma ‐
nga ra way hi ni gin bu bug-os han pi ‐
na ka mag-u pay, pi na ka mag-i sog 
ngan pi na ka tang kod nga mga anak 
han na sud. Gin-uung ba wan ni ra an 
ka ku ri an, ka mi ngaw ngan nga ta nan 
nga sak ri pi syo ngan wa ray-ru ha du ‐
ha nga igin ha ha tag an nga ta nan 
nga ka bal tok ngan ku sog agud de ‐
pen sa han an  ma sa kontra ha pag ‐
pa pa ku ri ngan pa ni ni yu pi. Pa da yon 
na ton nga ig ha tag an nga ta nan nga 
su por ta ngan pag hi gug ma ha aton 
huk bo. Deiru di ret so nga pa pa kus ‐
gon han BHB ngan igpapa su long an 
ar ma do nga pa kig-a way ha bug-os 
nga na sud agud atakihon an mga 
ber du go ngan kri me nal nga yu nit 
han AFP, PNP ngan nga ta nan nga 
ar ma do nga ta wo han ni Du ter te. 

Isa lik way ngan atu han an 
panguwat ngan pa na na lum pi gos ni 
Du ter te ngan han AFP/PNP! Atu han 
an pan bu bu hag ha ma sa! Mag kau ‐
ru sa ngan du ru yog nga ipa kigbisog 
an de mok ra sya ngan in te res han 
bug-os nga na sud! Ta pu son ngan 
rum kon an pagjha ha di han pa sis ta 
nga re hi men Du ter te.
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on. Gin se se gu ro han mga igi n-a ‐
sayn nga upi syal ha sup lay an pag  ‐
ka may da hin sa dang nga pag ka on 
ngan iba pa nga pa ngi na hang lan 
han mga ma nga ra way. 

Di ri la ha pag ka on kun di bi san 
ha ga mit ma ki ki ta an pag  ka pan tay-
pan tay han mga ma nga ra way. Wa ‐
ray pag ha tag hin mga pa bor ha 
mga upi sya l. Kun ano an kla se han 
ga mit nga igin ha ha tag ha usa su ‐
gad  liwat ha iba pa. Gin ta ta li ngu ha 
nga sumadang ngan ma ha ta gan an 
mas na ngi ngi na hang lan han mga 
sup lay nga na pa lit o na re kaw dar. 
Agud ma se gu ro an ta ma nga pag ‐
ga mit hi ni, pa na-pa na hon nga nag ‐
hi hi mo hin im ben tar yo an mga upi ‐
syal ha sup lay. 

Simple nga pa ngi na bu hi han 
mga ku man der ngan mga sun da lo 
han huk bo. Ka ti pa ini ha bun dat 
nga mga he ne ral han AFP ngan 
PNP nga na nag-i ya hin mga dag ko 
nga man syo n. Nag-uu na hay an 
mga upi syal hi ni ha pa  ngu ra kot bi ‐
san ha gu ti ay ura-ura nga pan-
operasyon nga pondo nga na kaa lu ‐
ta ga pa ra ha ira mga tro pa. Ha ka ‐
so pa nang li tan han mga CAFGU, 
gi n-ga ga mit pa pa ra ha per so nal 
nga ne go syo han mga re gu lar nga 
sun da lo an swel do han mga ele ‐
men to ngan bi na ba ya ran la ini hin ‐

kay din hi an 
mga pla no 
pan-o pe ‐
rasyo n, mga 
pa maa gi ngan 
tek ni ka han 
pag-a to ngan pag  ma di nau gon han 
mga open si ba. 

Nai pa pa ki ta li wat an de mok ‐
rasya mi li tar ha pag bu tang hin mga 
kad re han huk bo ko mo mga ku man ‐
der ngan upi syal nga wa ray pag pi ‐
pi li ha edad. Gin ba ba sag hi ni an 
kul tu ra han pa  gin mas lagas o di 
nga ni be te ra no an tes ma gin upi sya ‐
l. 

Lu bog ha ad law-ad law nga pa ‐
kig-a way an mga ku man der han 
BHB, ka ti pa ha mga he ne ral han 
reak syu nar yo nga ar ma do nga huk ‐
bo. Aa da ha una han hi ra han mga 
pa kig-a way ngan sak ri pi syo ngan 
nag se ser be nga mo de lo ha mga Pu la 
nga ma nga ra way han prin sip yo han 
“simple nga pa ngi na bu hi, ngan ma ‐
du ru to nga pa kig-a way.”

Uu sa nga la me sa-han-pa ngao n 
Kan-on, Utan, Bu lad, De la ta. 

Ini an kaag su ban nga gin sa sa ru an 
ngaduha han mga Pu la nga ku man ‐
der ngan ma nga ra way han la me sa. 
Ha tu lo nga de mok ra sya, ha eko no ‐
mi ya lus-ay nga igin pa pa ki ta an 
pag ka ka pan tay-pan tay. 

Mag ka sa ro hi ra ha pan tay nga 
ra syon ngan pan tay nga bad yet. 
Kaag su ban, igin ha han-ay an mga 
su rud lan ha ku si na ngan mag ka su ‐
ru nod ngan gin ta tak san hin pag ka ‐

Ya we ha pag da loy han de mok ‐
ra sya an mga ta la ka yan ngan pag-
a ram ha rang go han mga ku man der 
ngan ma nga ra way ngan kad re han 
Par ti do hiu nong ha mga prin sip yo 
han Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo 
ngan ha prog ra ma, mga pa li si ya 
ngan mga de si syon han Par ti do ko ‐
mo ka par te hi ni. Impor tan te gi ha ‐
pon din hi nga re gu lar an ko lik ti bo 
nga pag su son ngan pag su son-ha-
ka lu ga ri ngon han mga Pu la nga ma ‐
nga ra way nga ya we ha pag pa pa dig-
on han ira pag kau ru sa. 

Na ta ta gan-hit su ra an de mok ra ‐
sya han huk bo ha tu lo nga na tad– 
pu li ti ka, mi li tar ngan eko no mi ya. 

Makikit-an de mok ra sya ha pu li ‐
ti ka ha pag ka may da hin mga mi ting 
ngan lib re nga pag pa  ha yag han 
pan sa kob giu tan han mga ku man der 
ngan sun da lo han huk bo. 

Ka dam-an han mga Pu la nga 
ma nga ra way mga pa rag-u ma ngan 
mi nor ya nga ka taw han. Gin se se gu ‐
ro han mga kad re han Par ti do nga 
pa hia ra on hi ra ha pag ha tag hin 
opin yon ngan pag pa  ha yag. Ka par te 
han ma tag-ad law nga ki na bu hi han 
mga yu nit han huk bo an ha li pot nga 
mi ting ngan pag-aa ses tub tub ha 
le bel han iskwad. 

