
2 nga sibilyan, 
biktima han EJK

Mga biktima han Yolanda 
kontra demolisyon

Militarisasyon ngan 
pangabuso ha Las Navas

US-Japan-RP Kamandag 
war exercises

HA LIBRO HAN ka say sa yan, gin pa ‐
pa si dung gan hi Gen. Doug las McArthur 
ha iya pag pa tu man ha saad nga "I shall 
re turn." (Ma ba lik ako.) Oktub re 20, 1944 
ut ro nga uma bot an mga tro pa nga Ame ‐
ri ka no ha Pa lo, Ley te – an sya han nga pi ‐
tad han im per ya lis mo nga US ha "pag tal ‐
was" ha Pi li pi nas ti kang ha tu lo ka tu ig 
nga pa ngo ngo lon ya han Ja pan. Na gin 
pa ni gam nan ini han gin se se ring nga 
"pag bu lig" ngan "pa kig sang kay" han Pi ‐
li pi nas ngan US. Kun di gin ta ta huban la 
han mga pu long an ti nu od nga ka tu yua ‐
nan han US: an aga won an do mi na syon 
ha Pi li pi nas ti kang ha mga Ha po nes. Na ‐
tal was nga ni an Pi li pi nas ti kang ha Ja pan 
kun di gin pai la rum ha ku lo han US. 

Ha lu yo han nag la la rab nga pat ri yo ‐
tis mo ngan pag-a to han ka taw han Pi li pi ‐
no, nag pa bi lin ha US an pa mu mu no ha 

aton na sud. La baw nga nag ku sog ko mo 
prin si pal nga im per ya lis ta nga ga hum an 
US. Di ri man di rek ta an pa ngo ngo lon ya 
hi ni, ma hu got hi ni nga gin ka ti nan an 
eko no mi ya, pu li ti ka, mi li tar ngan kul tu ra 
han Pi li pi nas. Nag lan sar ini han usa nga 
pan-i deo lo hi ya nga open si ba agud ilu ‐
bong ha li mot an aton gin-a gi an ila rum 
han mga Ame ri ka no su gad li wat an ma ‐
pan-a to nga di wa han mga Pi li pi no. Ha 
pre sen te, pi rit gin ba ba lik tad an ka say sa ‐
yan agud ip re sen tar ko mo pa tas ngan 
ma ki sasang ka yon an re la syon han Pi li pi ‐
nas ha US. 

Gin hi num dom kan-o la an ika-118 
ka tu ig nga ani ber sar yo han pag-aal sa ha 
Ba la ngi ga, Eas tern Sa mar. An ar ma do 
nga pag-aal sa han 500 nga Pi li pi no gin-
nga ra nan nga pi na ka da ko nga ka per di ‐
han han US ha Pi li pi nas ngan gin tat ra tar 
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USA NGA AHENTE-mi li tar 
han 803rd Infantry Bri ga de-Phi ‐
lip pi ne Army an gin si ru tan han 
Ba gong Huk bong Ba yan-
Northern Sa mar (Ro dan te-Urtal 
Com mand o RUC) su bay ha de si ‐
syon han Hus ga do han Ka taw ‐
han. 

Gin pa lu sa ran han sen ten sya 
nga si rot-ka ma ta yon hi "Boy 
Sing kit", li der han death squad 
han 803rd IBde ha 1st District 
han Northern Sa mar, had ton 
Septyembre 27 ha bung to han 
Ca tar man da pit alas-6 han aga. 

La nong nga pa ru pan ma tay hi 
"Boy Sing kit" nga na pa ma tud-an 
nga res pon sab le ha pag pa tay ha 
da mo nga upi syal han ba ra ngay 
nga na su por ta ha lo kal nga pa ‐
kig bi sog han mga pa rag-u ma ha 
iya lup gop. 

Igin ka li pay han ma sa an ba ‐
li ta han ma ka ta du ngan nga de si ‐
syon han De mok ra ti ko nga Gub ‐
yer no han Ka taw han kontra ha 
kontra-re bo lu syu nar yo nga ele ‐
men to. 

