
HUL-OS NGA KARAYHAK nga gin se leb ‐
rar han re bo lu syu nar yo nga ka giu san 
ngan han hi lu ag nga ka taw han han 
Eas tern Vi sa yas an ika-51 nga ani ber ‐
sar yo han Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi ‐
nas ha mga se leb ra syon hi ni nga 
Disyembre. 

Ha Northern Sa mar, di ri ma me nos 
ha upat nga se leb ra syon an gin hi mo ha 
mga pren te ge ril ya. Ha se leb ra syon nga 
gin hi mo mis mo had ton Di sye mbre 26, 
uma bot ha 400 an tu mam bong nga Pu ‐
la nga ma nga ra way, pa rag-u ma, ngan 
mga ti kang ha mga bung to ngan syu ‐
dad. Gin pa ngu na han han ko mi te ha 
sek syon han Par ti do ha lo ka li dad an 
ak ti bi dad. Ha prog ra ma, gin pa na wa gan 
din hi an pag-an dam ha mas ma pin tas 
nga pag-a ta ke han kaa way ha ma sa 
ngan ha BHB, ngan pag pa hu got han in ‐
terklas ter nga bu rub li gay kontra hi ni. 
Lu yo han pre sen sya han kam po han mi ‐
li tar ha ta bok nga bar yo, tal was nga 
na hu man an mag -aga nga ak ti bi dad.

Ha Wes tern Sa mar, nag ti kang an 
se leb ra syon han usa nga yu nit han BHB 
pi naa gi han mga pau yag su gad han 
“BHB Hen yo.” Ha su mu nod nga por mal 
nga prog ra ma, ginraday ni Ka Ori on, 
kad re han Par ti do, an mag rang gat nga 
mga ka dau gan han Par ti do sakob han 
ma sob ra 50 ka tu ig. Ginplas tar li wat an 
mga ayat ha Par ti do agud ta pu son an 
re hi men Du ter te ngan pa mu nu an an 
re bo lu syon ngadto ha mas hi ta as nga 
ba li tang han pa kig-a way.

Gin se leb rar li wat ha bu rub lag nga 
mga yu nit han BHB ha Ley te an ani ber ‐
sar yo han Par ti do had ton Di sye mbre 
26-27. Lan daw ha prog ra ma an mga 
gin kom po so nga mga kan ta ngan lu wa 
han mga Pu la nga ma nga ra way nga 
inspi ra do han ma bi nu nga hon nga bu ru ‐
ha ton re ko be ri ni ra ha er ya. 

MAHINUNGDANON NGA IGINSELEB-
RAR han ka taw han ngan han re bo lu -
syu nar yo nga ka giu san an ika-51 nga 
ani ber sar yo han Par ti do had ton 
Disye mbre 26. Ka hu man li wat ini han 
usa ka tu ig han da mo nga mga bag yo. 
Hi ni pa la nga Di sye mbre, mag ka su nod 
nga gin la sur bo an Eas tern Vi sa yas han 
mga bag yo nga Ti soy ngan Ursu la. Ka -
hu man li wat ini han mai ha nga kat hu -
raw nga na ka hi bang ha pa ngi na bu hi 
han ma sa nga pa rag-u ma. Pe ro an pi -
na kag ra be nga ka la mi dad amo an hi -
ni mu an han ta wo: an gin pa pin tas nga 
ata ke ha ka taw han han pa sis ta, ni yu -
ti yo ngan du not nga re hi men US-Du -
ter te. 

Ha lu yo hi ni nga ta nan, igin pa ki ta 
han ka taw han ngan han re bo lu syu ‐
nar yo nga ka giu san an ka mai sog, ka ‐
mai lob ngan de ter mi na syon nga atu ‐
ba ngon ngan ungba wan an mga ulang 
ha pag su long. Wa ray bi san usa nga 
pren te ge ril ya nga na bung kag han 
gin pa pin tas nga open si ba han kaa ‐
way. Na hia gum li wat an pa sis ta 
nga kaaa way han pi ra ka pi lo nga 
kas wal ti itan ding ha Ba gong 
Huk bong Ba yan. 
Pa da yon nga na ‐
tin dog ngan na ‐
ki kig bi sog an de ‐
mok ra ti ko nga 
ka giu san ma sa. 