Ka par te han de mok ra sya ha mi ‐
li tar an ka tu ngod han ka da ma nga ‐
ra way nga mag pa ha yag han ira 
opin yon ngan ha mga ka ru ka yak non 
mi li tar. Su gad man, an tes ngan 
pagkahuman han mga kam pan ya 
mi li tar in gin ki ki na hang lan mag hi mo 
hin mga mi ting an BHB. Gin ta ta la ‐

Na da loy an de mok ra sya ha re bo lu syon ha sa kob 
han NPA. Ini an pa ha yag ni Ka. Ando, usa nga 

ku man der han Ba gong Huk bong Ba yan. Gin se se gu ro 
ini han mga sa nga han Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi ‐
nas nga aa da ha sa kob han huk bo. Ka ru ha ini han 
di sip li na nga hu got nga gin ka ka ti nan han mga Pu la 
nga ma nga ra way. 

Lu yo han pag-ek sis ter han pa sis ta nga ti ran ya, gin bu bu hi han ka taw han ha da lan han pa kig-a way. Ma hiaa gi-an ini ha 
mga or ga ni sa syon han ka taw han, ira mga or ga no han pam pu li ti ka nga po der ngan gub yer no han ka taw han, ngan ha sa ‐
kob han Par ti do Ko mu nis ta ngan han Ba gong Huk bong Ba yan. Na da loy dinhi an bo ses han mga ti ni yu pi nga kla se ngan 
de mok ra ti ko nga sek tor, an ira mga de man da ngan ka rab-u ton, su gad man an ira mga kai sog ngan pagkangalas ha na ka ‐
ling kod nga re hi men. Ha sa kob hi ni lib re nga nai pap las tar han ka taw han an ira mga ka ru ka yak non hin wa ray ka had lok 
ngan re ser ba syo n. Na lu taw hi ni nga pro se so an ma ka ta du ngan ngan tukma nga re so lu syon ha ira mga is yu, nga na ka ka ‐
la um hi ra nga hul-os ini nga su su por ta han ngan de de pen sa han an ira huk bong ba yan. 

De mok ra sya ha sa kob han Ba gong Huk bong Ba yan 
Bu hi nga de mok ra sya han BHB 



la pas han AFP ha tawhanon nga 
ka tu ngod  mga pa rag-u ma ha 
bung to han Tay tay. 

Ha Navo tas City, di da han 
Sept yembre 22, ili gal nga gin-a res ‐
to, ginpre so ngan gin kas ti go han 
mga pu lis hi Nardric Po ras, 17, 
membro han Ka da may-Met ro Ma ‐
ni la. Kahuman ini ni ya dad-on ha 
hos pi tal an sa ma ran nga hipid ha 
ba lay nga nai go hin ba la ha usa nga 
ope ra syon nga “kontra-dru ga” han 
mga pu lis. Gin-a ku sa ran hi Po ras 
nga nag ba ba lig ya kuno hin ili gal 
nga dru ga. 

Gin-a res to na man han 20th IB 
hi ra Chris ti an Sa ba do, Anton Ma ‐
no so ngan Edson Picson di da han 
Oktub re 2, alas-11 han aga ha Ba ‐
ra ngay San Francisco, Las Navas, 
Not hern Sa mar. An tu lo in mga 
membro han Northern Sa mar Small 
Far mers Associa ti on nga nag hi hi mo 
hin pag-im bis ti ga hiu nong han pag ‐
sam wak han pes te nga gra be nga 
nag hi hi bang ha mga um ha nan ha 
pro bin sya, par ti ku lar ha Ca tu big 
ngan Las Navas.

Kahuman an kri men, nag ta nom 
hin ebe din sya nga rip le an mga sun ‐
da lo ngan gin pa ga was nga mga 
myembro kuno han Ba gong Huk bong 
Ba yan an du ha. Hu got ini nga gin ‐
pan hi mu wa han mga re si den te han 
bar yo. Si gon han ka pi tan han ba ra ‐
ngay, kaparamilya an li ma nga bik ‐
ti ma ngan nandadakop la isda ha 
sa log pa ra ha ka sal ni Agui lar. 

Ha Si ba gat, Agu san del Sur 
had ton Sept yembre 14, gin pan mu ‐
mu sil han nag-oo pe ra syon nga mga 
tro pa han 29th IB ngan mga Scout 
Ra nger hi Da tu Car li to Andu hu yan 
ha Sit yo Dan da non, Ba ra ngay Ca ‐
lam bu gan ha nagsering nga bung to. 
Na ka tal was ha pa n mu sil an iya 
upod nga hi Jhonny Boy Dan da non. 
Nag ta nom gi ha pon hin ebe din sya 
nga rip le an mga sun da lo ngan igin ‐
ba li ta nga kaa pi han BHB an ira na ‐

pa tay. 
Ka ba lis ka ran hi ni, igin-in sis ter 

han mga ka pa mil ya ngan kahimaryo 
han bik ti ma nga si bil yan hi Andu hu ‐
yan. Ku mad to la an mga bik ti ma ha 
bu kid agud mag la ga di hin ka hoy. 

Ili gal nga pag-a res to. Pi to nga 
ak ti bis ta an ili gal nga gin-a res to ha 
usa nga tsek poynt han gin tig-ob 
nga tro pa han AFP ngan PNP ha 
Puer to Prince sa, Pa la wan had ton 
Octub re 4, alas 8:30 han gab-i. 
Kau pod nga gin-a res to an hadto 
anay ta gapag ya kan han Ka ra pa tan 
–Sout hern Ta ga log nga hi Glendyhl 
Ma la ba nan. Gi na mit kontra ha iya 
an usa nga man dam yen to de ares to 
nga may mga na ka lis ta nga al yas. 
Di ri upod ha lis ta han an iya nga ‐
ran. 

Gin-a res to hi Ma la ba nan ka hu ‐
man mag lan sar an gru po hin em bis ‐
ti ga syon nga nai re port nga pag ta ‐

Pa tay hi ra Li to Agui lar, 33 ngan Cris top her Abra ham, 31, mga pa rag-u ma 
han aba ka, kahuman pan mu si lon han gin tig-ob nga tro pa han 83rd IB 

ngan PNP Ca tan dua nes Provincial Mo bi le Force Com pany ha Tao pon, Pa nga ‐
ni ban, Ca tan dua nes di da han maa ga hon han Sept yembre 22. Sa ma ran na man 
hi ra Jimmy Sier ra, Jo seph To ra do ngan Jo ma rie Cal de ron. 

2 nga pa rag-u ma hin aba ka 
gin pa tay ha Catanduanes
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pi ra kaki lo nga bu gas ngan pi ra 
kapi ra so nga sar di nas. 

Ha BHB, ko lik ti bo nga gin de ‐
de si syu nan ngan igin pa pa tu man 
an mga bu ru ha ton pampro duk ‐
syon su bay ha prin sip yo han 
“pag tin dog ha ka lu ga ri ngon 
teel”. Bi nu bu li gan han mga ka sa ‐
ma nga sa dang nga ka hi ba ru an 
ha pro duk syon an iba nga re la ti ‐
bo bag-o ha bu ru ha ton. 