Usa na man nga sun da lo an 
sa ma ran ha ma di nua gon nga 
kontra-o pen si ba han RUC kontra 
ha mga ele men to han 20th 
Infantry Bat ta li on hi ni nga 
Oktub re 8 ha Brgy. Epaw, Las 
Navas. 

Si gon ha mga ini syal nga su ‐
mat, na kaa ler to na an yu nit han 
RUC ad to nga ad law hin mag la ‐
rang an mga sun da lo nga pa but ‐
han hi ra. Ha bal yu ay han but ho 
nai go han mga Pu la nga ma nga ‐
ra way an usa nga sun da lo ha iya 
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Hini nga 
isyu:

Bug-u son an pat ri yo tis mo 
kontra ha pag yuk bo han 
re hi men Du ter te

Ahen te-mi li tar 
han 803rd IBde, 
gin si ru tan han 
BHB
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nga "ma sa ker." Ko mo pag bu los han 
US, gin man do ni Gen. Jacob Smith 
nga pa ta yon an nga ta nan nga la la ki 
nga Pi li pi no nga 10 ti pa ig baw an pa ‐
ngi da ron. Gin pa tay an ma sob ra 
50,000 nga Pi li pi no nga nag pa ki ta 
nga an US an ti nu od nga nag ma sa ‐
ker. Ko mo sim bo lo han ira "ka dau ‐
gan," gin ka wat ni ra han mga sun da ‐
lo nga Ame ri ka no an tu lo nga ling ga ‐
nay ha sing ba han han Ba la ngi ga. 

Gin-ees pi ho hi ni an bu wa nga 
pag bu lig ngan pa kig sang kay han US 
ha aton na sud. Ngan tu ngod kay ni ‐
yu ti yo han US an mga na kap wes to 
ha reak syu nar yo nga gub yer no, pi rit 
nga gin ta ta hu ban ngan gin pa pa ha ‐
mot an nga ran han US agud ma pug ‐
ngan an pa da yon nga pag-a to han 
mga Pi li pi no. Usa nga pag bi nu wa an 
pag-a ro ni Se na dor Bong Go han su por ‐
ta ti kang ha ka taw han han Ba la ngi ga 
pa ra ha gin se se ring nga pag-a to ni Du ‐
ter te ha ku rap syo n, kri mi na li dad, ngan 
ili gal nga dru ga ha mis mo nga pag hi ‐
num dom han pag-aal sa. Ki la la do nga 
niyutiyo han US an pa sis ta nga hi Du ‐
ter te. Ka wa ra yan res pe to li wat an pag ‐
tam bong han mga upi sya les han pwer sa 
mi li tar han US ha ko me mo ra syon agud 
mag pa si du ngog tu ngod kay hi ra mis mo 
an ra son han ma ngir hat nga gin-a gi an 
han bung to. Su gad li wat an pag sa lu dar 
ni Go ha ku man der han 8th Infantry 
Divi si on-Phi lip pi ne Army nga hi Major 
Gen. Pio Diño so III nga amo an instru ‐
men to han pa sis mo ha pre sen te. Gin-
ga ga mit li wat nga  ta hub an pag pa pa ba ‐
lik han mga lingganay agud ipa ki ta an 
mau pay nga re la syon han du ha nga na ‐
sud. Kun di has ta nga da ya na wa ray pa 
gi ha pon ki lal-on han US an kri men hi ni 
ha ka taw han han Ba la ngi ga ngan ha 
bug-os nga Sa mar. Di ri sa dang an pag ‐
pa pa ba lik han mga ling ga nay la bi na kay 
an Pi li pi nas an un god nga tag-i ya hi ni. 

