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EDITORYAL

Sob ra kaa yo ang gi na hu log nga 
to ne-to ne la dang bom ba, gi na pa lu ‐
pad nga rocket, gi na bu gang mga ba ‐
la sa ma sing gan, ug pag pa ngan yon 
sa mi li tar. Ang maong ku sog nga ar ‐
mas nga ka sa ga rang gi na ga mit 
pang gu ba sa mga tang ke ug bil ding, 
na ga bu nga og gra beng ka da ut sa ki ‐
na bu hi ug ki nai ya han. La bing ba ngis 
ang pag ga mit sa Armed Forces of 
the Phi lip pi nes (AFP) og “proxi mity 
fu se” aron pa bu si ka ron ang bom ba 
pi pi la ka met ro ay ha ki ni mo bug sok 
sa yu ta nga nag bu nga og mas gra be 
pang ka da ut. 

Gi pa lam bo sa AFP ang ka ta kus 
nii ni sa pag pun ting sa pa ga bom ba ‐
hang tar get ga mit ang mga dro ne 
alang sa pag pa nik tik gi kan sa ka ha ‐

ngi nan (pag ku ha og lit ra to, ther mal 
ima ging ug elektro ni kong pag pa nik ‐
tik) sa ha la pad nga ka yu ta an. Na ka ‐
sum pay ki ni sa lo kal nga mga es pi ya 
ug mga ka hi ma nang pa nik tik aron 
pun ti ngon ang mga pwes to sa Ba ‐
gong Huk bong Ba yan (BHB). 

Adu na nay pi pi la ka hi ga yon nga 
mii go ang mga bom ba sa mga pwes ‐
to o kam po sa BHB nga hi nung dan sa 
pag ka ma tay sa dag hang ihap sa Pu ‐
lang ma ngu gu bat, sa ma sa pag ka ka ‐
las sa 20 sa Do lo res, Eas tern Sa mar 
niad tong Agos to 16, 10 sa Gi ngo og 
City sa Mi sa mis Ori en tal niad tong 
Ma yo 10, 2020, ug pi to sa Sta. Te re ‐
si ta, Ca ga yan Val ley nii ning Set ‐
yembre 21. Sa gad nga gi na hi mo ang 
pag pa mom ba sa mga na pun ting nga 

Ihu nong ang te ro ris tang pag pa mom ba
gi kan sa ka ha ngi nan! 

Ang pag pang hu log og mga bom ba gi kan sa ka ha ngi nan sa mga he li kop ‐
ter ug erop la nong ig gu gu bat, la kip ang pag ga mit sa mga dro ne alang 
sa sar bey lans sa gi na lun sad nga gye ra kontra-ge ril ya, la pas sa in ter ‐

na syu nal nga ma ki taw ha nong ba la od nga na ga gi ya sa kon duk ta sa gye ra. Ki ‐
na ha nga lang ihu nong ug iba wal ang pag ga mit sa maong mga ar mas. 

pwes to sa BHB sa kaad la won. 
Ang pag ga mit sa hi la bi han ka ku ‐

sog nga ar mas suk wa hi sa mga prin ‐
sip yo sa ma ki taw ha nong ba la od nga 
nag ka na yon nga ang pag ga mit la mang 
sa hus tong ku sog pa ra ma kab-ot ang 
usa ka par ti ku lar nga ti ngu hang mi li ‐
tar nga di li mag re sul ta og gra beng 
ka da ut sa ar ma dong ka sang ka ug di li 
suk wa hi sa kung un sa la mang ang 
ma ta rong ug ma ki taw ha non. 

Gi pa hi mus lan sa AFP ang su per ‐
yo ri dad nii ni sa ka ha ngi nan sa pag ‐
pang hu log og bom ba ba tok sa BHB 
nga wa lay ka ta kus nga mag de pen sa 
ug wa lay pu ru han nga ma ka su kol. Di li 
gye ra ang maong pa maa gi sa di nag ‐
hang pag pu kan, kun di li bru tal ug ma ‐
du go ong pag pa tay. Gi nai ngon sa 
prin sip yo sa pag ka dung ga non nga 
ang ka tu ngod nga pu ka non ang kaa ‐
way ma ka ta ru nga non la mang kung 
ki ni anaa sa ba na tan. Sa pag pang hu ‐
log og bom ba pi pi la ka ki lo met ro gi ‐
kan sa ka ha ngi nan, gi na pa ki ta sa AFP 
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ang ka wa lay du ngog ug ka ta la wan. 
Bi san og na ga ga mit na og mga 

dro ne, mas sa gad pa gi ha pong ma ‐
ka tu nong ang mga bom ba sa AFP ug 
ma kai go, na ga da ut ug na ga sab wag 
og hi lo sa mga uma han sa ka pa ta gan 
nga duul sa mga ko mu ni dad, sa mga 
uma han sa ka bu ki ran, sa mga lu gar 
sa pa nga yam, ug mga ti nub dan sa 
tu big, pag ka on, tam bal ug uban 
pang re kur song gi pa ngi na bu hi an sa 
ma sa. Kan hi lang, nag re sul ta sa 
pag ka su nog sa da kung ba hin sa ka ‐
bu ki ran ang gra beng pag pa mom ba. 