An mga ku man der ngan ma ‐
nga ra way in mag kau pod ha pa re ‐
ho nga gi pit ngan ka hu ra an nga 
sit wa syon ha sa kob han huk bo. 
Ha pa na hon han gra be nga open ‐
si ba mi li tar han kaa way, gin ki ki ‐
na hang lan an hu got han si tu ron 
an huk bo. Ha su gad hi ni nga mga 
ka mu ta ngan, pa re ho nag pa pa ‐
dig-on an de mok ra sya ngan di ‐
sip li na han mga yu nit han huk ‐
bong ba yan. 



nga pa mil ya. Bi san kun nag pa bi lin 
ha ko mu na na an pa na nag-i ya han 
tu na, igin ha tag ha mga in di bid wal 
nga pa rag-u ma an kaa nga yan mag ‐
hu lad hi ni ha sa kob hin 15 ka tuig, 
nga ha kai ha an gin hi mo nga 30 
katuig. Ila rum han so sya lis ta nga 
Chi na, gin-or ga ni sa an mga ko mu na 
ko mo usa nga por ma han pam pub li ‐
ko nga pa na nag-i ya kun diin an tu ‐
na pa na nag-i ya han es ta do ngan 
dag ko nga ko mu na, an pro duk syon 
ko lik ti bo nga gin de de si syu nan ngan 
gin ma ma ne ho han ko mu na, ngan an 
re kur so ngan ka ri ku han gin pu pul ‐
san han bug-os nga ka taw han. 

An gud ti nga ko mu na ma hi hi mo 
bug-u son hin 5,000 kapa mil ya sam ‐
tang an dag ko in ma hi hi mo nga 
uma bot ha 20,000 pa mil ya. 

Suk wa hi ha igin  pa gaw as han 
CPC hi to nga pa na hon nga “ma ray ‐
hak” ngan “bo lun tar yo” an pag ka ‐
ra wat ha de- ko lik ti bi sa syo n, hi lua ‐
gan an pag ti pa han mga pa rag-u ‐
ma, su gad man han uruu bos nga 
mga kad re han Par ti do, hi ni nga pi ‐
tad. Pi na ka ma hu got an pag ti pa 
had ton pi na ka mauus wag nga bung ‐
to su gad han Shang hai, Beijing 
ngan Yun nan, nga ha kaur hi an in 
gin hi mo nga mga sentro han ka pi ‐
ta lis ta nga pro duk syon han lo kal 
ngan lang yaw nga mga mo no pol yo. 
Ssu gad pa man, ga mit an ma ki nar ya 
han es ta do, igin pa tu man an de- ko ‐
lik ti bi sa yon ngan igin ba lik an mga 
pa rag-u ma ha ti nag gud ti ngan bu ‐
lag-bu lag nga pro duk syo n. Ha abe ‐
reyds, aa da ha 0.64 ek tar ya na la an 
tu na nga gin ta tag-i ya ngan gin-uu ‐
ma han ka da pa rag-u ma. 

Pag-a bot han 2002, gin bag-o 
han Chi na an pa li si ya hi ni ha tu na 
ngan igin pa tu man an ut ro nga kon ‐
sentra syon han tu na, pe ro ha ka ‐
mot na la han pi pi ra. Du rot han du ‐
so han ur ba ni sa syo n, gin tu gu tan 
hi ni an hilua gan nga pan lu lu pot han 
pri ba do nga ne go syo ngan plan ta ‐
syon nga ko mer syal ha tu na han 
mga ko mu na ngan in di bid wal nga 
pa rag-u ma. Gin ha ta gan hin ga hum 
han Chi na an mga bu ruk ra ta hi ni ha 
gub yer no nga aga won an mga ag ri ‐
kul tu ral nga katunaan ngan it ‐

Ha nag la bay nga pi ra katuig, 
lan daw an pag pa pa ku sog han Chi na 
han ka lu ga ri ngon hi ni nga huk bo, si ‐
gon ha mga upi syal nga pa ha yag hi ‐
ni, agud protehiran hini an mga in ‐
ter nal nga in te res han na sud (kau ‐
pod an mga te ri tor yo nga uni la te ral 
hi ni nga gin-aam kon su gad han 
South Chi na Sea), su gad man an 
pag pa hi lu ag ngan ti ka da mo nga 
pan-ga was nga mga in te res hi ni.

Ini na an naa bot han pag ba lik 
han Chi na ha ma ti yu pi on ngan ma ‐
ta lum pi go son nga ka pi ta lis ta nga 
da lan, nga suk wa hi ha igin pa ga was 
han mga li der hi ni, di ri nai  pa tu man 
ha mu ra yaw o ma mi nga won nga 
paa gi. Lu god igin-imponer han Chi ‐
na ini nga transpor ma syon pi naa gi 
han gra be nga panmuypoy ngan pa ‐
ni ni yu pi ha ka lu ga ri ngon hi ni nga 
ka taw han nga nag ko kom po ner han 
mil yun-mil yon, nga ha hi lua gan 
ngan to do nga panwakay han ka ti ‐
ling ban ngan eko no mi ya nga so sya ‐
lis ta. 

Di ri mai ta ta go han pa mu nu an 
han Com mu nist Party of Chi na 
(CPC) an pag tat ray dor hi ni ha pro ‐
le tar ya do, an pag-ung baw ya na han 
mo no pol yo ka pi ta lis mo ha Chi na 
ngan an pag hi mo hi ni hin mga pi tad 
nga mai ko kon se de ra nga im per ya ‐
lis ta nga ag re syo n. 

Ma ni pis nga ta hub na la an mga 
so sya lis ta nga re to ri ka ngan pag-ii ‐
ba hi ni ha wes tehanon nga ka pi ta ‐
lis mo pi naa gi han pag  dek la ra nga 
nag pa pa bi lin ini nga so sya lis ta nga 
na sud, bi san kun mayda mga “ki nai ‐
ya nga Chi ne se.” Gin pa bi lin hi ni an 
pa n-ga was nga istruk tu ra han par ‐
ti do ko mu nis ta, su gad man han mga 
kong re so han ka taw han ngan mga 
ka pu nu ngan. Pe ro ha aktwal in gin ‐
ha ha di an han mga mo no pol yo ka pi ‐
ta lis ta ha sa kob ngan ga was han 
par ti do ngan es ta do ngan mga 
kakunsabo nga lang yaw nga ne go ‐
sya nte an es ta do. 