La baw nga gin pag ra be an neo lo ko ‐
lon ya lis mo ha Pi li pi nas han mga nag la ‐
bay nga mga pre si den te nga su nud-su ‐
nu ran ngan ni yu ti yo ha US. Ka da gin pa ‐
pa tu man nga ba la ud pa ra ha be ne pi syo 
han US ngan di ri han ka taw han Pi li pi no. 
Gin-ga ga mit ya na han US an Pi li pi nas 
agud kon so li da hon an estra te hi ko nga 
pu si syon hi ni ha Asya-Pa si pi ko pa ra ha 
in ter-im per ya lis ta nga ger ra ha re hi yon. 
Ma sob ra 70 ka tu ig na nga gin ta ta go ha 
ta hub han partnership ("bu rub li gay") 
ngan mga al yan sa an mga gin la lan sar 
nga pag pa pa hia ra mi li tar. Pa da yon nga 

naa pi an Pi li pi nas ha mga joint exerci ‐
ses su gad han Mi li tary Trai ning Activity 
Sa ma-Sa ma ngan Ka man dang war 
exerci ses ila rum han re hi men Du ter te. 
Ka tu yua nan ku no hi ni an "kontra te ro ‐
ris mo," "hu ma ni ta ri an as sis ‐
tance" (ma ka ta wo nga ayu da), ngan 
"di sas ter re sis tance" (ka ma dig-on 
kontra ha ka la mi dad) kun di ha ka ma ‐
tuo ran, pa da yon ini nga pag pa pa hu got 
han ka pot han US ha aton pwer sa ko mo 
pa ngan dam ha pag sa kob ha mas dag ko 
nga ger ra. Na bu buk sas li wat an bu tad 
nga ikog ni Du ter te ha pag-in sis ter nga 
ki na hang lan han Pi li pi nas han pro tek ‐
syon ti kang ha US agud ma de pen sa han 
an aton na syu nal nga ka tal wa san. Ta ‐
hub la ini ha iya wa ray-butagtok nga 
pa li si ya nga pan-ga was, ura-u ra ka ma ‐
kaa ra wod nga pag su ren der ngan pag ‐
tat ray dor. 

Hi nay-hi nay li wat nga gin hi hi lo an 
hu na hu na han mga ka ba tan-u nan nga 
Pi li pi no ha gin-iimple men tar nga sis te ‐
ma han edu ka syo n. Mai ha na nga na gin 
is yu an gin la la rang han Com mis si on on 
Hig her Educa ti on nga pag tang gal han 
Fi li pi no ha ko le hi yo. Usa ini nga pag ‐
tatray dor la bi na kay iba ba lik an Ingles 
ko mo prin si pal nga leng gwa he ha pag ‐
tut do. Da ko nga pangu wat an pag tut do 
han ‘bay ba yin’ ha ak ti bi dad nga gin lan ‐
sar han gub yer no ka par te han ani ber ‐
sar yo han Ley te Gulf Lan ding hi ni nga 
tuig. An is ke ma nga K-12 ha mga es koy ‐
la han gin hu hur ma an hu na hu na han 
mga es tud yan te nga Pi li pi no nga an tu ‐
son na la an pa gin tra ba ha dor ha lang ‐
yaw nga lab na san ka bal yo han hi mu bo 
nga su hol ngan ma ta lum pi gu son nga 
kun di syon ha tra ba ho. Sam tang gin ba ‐

ba lig ya han re hi men Du ter te an na ‐
syu nal nga paglulugaring han Pi li pi ‐
nas, gin hi hi mu lag na man ni ya an 
kaab tan-u nan ha aton na syu nal nga 
iden ti dad. Pa maa gi ini agud ta pu son 
an na syu na lis mo han ka da mo lup yo 
nga na ru ru yag nga ma tal was ha pag ‐
pa ku ri ngan ka ma ti yu pi on han re hi ‐
men US-Du ter te. 