Sang lit, da ko 
an ka li pay han 

ka taw han ngan re bo lu syu nar yo nga 
ka giu san ha pag se leb rar han ika-51 
nga ani ber sar yo han Par ti do. Ma bi ‐
nan ta yon ngan mi li tan te nga gin pa pa ‐
tu man han BHB an ukoy-bu to nga 
mag pa lu yo nga gin dek la rar han Na tio ‐
nal De mocra tic Front of the Phi lip pi ‐
nes ngan Gub yer no han Re pub li ka han 
Pi li pi nas hi ni nga Di sye mbre 23 tub tub 
Ene ro 7. Na bu lig an BHB ha ka taw han 
ka hu man han mag ka su nod nga bag yo 
hi ni nga Di sye mbre ngan ha pa ngan ‐
dam ha nag pa pa bi lin nga mga la rang 
han re hi men US-Du ter te pa ra ha ba la ‐
ud mi li tar ngan pa sis ta nga pag ha ha ‐
di. Gin-aa tu bang han Par ti do, BHB 
ngan ma sa han ka taw han an bag-o 
nga tuig nga pu no hin kai sog nga pa ‐
pin ta son ngan ipa su long an de mok ra ‐
ti ko nga re bo lu syo n, ngan pa bag sa kon 
an pa sis ta, ni yu ti yo ngan du not nga 
re hi men US-Du ter te.
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Nag ka kau ru sa an ka taw han 
ngan re bo lu syu nar yo nga 
ka giu san ha ika-51 nga 
ani ber sar yo han Par ti do

Ani ber sar yo han 
PKP, gin se leb rar



Da ko na an gin bag-o han ira yu nit, 
si gon kan Ka Li no, lo kal nga kad re han 
Par ti do. Hi ni nga 2019, na lu bu gan ni ra 
an nga ta nan nga bung to nga sa kop han 
pren te. Mas ma ray hak hi ra ha tra ba ho, 
wa ray rek la mo atu ba ngan han ka gi pi ‐
tan ngan mga ope ra syon han usa nga da 
du ha ka kum pan ya han sun da lo. Da ko li ‐
wat an gin bag-o han ma sa ti kang ha 
usa nga pa mil ya ko mo ini syal nga kon ‐
tak had ton sya han nga ut ro nga gu mi os 
an mga ka sa ma ha lu gar had ton 2017. 

Onse ka tu ig nga wa ray ma sum pa ‐
yan han mga ka sa ma an ma sa. Antes 
hi ni, gra be nga naa pek tu han han di sor ‐
yen ta syon an re bo lu syu nar yo nga ka ‐
giu san ngan na ka hi mo han ka say pa nan 
ha is ter ya nga kontra im piltra syon an tes 
an Ika du ha nga Da ki la nga Ka giu san 
nga Pag tu tul-id had ton 1992. Gin si nga ‐
bot ngan gin pa da ko ini han kaa way, 
ngan gin pa dig-on an er ya ko mo kontra ‐
re bo lu syu nar yo nga ku ta pi naa gi han 
hi lua gan nga di sim por ma syon ngan 
pag ta num han mga aset. 

Gra be nga ka ku ri an an gin-a gi an 
han mga ka sa ma tu ngod han kli ma han 
ka had lok nga gin du rot han kaa way. Bi ‐
san ano nga pag kum bin ser ni ra, wa ray 
na ru yag nga ma kig ham pang ha ira. Ku ‐
mi ta la han tiu nob han BHB, nag da dag ‐
mit an ma sa nga mag pa hi ba ro ha mi li ‐
tar. Pi pi li on na la ni ra nga gu mi kan ha 
um ha nan ngan di ri mag pa ka bu hi ha ka ‐
had lok ni ra nga isum pay han kaa way ha 
BHB. Si gon kan Ka Li no, tiu nan-o ni ra 
ma pu pu kaw ngan maoor ga ni sa an mga 
pa rag-u ma kun na di ri ini nga uma tu ‐
bang ha ira? 

Gu tom, guol, ka gi pi tan ha se gu ri ‐
dad ngan ka li pu ngan an mga na gin 
prob le ma han mga ka sa ma. Di ri hi ra 
mag ka sa ra bot kun tiu nan-o da dau pon 
an ma sa. May da mga nag-a lang nga 
du ma op ha ma sa tu ngod kay pu ros hi ra 
di ri ba tid ha te reyn ngan di ri si gu ra do 

kun ma ta ta pu ran an ira mga na ‐
tud lok nga kon tak. Pu mung kay an 
de mo ra li sa syon ngan ti pa-ti pa 
ha sa kob han yu nit, sang lit 
da mo an nagplas tar han 
pag-u li. 