Pag bung kag han ko li ti bo nga pa ‐
na nag-i ya ngan pa na nag-i ya han 
tu na 

Usa ha pinakasyahan ngan pi ‐
na kag ra be nga pi tad nga idu so han 
mga re bi syu nis ta nga nag kontrol ha 
CPC agud ru ba on an so sya lis ta nga 
sis te ma an pag bung kag han ko lik ti ‐
bo nga pa nag-i ya, pag-a ta man ngan 
pag pa pa us wag ha tu na. Gin ti ka ‐
ngan han pa mu nu an han Chi na 
had ton ur hi nga par te han de ka da 
1970 an pro se so han “de-ko lik ti bi ‐
sa syo n” nga nag bal hin ha “res pon ‐
sa bi li dad” han pro duk syon ngan pa ‐
ngu ma ti kang ha mga ko mi te han 
ko mu na ngad to ha mga in di bid wal 

Ha pagsalin-urog han ika-70 ani ber sar yo han pag ka tu kod han Peop le’s 
Re pub lic of Chi na (PRC) hadton han Oktub re 1, igin pa ra da han Chi na an 

mga bag-o nga ar mas ngan ar ma do nga huk bo hi ni ha usa nga ma gar bo nga 
pag pa pa ki ta han im per ya lis ta nga ku sog. Pa re ho han pa ki kig ger ra hi ni ha na ‐
tad han ne go syu hay, klaro nga igin pa bot hi ni ha dag ko nga ka pi ta lis ta nga 
na sud, la bi na an US, an kaan da man hi ni nga uma tu bang ha nag ti ti kag ra be 
nga in ter-im per ya lis ta nga bang ga ay sam tang nag hi hing yap hin mas ha lu ag 
nga implu wen sya ngan kontrol ha bug-os nga ka li bu tan. 

An hit su ra han ka pi ta lis mo ha Chi na
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"China...," tikang ha paypay 6 mayda ko nek syon ha CPC an nag ‐
pu los hi ni nga pi tad. Hi ra an nag ‐
kom po ner ha bag-o nga mga ka pi ‐
ta lis ta ha ka ti ling ban Chi ne se. Ma ‐
dag mit ni ra nga na pa tu bo an ira 
mga ka pi tal tikang ha pa ngu ra kot 
ha mga pam pub li ko nga ka ti ga yu ‐
nan ngan ne go syo ngan pag si nga ‐
bot ha mga ba ra to nga ku sog-pag ‐
ta ba ho han ma sa nga anak bal has. 
Gin ta tan ti ya nga uma bot ha 30 
katril yon yuan (o 217 katril yon ha 
bal yu ay nga 1 yuan = P7) an kan ti ‐
dad han mga pam pub li ko nga ka ti ‐
ga yu nan nga gin hut hut han mga 
ka pi ta lis ta. 

Had to pa han de ka da 1980, 
gin-ab re han na han Chi na an lo kal 
nga eko no mi ya ha pa n-ga wat han 
lang yaw nga pu hu nan. Igin la tag hi ‐
ni an mga is pe syal nga so na nga 
pan-eksport kun diin lib re nga ma ‐
ka  tin dog hin mga empre sa an mga 
lang yaw nga ka pi ta lis ta hin di ri 
nag ba ba yad hin bu his ngan di ri na ‐
su nod ha mga pa li si ya ha pagtra ba ‐
ho ngan iba pa nga “in sen ti ba.” 
Had ton Mar so, igin pa sa na ha ka ‐
pu nu ngan han Chi na an bag-o nga 
ba la ud ka sum pay ha lang yaw nga 
pa n mu hu nan nga mag-aab re na 
han bug-os nga eko no mi ya han na ‐
sud ha lang yaw na ka pi tal ngan pa ‐
nga wat. Mag ka kae pek to an 
nasering nga ba la ud ha Ene ro 
2020. 

Ha sa kob han mga pam pub li ko 
nga empre sa, mi nil yun-mil yon nga 
mga tra ba ha dor an na wa ra yan hin 
tra ba ho ngan na lu bong ha ka ku ri an 
du rot han mga pa li si ya nga 
iginppa tu man han bag-o nga mga 
ka pi ta lis ta ha nga ran han “mo der ‐
ni sa syo n.” Ga mit an mo de lo ha mga 
aban te nga ka pi ta lis ta nga na sud, 
gin tang gal han bag-o nga ka pi ta lis ‐
ta an mga ga ran ti ya ngan be ne ‐
pisyo nga igin ta tak ngan ipi na ‐
kig-a way ha pa na hon han so sya lis ‐
ta nga konstruk syo n. Gin ha ta gan 
an mga ma ned yer ngan ka pi ta lis ta 
hin ka tu ngod nga mag-emple yo 
ngan mag tang gal hin tra ba ha dor. 
Ginsaliwnan han sis te ma an da ti 
nga sis te ma han ko lik ti bo nga pag ‐
pa  hi ta as han pro duk ti bi dad han 
sis te ma han pag ha tag hin mga ma ‐
ter yal nga in sen ti ba. Ka bal yo hi ni, 
gin ba wi an da ti nga mga so sya lis ta 
nga ga ran ti ya kau pod an se gu ri dad 

70% pa han mga ka ba ta an ha ka ‐
bar yu han an na ka ka g ta pos han 
hayskul, 10% na la ha ira an na kag ‐
rad weyt pag-a bot han de ka da 
1990. 

Ha tantiya han Uni ted Na ti ons, 
aa da ha 750 mil yon ha ka bar yu han 
han Chi na an na bu bu hi hin wa ray 
pa $2/ad law (100). Ka dam-an ha 
mga nag tat ra ba ho ha mga syu dad 
di ri na hiuu pod ha ihap han mga re ‐
si den te (gin ta tan ti ya nga aa da ha 
250 mil yon) ngan ha su gad di ri 
naa lu ta ga han hin mga ser bi syo 
sosya l. Ha bug-os nga ka li bu tan, pi ‐
na ka da ko ha Chi na an ag wat han 
mga ki ta giu tan han mga nau koy ha 
syu dad ngan ka bar yu han ti kang pa 
de ka da 1980. 

Pri ba ti sa syon han in dustri ya 
Tu ngod kay gin-a ga wan hin tu ‐

na an mga pa rag-u ma, na pi ri tan hi ‐
ra nga ma ki pag sa pa la ran ha mga 
syu dad agud mag pa ka bu hi. 
Nakipagsusukan hi ra ha da ti na nga 
li mi ta do nga es pa syo ha mga syu ‐
dad, ngan na ki ki pag-a ga way ha 
mga tra ba ho nga hag mu bo an swel ‐
do ngan gra be an mga kun di syon ha 
pagtra ba ho. 

Gin ta tan ti ya nga aa da ha 150 
kamil yon nga pa rag-u ma an kinadto 
ha mga syu dad tikang de ka da 1980 
du rot han de- ko lik ti bi sa syon ha ka ‐
bar yu han. Hi ra an na gin ata bay han 
ba ra to nga ku sog-pagtra ba ho nga 
gin si si nga bot han lo kal ngan lang ‐
yaw nga mga kum pan ya. Ha ka bug-
usan nga ku sog-pagtra ba ho, du ma ‐
ko an ihap han mga tra ba ha dor nga 
di ri da bi ha ag ri kul tu ra ti kang 31% 
ha de ka da 1980, ngad to 50% had ‐
ton 2000 ngan 60% pag-a bot han 
2008. Gin ta tan ti ya maa bot ini ha 
70% pag-a bot han 2020. 