Ha pa na li ngu ha ni Du ter te nga bag-
u hon an ka say sa yan agud pa da yon 
nga ma gin ali pu res han im per ya lis mo 
nga US, da ko nga ayat an gin tu tu in ha 
ka da Pi li pi no, la bi na ha bag-o nga he ‐
ne ra syon han mga ka ta ban-u nan. 
Ayat ha ira nga ba li kan an ka say sa yan 
ngan ad man an ga mot han mga ba ta ‐
kan nga prob le ma han na sud. Adman 
an mga pat ri yo ti ko nga gin su rat han 

mga ban tu gan nga na syu na lis ta su gad 
kan da Cla ro M. Recto, Re na to Constan ‐
ti no ngan Jo se Ma ria Si son. Ayat ha ira 
nga atu han an mga ma ka lang ya wa non 
nga pa li si ya ha edu ka syon su gad han K-
12 ngan pag tang gal han Fi li pi no ha ko ‐
le hi yo, nga nag la la rang nga pa ru ngon 
an pag hi gug ma ha na sud ngan di wa han 
pag ser be ha ka taw han. Ki na hang lan ni ‐
ra ibuk sas an ga tos-ka tu ig nga pa gi gin 
neo lo ko lon yal nga amo han im per ya lis ‐
mo nga US ha Pi li pi nas, ngan an kon sa ‐
bu hay hi ni ha mga lo kal nga kompra dor 
bur ges ngan dag ko nga aga ron may tu na 
agud pa da yon nga ti yu pi on an ka taw ‐
han. 

Ki na hang lan hu got nga ig-in sis ter 
han ka taw han an so be ra ni ya han na sud 
ngan ipa su long an pa li si ya han pag-un ‐
dong han na syu nal nga in te res, ngan 
di ri an ka nan mga im per ya lis ta nga na ‐
sud. Ki na hang lan ig-un dong an ka lib ri ‐
han ha eko no mi ya pi naa gi han pag pa  ‐
su long han ti nu od nga re por ma ha tu na 
ngan na syu nal nga in dustri ya li sa syo n. 
Ma ka kab-ot la an ti nu od nga ka tal wa ‐
san kun mayda ka pas nga tu min dog hin 
nag lu lu ga ring an eko no mi ya, ngan ma ‐
tu tu kod la ini kun mayda usa nga gub ‐
yer no nga ti nu od nga de mok ra ti ko ngan 
mayda ka pas nga mag de si syon su bay ha 
in te res han ka taw han Pi li pi no. 

Sang lit ki na hang lan mag kau ru sa 
han nga ta nan nga sek tor pa ra ha na ‐
syu nal-de mok ra ti ko nga pa kig bi sog 
agud ma  kab-ot an ti nu od nga ka tal wa ‐
san. Ki na hang lan bug-os ku sog nga ma ‐
kig bi sog an nga ta nan nga pat ri yo ti ko 
nga pwer sa agud pa tal si kon hi Du ter te 
– an prin si pal nga ni yu ti yo han im per ‐
ya lis mo nga US.
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gu tok. Tal was li wat hi ra nga na ka ‐
at ras hin wa ray na hia gum nga kas ‐
wal ti. 

Nag su mat li wat an ma sa nga 
han umatras an mga sun da lo ha 
na se ring nga bar yo, gin pi rit ni ra 
an mga re si den te nga bu li gon an 
ira sa ma ran. Ka ba lis ka ran ini ha 
una nga su mat han 20th IB nga 
wa ray hi ra kas wal ti ha na se ring 
nga ag way. 

Sam tang, wa ray hu nong an 
pagbinuwa han 8th Infantry Divi ‐
sion nga tu lo kuno nga Pu la nga 
ma nga ra way an na pa tay ha eng-
kwentro han RUC ngan gin kum bi ‐
nar nga pwer sa han 20th IB ngan 
81st Divi si on Recon na is sance 
Com pany had ton Oktub re 12 ha 
Brgy. Sag-od, Las Navas.