Adu nay mga hi ga yon nga nang ‐
hu log og bom ba ug na ngistra ping 
ang AFP duul sa mga ko mu ni dad nga 
wa lay ti nong tar get. Gi bu tang nii ni 
sa pe lig ro ang ki na bu hi sa mga si bil ‐
yan ug nag sab wag og gra beng ka ‐
had lok. Sub li-sub li ang mga ka so nga 
na pu gos ang mga ta wo nga mag bak ‐
wit. Adu na nay pi pi la ka ka so sa mga 
si bil yan ang na ma tay bi san og wa la 
di rek tang nai go tu ngod sa ka li sang 
nga gi bu nga sa pag pa mom ba. Ang 
ma ka bu ngol nga ha gong hong sa di ‐
nu gay nga pag-a li rong sa mga dro ne 
sa ilang mga ko mu ni dad ug ka bu ki ‐

ran mi tu gaw sa ka hi lum ug nag bu ‐
nga og gra beng ka kul ba sa ma sa. 
Na mom ba ang AFP aron had lu kon 
ang ma sa ug pa lu hu ron si la sa ga ‐
hum sa mi li tar. Ki ni wa lay laing tu ‐
mong kun di li te ro ris mo gi kan sa ka ‐
ha ngi nan. 

Bi nil yong pi so ang giu sik-u si kan 
sa AFP sa ha los ad law-ad law nga 
pag pa pa lu pad og mga dro ne, he li ‐
kop ter ug erop la nong ig gu gu bat. Pi ‐
pi la ka bil yong pi song ba lor sa mga 
bom ba, rocket ug mga ba la ang gi ‐
nau sik-u si kan sa maong mga ar mas 
sa te ro ris mo. Gi na sa yang ang in gon 
nii ni ka da kung pon do sam tang wa lay 
tra ba ho, ubos ang swel do ug ki ta ug 
pa da yon nga pag sa ka sa pre syo sa 
mga pa la li ton. 

Ki na hang lang mag ka hiu sa ang 
ka taw hang Pi li pi no ba tok sa bru tal 
ug te ro ris tang pag pa mom ba gi kan 
sa ka ha ngi nan sa AFP. Ki na hang lang 
mo ba rug ang mga tig pa na li pud sa 
taw ha nong ka tu ngod ug ka li naw, 
mga abu ga do ug eksper tong li gal, ug 
ta nang nag ma hal sa de mok ra sya, 
aron ias dang ang mga la kang aron 
ibut yag, ba ti ku son ug idu so ang 

pag ba wal sa pag ga mit sa mga ar mas 
sa te ro ris mo sa es ta do. Ki na hang ‐
lang ibut yag sa in ter na syu nal nga 
ko mu ni dad ang ka hi wi an sa te ro ris ‐
tang pag pa mom ba sa Pi li pi nas ug 
ma kig hiu sa sa lain pang ka taw hang 
na hia gum sa gra beng ka ba ngis sa ma 
sa Pa les ti ne, Ye men, Syria, Kur dis ‐
tan, Afgha nis tan, Pa kis tan ug uban 
pang na sud. Ibut yag ug mak ma kon 
ang pag su por ta sa im per ya lis mong 
US sa te ro ris tang pag pa mom ba sa 
pa sis tang re hi meng Du ter te. 

Ki na hang lang pa da yon nga 
mag pa ka ha nas ang BHB sa ge ril ‐
yang pa kig gu bat aron pak ya son ang 
te ro ris tang pag pa mom ba sa AFP. 
Ta nang yu nit sa BHB, ga may o da ‐
ku, ki na hang lang hu got hup tan ang 
mga gi ti bu ok nga mga pa li si ya sa 
se gu ri dad. Ki na hang lang mag pa ka ‐
maa yo ug mag ma mug na on sa sek re ‐
to nga pag li hok aron ipa bi ling bu ta 
ug bu ngol ang kaa way ug hi ka wan 
ang mga dro ne ug uban pang hi man 
sa kaa way sa pag pa nik tik. 