Had ton de ka do 1990, igin pa tu ‐
man han Chi na an h lua gan nga pri ‐
ba ti sa syon han mga pam pub li ko 
nga in dustru ya. Igin ba lig ya ha 
pinakahimubo nga kan ti dad, kun di ‐
man ha ros ipi n ha tag hin lib re, ha 
mga pri ba do nga in te dad an ha ros 
nga ta nan nga gud ti ngan ta ma-ta ‐
ma nga ka da ko nga ne go syo, ngan 
pi ra nga dag ko nga pam pub li ko nga 
pab ri ka. Da mo nga upi syal han 
gub yer no (kau pod an mga ku rap 
nga “kad re han Par ti do”), mga ma ‐
ned yer han nasering nga mga ne ‐
gosyo ngan mga ka pi ta lis ta nga 

ranspor ma ini pa ra ha ga mit-in ‐
dustri yal, ko mer syal o pan tu ris mo. 
Had ton 2008, igin tu got na han Chi ‐
na an wa ray-u lang nga pag ba lig ya 
ngan pag su su bas ta han ka tu ngod 
nga mag hu lad ha tu na han mga in ‐
di bid wal nga pa rag-u ma. Had ton 
2016, 20% han mga tu na nga ag ri ‐
kul tu ral kon sentra do na ha pri ba do 
nga mga kum pan ya ngan in di bid wal, 
ngan 5% na la an por mal nga gin ta ‐
tag-i ya han esta do. 

Gin ha wa nan hi ni nga pa li si ya an 
pri ba ti sa syon ngan re kon ‐
sentrasyon han mil yun-mil yon 
kaek tar ya nga tu na ha ka mot han 
mga lo kal ngan lang yaw nga kum ‐
pan ya. Gin-uk-ok han de ko lik ti bi sa ‐
syon ngan kaur hi an in priba ti sa syon 
han tu na an ma kak la se nga al yan sa 
han tra ba ha dor ngan pa rag-u ma, 
an pag kau ru sa han ka bar yu han 
ngan ka syu da ran ngan an ba lan ‐
sya do nga pag-us wag han ag ri kul ‐
tu ra ngan in dustri ya. An mga pa ‐
rag-u ma nga Chi ne se, nga nag ser be 
ko mo prin si pal nga pwer sa ha so ‐
sya lis ta nga konstruk syon in na wa ‐
ra yan ga hum ha pu li ti ka ngan eko ‐
no mi ya. 

Ha pag bung kag ha mga ko mu ‐
na, sinamwak an gu tom tu ngod kay 
di ri na na se gu ro an pro duk syon han 
sa dang nga pag ka on ngan mak si mi ‐
sa syon han re kur so pa ra ha ka bug-
u san. Na wa ra an ka bak yang nga 
mga me ka nis mo su gad han mga 
koo pe ra ti ba ha pag  ba lig ya. Wa ray 
igin sa li wan nga mga sub sid yo ngan 
mga in sen ti ba an es ta do agud su ‐
por ta ran ini. Ha kaur hi an, da mo ha 
mga pa rag-u ma an umun dang ha 
pag-u ma du rot han hig ta as nga 
gas tos ha pro duk syon la bi na ka ta ‐
pos tang ga lon han es ta do an 
kontrol han pre syo han mga abuno 
ngan ga hi. 

Ka du ngan ha pag ka lu saw han 
mga ko mu na, na wa ra gi ha pon an 
mga ser bi syo nga igin ha ha tag hini, 
su gad ha pan la was ngan edu ka syo ‐
n. Kun ha pa na hon han so sya lis ta 
nga konstruk syo n, naa bot ha 85% 
han mga pa mil ya ha ka bar yu han 
na ka ka ta gam tam hin ser bi syo pan ‐
la was (prin si pal ila rum han sis te ma 
nga “duk tor nga na ka te el”), pag-a ‐
bot han de ka da 2010, ba lis kad na 
an estadis ti ka (80% wa ray ser bi syo ‐
). Su gad  li wat, ha de ka da 1970, 
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IGINLANSAR HAN SOLIDARITY of 
Pea sant aga inst Exploi ta ti on ngan 
Na tio nal Fe de ra ti on of To bacco 
Far mers Associa ti on and Coo pe ra ‐
tives an #Kam pu hanIlocos had ton 
Sept yembre 24 ha atu ba ngan han 
ka pi tol yo han Ilocos Sur ha Vi gan. 
Pa na wa gan ni ra an ka tu ngod ngan 
ma ka ta du ngan nga pre syo ha ira 
mga pro duk to. 

Igin tu man an pag gi os ha To ‐
bacco Tri par ti te Con sul ta tive 
Confe rence han han Na tio nal To ‐
bacco Admi nistra ti on (NTA) ha 
Quezon City di da han Sept yembre 
25. An TTCC in gin hi hi mo ka da du ‐
ha katuig ngan nag ta ta la an hin 
pre syo han ta ba ko. Nag ko kon sa bu ‐
hay an NTA ngan an mga kum pan ya 
ha ta ba ko agud pug ngan an kaa ‐
nga yan nga pag hi ta as han pro duk ‐
to nga ta ba ko han mga pa rag-u ma. 

Ba sar ha pag-a ram han mga 
pa rag-u ma, kinahanglan aa da ha 
P128/kaki lo an pre syo han ta ba ko, 
hin wa ray kla si pi ka syo n. Ha pre ‐
sen te, an abe reyds nga pre syo han 
ta ba ko in P80/kaki lo la. Ti kang 
2003, nai ray sang ha ti nu ig nga 
abe reyds nga P3 an igin umen to 
han pre syo hi ni sam tang upat 
kabe ses na nga hu mi ta as an gas tos 
ha pro duk syon ngad to ha 
P273,600. 

Du rot gi ha pon ha ka ku ri an ha 
pag  ta nom ngan sob ra nga pag ka lu ‐
gi, gu mu ti na an ihap han nag ta ta ‐
nom han ta ba ko. Di da han tuig 
2016 may da na la 40,892 nga pa ‐
rag-u ma han ta ba ko ti kang ha 
53,959 had ton 2013, Gu mu ti na ‐
man an tu na nga gin ta tam nan han 
ta ba ko hin ha ros 30%. 

An ta ba ko nga Vir gi nia an ka ‐
sa ga ran nga ga mit ha pro duk syon 
han si ga ril yo han mga kum pan ya 
nga Phi lip Mor ris Phi lip pi nes Ma ‐
nufactu ring Inc. Ngan For tu ne To ‐
bacco. Kontro la do ni ra an 90% han 
mer ka do han si ga ril yo ha na sud. 
Di da han 2017, nag re kord an du ha 
nga kum pan ya hin ne to nga ki ta 
nga di ma me nus ha P8.4 bil yon. 

#Kam pu hanIlocos, 
iginlansar

Ha pagbista, na ha lung kat an 
mo dus han gin ta ta wag nga mga 
“ninja cop” nga di ri igin re re port an 
ka par te han na ku kum pis ka nga mga 
dru ga agud ut ro nga igblig ya, ga mi ‐
ton ko mo pan ka lu ga ri ngon nga kon ‐
su mo o di nga ni ig ta nom ko mo ebi ‐
den sya ha ira mga tar get dak pon. 