Ha na se ring nga ag way, mau ‐
ngod nga nag ha lad han ki na bu hi 
an anak han ka taw han nga hi 
Roger "Ka Uno" Pajenado Cocoya, 
sam tang sa ma ran la an an du ha 
nga gin-aa le gar han mi li tar nga 
na pa tay nga Pu la nga ma nga ra ‐
way. Tal was na ya na ha pe lig ro an 
mga sa ma ran upod han ira yu nit.

Sigon mismo han mga nakakita, 
ha gra be nga pa ngas ti go kan Tuca 
ha ros di ri na ini ma kag ya kan o ma ‐
ka ki la la han iya gin ka ka hi mu ta ngan. 
An iya mga tag hi mar yo na la an nag ‐
da ra ha iya ha os pi tal agud ma kag ‐
pa tam bal. 

Sam tang, ha ros wa ray bi lin nga 
re si den te ha Brgy. Sag-od ka hu man 
mag-ebakwet an por lo me nos 200 ka ‐
ta wo pi ra kaad law ka hu man an eng-
kwentro han BHB kontra ha 20th IB 
ngan 81st DRC had ton Oktub re 12. 

Ginbayaan han mga pa rag-u ma 
an ira gin-aa ni ha had lok nga mayda 
ma hi ka ta po nga sun da lo ngad to ha 
uma. Gintar hug han mi li tar an mga 
re si den te nga kun  di ri hi ra ma gi kan, 
hi hi mu on ni ra nga "Ma ra wi" an ba ‐
ra ngay. Sugad hini an ira pa nar hug 
nga bo bom ba hon, iistra pi ngon ngan 
pu pul bu son nira an ko mu ni dad.

Mi li ta ri sa syon ngan pa nga bu so ha Las Navas, 
natikagrabe

Ka hu man sik mi ton han tu lo ka ko lum 
han 20th IB an usa nga or ga ni sa dor 
ngan du ha nga pa rag-u ma nga gin-nga ‐
ra nan nga "Las Navas 3," nan sik mit 
ngan na ngas ti go an mga sun da lo han 
mga ta ga-Brgy. Epaw sam tang ira na ‐
man gin pa la yas ha gra be nga ka had lok 
an mga re si den te han Brgy. Sag-od han 
na se ring nga bung to. 

Aga han Oktub re 9 ginbungkol ha ulo 
ga mit an butt han pu sil hi Ber nar do 
Tuca, Sr., usa nga pa rag-u ma ti kang ha 
Brgy. Epaw, tu ngod kay di ri hi ni ma tud ‐
lok an lo ka syon han mga gin la la nat han 
mi li tar nga yu nit han BHB nga ira na ka ‐
eng kwentro han naka la bay nga ad law. 
Upod an igkasi hi ni nga pa rag-u ma nga 
hi Allan Orso li no han igkahitapo ni ra an 
mga sun da lo sam tang ginbibiling nira an 

ira baboy nga nakabuhi ha giu tan han 
Brgy. San Isid ro ngan ira bar yo. 

Gin-in te ro gar, gin pa ha ru bas, gin ku ‐
ha an han lit ra to ngan gin hig tan hi ra 
Tuca ngan Orso li no. Sam tang da ra an 
ha ber sak han mga sun da lo mag ku lop hi ‐
ra nga gin pau pod agud bil ngon an mga 
Pu la nga ma nga ra way. Sam tang, gin pi pi ‐
nan mi ling na li wat hi ra han ira tag hi ‐
mar yo nga na ba ba ra ka nga bangin ka tin 
na hi ra han mi li tar. 

Pag kaa bot ha bar yo han mga sun da ‐
lo ngan pa rag-u ma, mai su gon nga gin-
in sis ter han ka pi tan han ira ba ra ngay 
upod an ira mga kau rop dan ngan tag hi ‐
mar yo nga bu hi on hi ra Tuca ngan Orso li ‐
no. Ha ka had lok nga ma buk sas an ira ka ‐
ma da ra hug, gin bu hi an ni ra an ira mga 
da kop. 
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2 nga si bil yan, 
bag-o nga bik ti ma han EJK ha EV
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DUHA NGA SIBILYAN ha Ley te an 
bag-o nga bik ti ma han extraju dicial kil ling 
(EJK) o ekstra hu di syal nga pan ma tay ila ‐
rum han re hi men Du ter te. 