Ka hu man han usa 
ka tu ig, gin-a ses han pa ‐
mu nu an han Par ti do an 
na gin es ti lo nira ha bu ‐
ru ha ton re ko be ri. Na ‐
tud lok ni ra nga mga 
ka lu ya han an kon ser ba tis mo ha pu li ti ‐
ko-mi li tar, ngan la baw ha nga ta nan, an 
ha ru kal nga pag ka tin ha prin sip yo han 
pa gi gin huk bo han ka taw han ngan 
tang kod nga pag ser be ha ma sa. Nag su ‐
son hi ra ha ka lu ga ri ngon. Nag de si syon 
hi ra nga ki na hang lan ni ra umung baw, 
iba lik an ira ka mai sog ngan ka ma hi mu ‐
on, ngan mag pur si ge ha pag pu kaw ha 
ma sa ngan pag pa su long han ger ra han 
ka taw han. 

Sya han anay ni ra nga gin sol bar an 
gra be nga ka had lok han ma sa. Ki na ‐
hang lan hi ni han simple, ma dag mit 
ngan ma sa yon ma sab tan nga pro pa ‐
gan da nga mag-eekspli kar han mga na ‐
gin ka lu ya han han re bo lu syu nar yo nga 
ka giu san had to ngan ma kontra ha pag ‐
pa ka ra ut han kaa way. Tiu nan-o ni ra ini 
gin hi mo? "Ki na hang lan na ton ini ipa ki ta 
ha aton gios," se ring ni Ka Li no. "Ipaa ‐
bat na ton ha ira an ma pa so nga pag hi ‐
gug ma han BHB ha ma sa." 

Gin si nga bot han mga ka sa ma an 
ka da oras agud bu mu lig ha ma sa. Ha 
ka si sid man, bu mu lig hi ra ha pag kop ras, 
pag limpyo han mga um ha nan, pag ga bot 
han bu tig, ngan pag pang gi. "Maa bot 
2,000 kao ras han pagtra ba ho ha uma 
an amon gin hi mo hin wa ray gin la lau ‐
man nga ka bal yo," se ring ni Ka Li no. 
Pag kaa ga, nau sa na la an ma sa nga 
may nag hu man na ngay-an han ira tra ‐
ba ho. Wa ray gin pi li an mga ka sa ma kun 
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Ti nu od nga Huk bo han Ka taw han

HA PAGLUBOG HA ma sa, ha mai sog ngan tang kod nga pag ser be ha ira – din hi 
na san top han mga Pu la nga ma nga ra way ha usa nga pren te ge ril ya ha Ley te an 
ka ru yag sid ngon han pa gi gin ti nu od nga huk bo han ka taw han. Ini an gin ka ti nan 
ni ra nga pampulitika nga kalamangan ha bu ru ha ton re ko be ri ha er ya.

Linya panmasa ha buruhaton rekoberi ha Leyte

ka nay uma an ira bu bu li gan, gin la kip 
pa an mga had to anay ngan pre sen te 
nga kaa pi han CAFGU. 

Ha da yu day, uma tu bang ha ira an 
mga pa rag-u ma agud mag paa bot han 
ira pag pa sa la mat. Ma ha tag pa un ta 
hi ra han ba yad ko mo ka bal yo. Kun di, 
an gin-a ro la han BHB amo an oras nga 
ma ki ham pang ha ira agud mag-ekspli ‐
kar ngan mag-a ro han pa say lo ha mga 
nag la bay nga ka say pa nan. Nag ha tag 
li wat hi ra han pam pu li ti ka nga edu ka ‐
syo n, gin pu kaw an masa ha pre sen te 
nga ka mu ta ngan ngan gin-ag hat hi ra 
nga pu mar ti si par ha ar ma do nga 
pakig-away. 

Su mam wak an ba li ta han gin hi hi ‐
mo han mga ka sa ma ngan na pan hi mu ‐
wa an mga pa ka ra ut han kaa way. Pa ra 
kan Ka Li no, na kit-an han ma sa nga 
akos ilu bon han BHB an gra be nga sak ‐
ri pi syo pa ra ha kau pa yan han ma sa. 
Bu ma lik an pag ta pod ha ira han ma sa. 
Hi nay hi nay nga na tu kod an mga re bo ‐
lu syu nar yo nga or ga ni sa syon ma sa 
nga na pa pa gi os pa ra ha mag ka la in-la ‐
in nga bu ru ha ton. 

Ya na, na nga ngan dam an yu nit nga 
ika sa han ma sa an kontrap yu dal nga 
pa kig-a way kontra ha pan lim bong 
ngan tar ha ha tim ba ngan han kop ras. 
Opti mis ti ko hi ra tu ngod kay hul-os ni ra 
nga nai sap rak ti ka an ti nu od nga di wa 
han pa gi gin huk bo han ka taw han. 