Na buk sas hi PNP Chief Oscar 
Alba yal de nga pro tek tor han mga 
“ninja cop” nga nag ta go hin ma sub ‐
ra 160 kaki lo nga sha bu ti kang ha 
ka bug-ousan 200 kaki lo nga na kum ‐
pis ka ha usa nga reyd had ton 2013 
ha Pam pa nga. Nai su mat nga gin-a ‐
ro ni Alba yal de kan da Aqui no, had ‐
to he pe han PNP Central Luzon, 
ngan kan Rod ri go Du ter te an pag-
abswel to ha iya mga ta wu han. 

Labot ha pag da ko han pa ma lig ‐
ya han ili gal nga dru ga tu ngod ha 
mga “ninja cops”, igin su mat han 
Uni ted Na ti ons Office on Drugs and 
Cri me had ton Mar so nga 
mahinungdanon an pag da ko han 
pro duk syon han sha bu ha Pi li pi nas 
hadton han 2018. Hu mi ta as li wat 
an ihap han su ma kob nga sha bu ti ‐
kang ha US. 

La bot ha sha bu, du ma ko gi ha ‐
pon an pro duk syon ngan pag sa kob 
han iba pa nga kla se han ili gal nga 
dru ga. Kau pud din hi an 
pagkamayda hin pab ri ka han 
ecstasy ngan pag da mo han na ku ku ‐
ha nga mga pa ke te han cocai ne ha 
ka da ga tan han na sud. Du ma ko li wat 
an ihap han su ma kob nga Fen tanyl, 
ki la lado ko mo dru ga nga gi na ga mit 
ni Du ter te. Li gal an Fen tanyl kundi 
mayda epek to hin pag ka hu bog su ‐
gad han ili gal nga dru ga. 

Di ri na bag-o an mga pag bu buk ‐
sas han kri mi na li dad ngan ku rap ‐
syon ha PNP ngan AFP. Ini an ma ‐
ba ngis nga na wong han bu ruk ra ta 
ka pi ta lis mo, kun diin hi nga ni ban 
han nag ha ha di nga kla se an 
reaksyo nar yo nga es ta do agud de ‐
pen sa han ngan isu long an in te res 
han mga di nas ti ya ha pu li ti ka ngan 
han mga sin di ka to nga kri mi nal nga 
na ka di kit ha ira. Aa da ha pung kay 
han bu ruk ra sya ini hi Du ter te, nga 
amo gi ha pon an pi na ka na wong han 
kourap syon ngan pi na ka da ko nga 
pro tek tor han mga sin di ka to.

Lu man daw an ri ba lay han mga si di ka to ha dru ga ha sa kob han mi li tar ngan 
pu li sya han ami non ni hadto anay ngan he ne ral Aa ron Aqui no nga mga 

pu lis mis mo an nag pa pa sa rang han mga ili gal nga dru ga nga na ku kum pis ka. 
Ginsering ini ni Aqui no, he pe han Phi lip pi ne Drug Enforce ment Agency, sam ‐
tang na nga nga ro hi ya hin P2.5 bil yon bad yet ha se na do had ton Sept yembre 
16. Igin pa pa ki ta ha pagbista hi ni an ka du nu tan ngan kri mi na li dad han pi na ‐
ka hi ta as nga upi syal han PNP nga pi na kag ra be ya na ha ila rum han re hi men 
Du ter te. 

Ili gal nga dru ga mas nag sa rang 

prob le ma. Nai pa kig-a way han mga 
larulagas nga mga tra ba ha dor an 
ira se gu ri dad ngan be ne pi syo ha 
mga pam pub li ko nga empre sa, pe ro 
ka dak-an han mga bag-o nga tra ‐
ba ha dor igin su lod na ko mo mga 
kontrak t wal. Ha mga so na nga pan-
eksport, nag tat ra ba ho hin tub tub 
12 kaoras an mga tra ba ha dor, pi to 
kaad law ha usa ka se ma na. Nag-
istar ha nag su suru ot nga dor mi tor ‐
yo nga nag su su kot hin hi ta as nga 
ka ba ray dan ha tu big ngan kur yen ‐
te. Mayda mga pa na hon nga gin pi ‐
pi rit hi ra nga magtra ba ho hin tub ‐
tub 15 kaoras ha usa kaad law ngan 
gin pa pa ta wag hi ra ha pab ri ka anu ‐
man nga oras ka ru ya gon han ka pi ‐
ta lis ta. 

ha tra ba ho, pen syo n, ma ter nity 
leave ngan iba pa nga be ne pi syo 
nga pan la was, edu ka syo n, ngan iba 
pa. Had ton 1982, gin tang gal ha 
konsti tu syon han Chi na an  ka tu ‐
ngod mag wel ga, usa nga ka tu ngod 
nga gin se gu ro had to han mga re bo ‐
lu syu nar yo nga Chi ne se. Su gad ha 
ka bar yu han, hi lua gan ngan gra be 
an na gin pag ti pa han mga tra ba ha ‐
dor hi ni nga mga pi tad. 

Du rot hi ni nga mga pa li si ya, 
gin-aan tos han mga tra ba ha dor nga 
Chi ne se an pag bag sak han ira swel ‐
do, pag ha li got han ira be ne pi syo, 
mas hi la ba nga oras han pagtra ba ‐
ho, pag da mo han mga ak si den te ha 
lu gar-tra ba hu an ngan iba pa nga 



gin-uu ri pon han ira mga emplo yer. 
Gin-aan tos ni ra an di ri ma ka ta wo 
nga kun di syon ha pagtra ba ho, ra ‐
sis ta nga diskri mi na syon ngan iba 
pa nga pa  nga bu so. 

Igin re port han Com mis si on on 
Fi li pi nos Over se as had ton 2013 nga 
mayda ma sob ra 10.2 mil yon na nga 
Pi li pi no an nag tat ra ba ho ha lang ‐
yaw nga lab na san. Ga was pa din hi 
an di ri do ku men ta do nga mi ran te. 

Ma ni ob ra ha pan hhut hut 
Magkalain-lain nga ma ni ob ra an 

igin pa pa tu man han re hi men agud 
ma ka g pu ga hin bil yun-bil yon nga 
ki ta ti kang ha mga OFW. Maa bot na 
ha P27,450 an ka bug-u san nga su ‐
kot han magkalain-lain nga ahen sya 
han reak syu nar yo nga gub yer no ha 
ka da tra ba ha dor nga nag-ap lay hin 
tra ba ho ha ga was han na sud. Kau ‐
pod din hi an re ki si tos nga P11,400 
nga de po si to ha SSS ngan Phil he ‐
alth, nga igin-imponer han re hi men 
di da han 2018 ha epek to han buaw 
nga Univer sal Health Ca re Act. 

Uhaw ha tu bo, igin pa pa tu man 
li wat han re hi men an pa li si ya nga 
“no pay, no service” (wa ray ba yad, 
wa ray ser bi syo) agud ob li ga ron an 
mga OFW nga mag ba yad. Ha lu yo 
nga ba hin, gin-abswel to han pa li si ‐
ya an re hi men ti kang ha li gal nga 
ob li ga syon hi ni nga ata ma non an 
mga ka tu ngod ngan kau pa yan han 
mga OFW. 