Gin pu sil han mga wa ray ma ki lal-i nga 
ri ding in tan dem hi Mau re en Japzon, ta ‐
ga pag tu kod han Na tio nal Uni on of Jour ‐
na lists of the Phi lip pi nes ngan had to anay 
Bu lat lat contri bu tor da pit alas-12:30 han 
ku lop had ton Oktub re 15 hirani ha upi si ‐
na han COMELEC ha Brgy. McArthur, 
Ley te kun diin nag tat ra ba ho an bik ti ma. 
Pi to ka be ses gin pu sil an 42 anyos nga 
bik ti ma sam tang sa kay han mo tor sik lo. 

Ki la la do nga li der-ak ti bis ta han Lea ‐
gue of Fi li pi no Stu dents hi Japzon had ton 
ada pa hi ya ha ko le hi yo. Na gin mi yembro 
li wat hi ya han kon se ho han mga es tud ‐
yan te ha Univer sity of the Phi lip pi nes 
Taclo ban Col le ge. Kau pod han ma sa hi 
Japzon ha pag pa pa tal sik kan Jo seph 
Estra da. Uma to li wat hi ya had ton pa na ‐
hon nga gra be an pa ma ma si sta ha Eas ‐
tern Vi sa yas han ber du go nga hi Maj. 
Gen. Jovi to Pal pa ran. Ti kang had to, hu ‐
got na nga gin ba ban ta yan han mi li tar hi 
Japzon. 

Ha pa re ho nga ad law, gin pa tay li wat 
an usa nga si bil yan da pit alas-4 han ku ‐
lop han Li bu ngao, Ka na nga, Ley te. Gin-
ki la la an bik ti ma nga hi Re nee Su pe ri or, 
usa nga kon se hal ha ira bar yo.

Hu got nga gin ku kun de nar han Ka tu ‐
ngod Si ni ra ngan Bi sa yas (Ka tu ngod-SB) 
an nag ti kag ra be nga ata ke han re hi men 
Du ter te ha re hi yon. Sigon ha Katungod-
SB, maa bot 31 na an bik ti ma han EJK ha 
EV hin igpa tu man an Me mo ran dum Order 
32 han na ka la bay nga tuig kun diin pi to 
an upi syal han ba ra ngay ngan mu ni sip yo 
nga ak ti bo nga na su por ta ha pa na wa gan 
han mga pa rag-u ma. 

Si gon ha grupo, an tes an dek la ra syon 
han MO 32, gra be na an pa na nar hug 
ngan Red-tag ging han militar ha mga 
prog re si bo nga gru po su gad han LFS, Ka ‐
ra pa tan ngan Ba yan. 

Gin-aag hat hini an nga ta nan nga 
tagdepensa han tawhanon nga katungod 
ngan an katawhan nga ma gin ma bi nan ta ‐
yon ngan pa da yon nga ibuk sas an mga 
pan ma tay ngan iba pa nga pangabuso 
han re hi men Du ter te.

KADUNGAN HAN NATIKAGRABE nga ope ra syon mi li tar, gin pa ku sog li wat an pre ‐
sen sya ngan pa nga bu so han mga ele men to han 20th IB ha mga si bil yan nga ko mu ni ‐
dad ha Las Navas, Northern Sa mar ti kang han una nga se ma na han Oktub re.
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Mga bik ti ma han Yo lan da kontra ha de mo li syon
MAUNGOD NGA GIN-AATUHAN han mga kab las ha syu dad han Taclo ban 

nga bik ti ma han bag yo nga Yo lan da an gin la la rang nga ili gal nga de mo li syon han 
ira ka bab la yan.