Ki na hang lang ipa bi lin sa ta nang 
yu nit sa BHB ang taas nga ang-ang 
sa pag ka ma li hu kon ug ka pa si dad sa 
pas pas nga pag bal hin-bal hin aron 
ma li ka yang ma tum bok ug ma pun ‐
ting sa kaa way. Ki na hang lang sub ‐
sub nga pa la pa ron sa ta nang yu nit 
sa BHB ang gi na li hu kan nii ning er ya. 
Li ka yan ang la bing pag ka kam pan te 
o pag lu ag nga na ga tu maw sa pa na ‐
hon nga adu nay naang kong ka lam ‐
pu san sa gim bu ha tong mi li tar man o 
sa gim bu ha tong ma sa. 

Ki na hang lang pa da yon nga ipa ‐
ta as sa BHB ang ka pa si dad nga 
mag lun sad og mga open si ba ba tok 
sa mga ka hi ma nang pang ka ha ngi ‐
nan sa kaa way. Bi san wa la ki tay 
mga hi mang an ti-aircraft, ma ma hi ‐
mong ga mi ton sa mga is nay per nga 
Pu lang ma ngu gu bat ang mga rip le 
ba tok sa mga he li kop ter sa kaa way 
kung ubos ang lu pad o ka ha na ga ‐
tug pa sa mga bu kid ug su lod sa mga 
so nang ge ril ya. 

Tu ngod sa nag ka da kung pa pel sa 
mga hi mang pang ka ha ngi nan sa mga 
ope ra syong kontra-ge ril ya, sa di li 
mag du gay ma ma hi mong mag sa lig 
din hi ang mga tro pang pang ka ti sa 

"Ihunong...,"  ipadayon sa panid 3
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Hu got nga gi na kun de na sa Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas (PKP) ang 
Armed Forces of the Phi lip pi nes (AFP), par ti ku lar ang 4th ID, sa wa lay 

du ngog nga bi nu ha tan sa pag pa tay kang Ka Oris (Jor ge Mad los) ug sa kau ban 
ni yang me dik nga si Ka Pi ka. Gi na kun de na usab nii ni ang mi su nod nga engran ‐
deng pa sun da yag sa mid ya ug mga ba kak sa mga dag kung upi syal mi li tar pa ra 
ta bu nan ang ilang kri men. 

Pag pa tay ug mga ba kak sa AFP
ma hi tu ngod sa pag ka ma tay ni Ka Oris

kaa way. Atu ba ngan nii ni, ki na ‐
hang lang la baw pang mag pa ka ‐
ha nas ang BHB sa pag ga mit sa 
ben ta he nii ni sa ka yu ta an ug su ‐
por tang ma sa aron tar ge ton sa 
mga tak ti kal nga open si ba ang 
hu yang ug na bu lag nga yu nit sa 
kaa way. 

Gi ya ang prin sip yong gi sul ti 
ni Mao: “ang mga ka taw han, di li 
ang mga bu tang, ang ma huk ma ‐
non,” ki na hang lang pa kus gon sa 
ta nang Pu lang ma ngu gu bat ang 
ilang kai sog, de ter mi na syo n, 
kaan da mon sa sak ri pi syo ug ka ‐
hi ba lo sa pa da yon nga pag-as ‐
dang sa gu bat sa ka taw han. 
Ipa ta as ang pu li ti kan hon ug 
pang-i deo lo hi yang ka lig-on sa 
ta nang yu nit sa BHB sam tang 
gi na pa as dang ang ma lung ta ‐
rong gu bat sa ka taw han aron 
ma kab-ot sa ka taw hang Pi li pi no 
ang na sud nong ka ga wa san ug 
de mok ra sya.

Si Ka Oris, 72, gi tu boy nga 
myembro sa Ko mi te Sentral, Ka wa ‐
ni han sa Pu li ti ka ug Ko mi teng Tig ‐
pa tu man sa PKP. adu na si yay taas 
nga ka tung da nan ug na hi mong tig ‐
pa ma ba sa Na tio nal Ope ra tio nal 
Com mand (NOC) sa Ba gong Huk ‐
bong Ba yan (BHB). Usa si ya sa mga 
unang kad re sa par ti do nga nag tu ‐
kod sa BHB sa Min da nao. Isip pa ra ‐
ngal, gi dek la ra sa PKP isip Pang ka li ‐
bu tang Adlaw sa Pag han dum alang 
kang Ka Oris ang Nob yembre 7. (Pa ‐
ra sa ti bu ok pa ra ngal sa PKP, ba sa ‐
ha ang es pe syal nga is yu sa Ang Ba ‐
yan, Nob yembre 2, 2021.) 