Had ton na ka la bay nga tuig, na ‐
ka ko lek ta an reak syo nar yo nga es ‐
ta do hin P36.91 bil yon ti kang ha 

Kau pod ha mga ma ni ob ra ni Du ‐
ter te an diri pa la mai ha ni ya nga 
pag pa sya da, kau pod han iya mga 
upisyal ha ekono mi ya ngan mi li tar, 
ha Rus sia di da han Oktub re 2-5. 
Na ki pag mi ting hi ra kan Pres. Vla di ‐
mir Pu tin ngan mga ka pi ta lis ta nga 
Rus si an agud di rek ta nga mag pa li ‐
mos, di ri la han ayu da pi nan syal 
ngan mi li tar, kun di hasta na gi ha ‐
pon han du gang nga mga tra ba ho 
pa ra ha mga Pi li pi no. 

Han na ka la bay nga bu lan, igin ‐
hi nam bog li wat han re hi men an gin ‐
per ma han hi ni nga mga ka sa ra bu ‐
tan ha pagtra ba ho ha 
magkalain-lain nga na sud. Ti kang 
Ene ro-Hul yo, di rek ta daw ini na ka ‐
pag pa da ra hin 4,498 mig ran te nga 
tra ba ha dor nga Pi li pi no (over se as 
Fi li pi no wor kers o OFW) ha unom 
nga na sud. Pi na ka da mo an igin dep ‐
loy hi ni ha South Ko rea ngan Sau di 
Ara bia. Du gang nga umen to din hi 
an ka dam-an nga tra ba ha dor nga 
ide nep loy ka da tuig ha Ca na da, 
Isra el, Spa in ngan iba pa. 

Pag sa rig ha re mi tans 
An eko no mi ya han Pi li pi nas per ‐

ni han nga aa da ha kri sis ngan pak ‐
yas nga makatindog ha ka lu ga ri ‐
ngon teel. Agud sus ten tu han an lo ‐
kal nga kon su mo ngan ar ti pi syal nga 
re sol ba hon an pa da yon nga na ti ka ‐
da ko nga de pe si to ha ba lan se han 
mga ka ba ray dan (ba lance of pay ‐
ment o BOP), na gin pa li si ya na han 
reak syo nar yo nga es ta do an pag sa ‐
rig ha re mi tans nga igin su sus lod 
han mga OFW ha na sud. 

Had ton na ka la bay nga  tu ig, 
umabot na ha $28.9 kabil yon (o 1.5 
tril yon ha bal yu ay nga $1=P52.44 
hadton han Di sye mbre 2018) an ka ‐
bug-u san nga re mi tans han mga 
OFW. Ini na an pi na ka hi ta as nga 

nai re kord ha ka say sa yan han na ‐
sud, ngan ka tug bang na hin 9.7% 
han nahi re kord nga gross do mis tic 
pro duct (ka bug-u san nga lo kal nga 
pro duk syo n) ha pa re ho nga tuig. 

Nag  pa bi lin nga pi na ka da ko an 
re mi tans ti kang ha US ($9.99 kabil ‐
yon), nga amo gi ha pon an mayda 
pi na ka da ko nga ihap han mga OFW 
(4 kamil yon) ha bug-os nga ka li bu ‐
tan. Ginsundan ini han Sau di Ara bia 
($2.23 bil yon) ngan Uni ted Arab 
Emi ra tes ($2.04 bil yon). 

Des pe ra do hi Du ter te nga pa da ‐
ku on pa an re mi tans han mga OFW 
tu ngod kay gin pa pa hi ta as hi ni an 
cre dit ra ting (gra do ha ka ka ya han 
nga mag ba yad han utang) han na ‐
sud. Ini an iya gi nga ga mit agud 
mag pa ha mot hin du gang pa nga 
lang yaw nga mga pau tang ngan pa ‐
n mu hu nan pa ra ha iya prog ra ma 
nga Build,Build, Build. 

Had ton 2018, may abe reyds nga 
6,298 tra ba ha dor nga Pi li pi no ka da 
ad law an na ga was han na sud (o ka ‐
bug-o san nga 2.3 kamil yon). Tu lo ka 
pi lo ini nga mas da ko tanding ha 
2,250 nga abe reyds nga bag-o nga 
tra ba ho nga na hi mo han lo kal nga 
eko no mi ya ka da ad law ha pare ho 
nga pa na hon. Maa bot ha 1.28 mil ‐
yon ha ira in mga kontraktwal ngan 

Na ba ba ri ka so an re hi men Du ter te ha pag du so han mga tra ba ha dor nga 
Pi li pi no nga ma ki pag sa pa la ran ha lang yaw nga lab na san pa ra ar ti pi syal 

nga pa lu ta won an nag ti ti ka ma tay nga eko no mi ya han na sud. Atu ba ngan han 
nag ti ti kag ra be nga di s-emple yo ngan nag pa pa da yon nga pag lu ros han lo kal 
nga pro duk syo n, ag re si bo nga igin ba ba lig ya han re hi men an da ko nga ihap 
han wa ray tra ba ho nga Pi li pi no ha mga ka pi ta lis ta nga na sud nga nag la la way 
ha ba ra to ngan pwer sa do nga pagtra ba ho. 

Ma ku ri nga ka mu ta ngan han mga mig ran te 
ila rum ni Du ter te 
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MAABOT HA 5,000 nga mga mag ‐
tu rut do, emple ya do han gub yer no 
ngan tra ba ha dor nga pan la was an 
nag martsa di da han Oktub re 4 ti ‐
kad to ha Men dio la agud ig-in sis ‐
ter ha re hi men Du ter te nga tu ma ‐
non na an saad hi ni nga du gang 
nga swel do. Ha pa ngu ngu na han 
Alli ance of Concer ned Teachers 
(ACT), nag tu kod an mga mag tu ‐
rut do hin por ma syon nga hit su ra 
hin “30K” ko mo sim bo lo han ira 
kam pan ya nga pa hi tas-on an 
swel do ngad to ha 30,000 pa ra ha 
mga bag-o nga emple yo nga mga 
mag tu rut do. 

Si gun na man ha All 
Government Emplo ye es Unity, 
ma ka ta du ngan nga du gang-nga-
swel do an da pat nga ipa tu man 
ngan di ri sen sil yo nga umen to. 
La bot ha 30,000 pa ra ha mga 
bag-o nga emple yo nga mag tu rut ‐
do, gin-aa ro li wat ni ra nga ipa tu ‐
man an P16,000 na syu nal nga mi ‐
ni mum nga swel do pa ra ha mga 
emple ya do ngan P31,000 nga bi ‐
nu lan nga swel do pa ra ha mga 
pro pe sor ha ko le hi yo. 