Nag tin dog han ba ri ka da an mga 
re si den te ngan tag su por ta han Brgy. 
2 Jo nes Exten si on ila rum han Yo lan ‐
da Survivors Com mu nity Associa ti on 
Inc., (YSCAI) had ton Oktub re 18 
agud pug ngan an pla no han lo kal nga 
gub yer no nga ili gal nga sak bon ngan 
pan wa ka yon an por lo me nos 30 nga 
ba lay. An tes hi ni, pi ra nga hi ga mit 
han City Engi nee ring Office pa ra ha 
de mo li syon an ki ni ta ha pa li bot han 
UP Tacloban nga ka sa pit han na se ‐
ring nga ko mu ni dad. 

Una na nga nag pa da ra han pa hi ‐
mat ngon han de mo li syo n an lo kal nga 
gub yer no han Taclo ban ha mga re si ‐
den te. Ba sar ku no ini ha usa nga me ‐
mo ran dum han De partment of Inte ri ‐
or and Local Government (DILG) nga 
nag ma man do nga tang ga lon an mga 
pri ba do nga istruk tu ra nga na ka kau ‐
lang ha mga kal sa da ngan si de walk. 
Kun di gin kuk wes ti yon ini han mga re ‐
si den te tu ngod kay wa ray man ha 
kal sa da o ha si de walk an ira mga ba ‐
lay. 

Si gon pa kan Nor ma Dicot, ta ga ‐
pa ngu lo han YSCAI, wa ray ka tu ngod 
an lo kal nga gub yer no han Taclo ban 
nga mag du ma ra han de mo li syon tu ‐
ngod kay di ri man na ka ti tu lo an tuna 
ha ira kun di ha gub yer no han pru bin ‐
sya han Ley te. Gin kum pir ma ini han 
usa nga rep re sen tan te han Provincial 
Government of Ley te nga na kig-es ‐

tor ya ha mga re si den te han Brgy. 2 
had ton Oktub re 11. 

Ili gal, wa ray ha pro se so ngan di ri 
ma ka ta wo an pla no nga de mo li syo n. 
Luyo hini, pi ra ka be ses ni ra nga gin ‐
kad to an upi si na ni Mayor Alfred Ro ‐
mu al dez agud makig sa ra bot, kun di 
tub tub ya na wa ray la gi ha pon hi ya 
umatubang ha ira. 

Gin ka ka ba rak-an han mga resi-
dente nga ga mi ton han gubyer no han 
Taclo ban an palisiya han DILG agud 
ta gan ra son an mga pla no nga de mo li ‐
syon ha syu dad su gad han Brgy. 37 
recla ma ti on area, Pa seo, Ani bong, 
ngan Ra wis. 

Had ton Mar so, ili gal nga ginpan-
ruba an maa bot ha 30 nga ka bab la yan 
ha Brgy. 6A Sto. Ni no Exten si on, Jo nes 
Exten si on, Kas sel ngan Ani bong, ko mo 
ka par te han pla no nga "pag-aa yad" 
han syu dad tu ngod ha pan la sur bo han 

US-RP-Ja pan Ka man dag war exerci ses, 
gin kun de nar han PKP

Gin kun de nar han Par ti do Ko mu nis ta 
ng Pi li pi nas (PKP) an 10 kaad law nga 
Ka man dag war exerci ses (pag pa pa hia ra 
para ha ger ra) nga gin lan sar had ton 
Oktub re 9-18 nga gin pa ngu na han han 
pwer sa han mi li tar han US ha pa kig bu ‐
rub li gay ha AFP ngan Ja pan Self Defen ‐
se Force ha Ter na te, Cavi te. 

Ha pa ha yag nga gin pa ga was han 
Par ti do had ton Oktub re 12, gin hi hi mo 
nga ta hub an mga pag pa hia ra mi li tar 
ko mo "kontra te ro ris mo," "hu ma ni ta ri an 
as sis tance" ngan "di sas ter re sis tance." 
Ha ka ma tuo ran, gin pa pa ku sog la hi ni an 
pre sen sya han mi li tar han US ngan an 
pagkatin hi ni ha nasud ila rum han Ope ‐
ra tion Pacific Eag le-Phi lip pi nes. 