Gin suk na han ACT an igin-a ‐
lu ta ga ha na syu nal bad yet han 
2020 nga P61 du gang nga swel do 
ka da ad law pa ra ha mga mag tu ‐
rut do. Ha pre sen te may da 
800,000 bag-o nga emple yo nga 
mga mag tu rut do. Na ka ra wat hi ra 
hin P20,754 nga bi nu lan nga 
swel do. Ara ba han mga mag tu ‐
rut do, la bot ha pas-an ni ra an da ‐
mo nga tra ba ho, mas nga pa ku ri 
an pa da yon nga pag hi ta as han 
pre syo han pap li ton ngan kal tas 
ha mga ba ta kan nga ser bi syo. 

30,000 nga swel do, 
igin-iin sis ter han 
mga mag turut do 

Had to pa han 2017 igin du du so 
an ini nga prog ra ma. Pla no han 
gub yer no nga tang ga lon an 15-ka 
tuig nga mga dyip ngan bal yu an hin 
mga “mo der no nga dyip” nga nag ‐
ka kan ti dad hin P1.6–P2 mil yon ka da 
usa. Ura-ura kama hal hi ni sang lit 
gin ta tan ti ya nga ma wa wa ra yan hin 
pa ka bu hi an mayda 240,000 nga 
dray ber ngan gud ti nga ope rey tor 
han dyip, ngan 80,000 nga dray ber 
han UV Express. 

Ginsukna gi ha pon han mga 
nagpro tes ta an pag hi ta as han 
presyo ngan du gang nga bu his ha 
petrolyo, pa  ngu tong, ngan mga pa ‐
ku ri nga lo kal nga mga or di nan sa 
ngan pa li si ya han Land Transpor ta ‐
ti on Franchi sing and Re gu la tory 
Board. 

Gin pa ngu na han han gin tig-ob 
nga Sa ma han ng mga Tsu per ngan 
Ope ra tors Na ti on wi de ngan Alli ance 
of Concer ned Transport Orga niza ti ‐
ons an ukoy-pa sa da. Na kig-u sa gi ‐
ha pon ha ira an al yan sa nga Stop 
and Go, Gab rie la, Anak ba yan, ngan 
iba pa. Tu ngod ha pro tes ta, na pi ri ‐
tan an re hi men nga kan se la hon an 
kla se ngan tra ba ho ha pi ra nga lu ‐
gar, ngan nag pa be ya he hin ka du ga ‐
ngan nga mga bus. Su gad pa man, 
nag ma tig-a pa gi ha pon an gub yer no 
ha prog ra ma hi ni ngan ut ro nag tar ‐
hug nga ta tang ga lan hin prang ki sa 

an mga pu mar ti si par ha ak syo n. 
Ka dak-an in 90% pa ra li sa do an 

mga bya he ha Met ro Ma ni la ngan 
Ca la barzon, ngan mga na ngu ngu na 
nga ru ta ha Isa be la, Pam pa nga, Bu ‐
lacan, Albay, Iloi lo, Ca piz, Aklan 
ngan Davao. Na kiu sa li wat an mga 
dray ber ha mga syu dad han Caua ‐
yan, San tia go, Ba guio, Da gu pan, 
Baco lod, Ce bu ngan Ge ne ral San ‐
tos. 

Gin sukna gi ha pon han mga 
dray ber an lo kal nga or di nan sa nga 
nag pa pa ku ri ha ira pa ra mag pa ka ‐
bu hi. Ha Va lenzue la City, gin ti pa ‐
han ni ra an pa li si ya nga “no con ‐
tact” kun diin poy de pasalawdan hin 
pag ta la pas ngan pa pag mul ta hon an 
mga tsu per ga mit la an mga bid yo 
ti kang ha CCTV ngan iba pa nga di ‐
gi tal nga gad yet. Ha Bu tu an City, 
nag-u koy-pa sa da gi ha pon an mga 
dray ber han tray si kol agud igpro ‐
tes ta an pla no han lo kal nga gub ‐
yer no nga tang ga lon an mga tray si ‐
kol nga de-mo tor ngan bal yu an ini 
hin mga de-kur yen te. 

MADINAUGON NGA IGINLANSAR han mga dray ber ngan ope rey tor han dyip 
an na syu nal ukoy-pa sa da di da han Sept yembre 30. Ka bal yu han mag ku lop 
nga ki ta, nag tu kod hin mga sentro nga pro tes ta an mga dray ber ngan ope rey ‐
tor agud ut ro nga ipa ki ta an ira pag ti pa ha prog ra ma nga “mo der ni sa syo n” 
han gub yer no. 

Na syu nal nga ukoy-pa sa da ma di nau gon

"Migrante...," tikang ha paypay 9 ura an nai ha ha tag hi ni nga bu lig ha 
mga mig ran te, la bi na ha ma sob ra 
4,000 nga na ka de ti ner ha 
magkalain-lain nga par te han ka li ‐
bu tan, kau pod an 73 nga na sen ten ‐
sya han nga bi ta yon. 

Pi na ka lan daw an ka so ni Mary 
Ja ne Ve lo so, bik ti ma han panguwat 
nga na sen ten sya han nga bi ta yon 
ha Indo ne sia. Hadton han 2017, 
su gad hin gin tu tu gu tan na han re ‐
hi men an gub yer no han Indo ne sia 
nga hi mu on an pag si si rot han pag ‐
did-an hi ni hi Ve lo so nga mag sub ‐
mi ter han iya tes ti mon ya kontra ha 
iya ili gal nga mga rek ru ter nga hi ra 

Ma. Cris ti na P. Ser gio ngan Ju li us 
Laca ni lao ha Nueva Ecija. 

Ini syal nga gin-is kid yol an pi ‐
na ka ur hi nga pag bis ta ha ka so 
kontra ha nasering nga rek ru ter 
had ton Sept yembre 26 kundi gin ‐
ha tagn pa gi ha pon han lo kal nga 
kor te hi Ve lo so hin ur hi nga hi ga ‐
yon agud tu mis ti gos ha Oktub re 28. 
Lu yo hi ni, pa da yon nga 
nagpakabungol-bu ngo lan an re hi ‐
men ha pa na wa gan han mga kau ‐
rup dan, ka sang ka yan ngan mga 
tag su por ta ni Ve lo so nga tu gu tan 
hi ya nga tu mis ti go agud mai sal bar 
an iya ki na bu hi. 

gin ta tan ti ya nga 1.3 mil yon nga 
mig ran te nga tra ba ha dor. 

Sam tang, nag-a lu ta ga la an re ‐
hi men hin P1.2 bil yon nga pon do 
pa ra ha mga ser bi syo hi ni ha mga 
OFW had ton na ka la bay nga tuig. 
Ini nga kan ti dad in 3% la han ki ni ta 
hi ni ti kang ha pa nu nu kot han mga 
ka ba ray dan ngan wa ray pa ha usa 
kapor sye nto han ka bug-u san nga 
re mi tans ha pa re ho nga pa na hon. 

Waray pulos 
Sob ra-sob ra an na pu pu ga nga 

ki ta han re hi men kundi ku lang ura-