Pa ngan dam li wat an Ka man dag war 
exerci ses ngan iba pa nga joint exerci ses 
ko mo pag-a tu bang ha na ti kag ra be nga 
ri ba lan ha po der han Chi na ngan US. 
Nag la lan sar na an US ngan AFP han 
mag ka la in-la in nga pag pa hia ra mi li tar 
ti kang pa had ton 2017 agud ma se gu ro 
an ira pag do do mi nar ha ka ru ka yak non 
mi li tar ngan de pen sa han an ira in te res 
ha Pi li pi nas. 

Si gon ha PKP, hi nay-hi nay nga na ‐
ka kab-ot han US an gin se se ring nga 

"in ter-o pe ra bi lity" ha AFP nga 
nagtutumuyo nga pa giu son an mi li tar 
nga pwer sa han na sud ba sar ha ira pla ‐
no. Di rek ta li wat hini nga ginkokontrol 
an pag pa lit han mga hi ga mit mi li tar han 
AFP agud mag ser be nga tambakan han 
mga sob ra nga hi ga mit mi li tar han US. 

Gin pa pa ki ta han war exerci ses ngan 
nag pa pa da yon nga ka tang ku ran han 
AFP ha US nga nag pa pa da yon an do mi ‐
na syon ha Pi li pi nas han im per ya lis ta 
nga na sud, lu yo han bag-o la nga mga 
pagbi si ta ni Du ter te ha Rus sia ngan 
Chi na. Tu ngod ha AFP, PNP ngan mga 
ma ka-US nga upi sya les, akos gud han 
US nga kontro lon hi Du te re pa ra pu ma ‐
bor ha ira pan-e ko no mi ya ngan geo-pu ‐
li ti kal nga in te res. 

Gin-aag hat han Par ti do an ka taw ‐
han Pi li pi no nga isa lik way an ide ya nga 
ki na hang lan han ayuda mi li tar ti kang ha 
US agud de pen sa han an iya so be ra ni ya. 
Du gang pa, pi naa gi la han in de pendyen ‐
te nga pu li ti kal, dip lo ma ti ko ngan mi li ‐
tar nga ak syon han nag ka kau ru sa nga 
Pi li pi no mag da da ug an pa kig-a way agud 
ba wi on an kontrol ha pa ngis da an ngan 
re kur so han na sud nga pi rit nga gin-aa ‐
gaw han Chi na. 

bag yo nga Yo lan da had ton 2013. Ka la kip 
hi ni nga pla no an po li si ya han No Dwel ‐
ling Zo ne, an Ti de Embankment Project 
ha ka hi lab-an han Ley te, ngan re lo ka ‐
syon han 40% han po pu la syon han 
Taclo ban ngad to ha nor te nga par te han 
syu dad. 

Kun di si gon ha gru po nga Peop le 
Sur ge, gin ta ta hu ban han "re ha bi li ta ‐
syon" an ti nu od nga ka tu yua nan han 
gub yer no han Taclo ban nga pa la ya son 
an mga re si den te agud ta gan da lan an 
pagsakob han mga ka pi ta lis ta nga mam ‐
ru hu nan ngan kom pa ni ya ha konstrak ‐
syo n. 

Gin su por ta han na man an ba ri ka da 
han YSCAI han mga es tud yan te ti kang 
ha UP Taclo ban. Ka la kip an uni ber si dad 
ha  ginpipirit nga paiwason pa ra ha "re ‐
ha bi li ta syo n" han syu dad. Ka bu lig han 
mga kab las ha syu dad an mga es tud yan ‐
te ha pag-in sis ter han ira ka tu ngod ha 
di sen te nga pa ba lay ngan pa ka bu hi, la ‐
bi na ko mo mga bik ti ma han ka la mi dad 
ngan pag pa pa si ba ya han gub yer no.