Suk wa hi sa gi na pa kay lap sa 
mi li tar, wa la na ma tay sa eng ‐
kwentro si la Ka Oris ug Ka Pi ka. 
Nag sa kay si la og ha bal ha bal ug 
nagbya he gi kan sa sentro sa lung ‐
sod sa Impa sug-ong Bu kid non pa ‐
du long sa na sud nong hay wey sa 
di hang giam bus si la sa mga sun da ‐
lo sa 403rd IBde. Nagbya he si la 
niad tong pa na ho na pa ra sa re gu ‐
lar nga tsek-ap sa pang la was ug 
pag pa tam bal. Pa re ho si lang di li 
ar ma do ug wa lay katakus nga mo ‐
su kol. 

Upat ka oras hu man ang pag pa ‐
tay, gia lu ra ngan sa mga FA-50 
fighter jet ug mga he li kop ter ang 
Sit yo Ga bu nan, Ba ra ngay Du ma la ‐
gu ing, sa pa re hong  lung sod. Pag ka ‐
ug ma, Oktub re 30, giu ting kay ku no 
sa mga yu nit sa mi li tar ang gi bom ‐
ba hang da pit. Sa di ka too hang is ‐
tor ya, gi pa ga was sa AFP nga "na ka ‐
eng kwentro" ban dang alas-11 sa 
bun tag sa mi li tar ang yu nit sa BHB 
nga na hi sa ku pan ni Ka Oris ug Ka 
Pi ka. Did to ku no ni la "na ku ha" ang 
pa tayng la was sa du ha. 

Di li ma ka pa ga was ug bi san un ‐
sang lit ra to sa na hi ta bo an sa 
engkwentro ang AFP. Ta nan nga 
mga lit ra to sa la was ni Ka Oris pi na ‐
dul-it nga gi ku ha. Sa mga lit ra to, 
na kaa hit ang bu ngot ug taas nga 
ba ngas ni Ka Oris, bu tang nga gi na ‐
bu hat la mang ni ya kun mu bi ya he si ‐
ya ug ki na hang lan bag-o hon ang 
iyang dag way. 

Aron ipu gos ang ba kak nga 
"eng kwentro," ba lik-ba lik pang gi ‐
bom ba sa AFP ang bu ki rong ba hin 
sa Du ma la gu ing niad tong Nob ‐
yembre 2.

Nag mug na pa og is tor ya ang 
mi li tar nga ka nu nay ku no na ga-ad to 

si Ka Oris sa Ca ga yan de Oro pa ra 
mag pa-di alysis. Wa lay sa kit sa kid ‐
ney si Ka Oris. Ang iyang ba la ti an 
re sul ta sa pag da ut sa iyang pan tog, 
nga la baw sa tu lo ka de ka da na ni ‐
yang gi na an tos. 

Niad tong Nob yembre 3, gi su nog 
sa AFP ang ebi den sya sa ilang kri ‐
men sa uni la te ral nga de si syong 
ipa-cre ma te (pag su nog aron bu ha ‐
tong abo) ang mga pa tayng la was 
ni la Ka Oris ug Ka Pi ka. Pag su bay 
ku no ki ni sa mga pro to kol sa Covid-
19 tu ngod kay ma tud nii ni, nag po ‐
si ti bo ang ilang la was sa bay rus 
(bu ta ng nga wa la usay laing ma ka ‐
pa ma tu od). Gi bu hat ki ni sa AFP bi ‐
san pa du long na ka ni ad to ang ig su ‐
on ni Ka Oris pa ra ku ha on ang iyang 
la was. 

Gi hi kaw sa AFP ang ta nang 
po si bi lad pa ra ipa-aw top si ya ang 
pa tayng la was sa in de pendyen ‐
teng mga duk tor. Suk wa hi usab ki ‐
ni sa gi hang yo sa iyang mga pa ‐
mil ya ug sa re bo lu syo nar yong ka ‐
li hu kan nga iba lik ang iyang la was 
sa Siar gao Island sa Su ri gao del 
Nor te pa ra ma ki ta sa ka ta pu sang 
hi ga yon sa iyang pa mil ya. Nai lo ni 
Ka Oris ang iyang asa wa nga si 
Ma ria Ma la ya, ug ilang du ha ka 
anak.

"Ihunong...,"  gikan sa panid 2
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Wa lay ka hi mu ta ngan ang ka li sang sa mga lu mu lup yo sa Sit yo Da mug nay, 
Los Ange les, Bu tu an City niad tong Nob yembre 3 tu ngod sa wa lay-pu as 

nga pag pa mom ba sa mga he li kop ter sa Armed Forces of the Phi lip pi nes (AFP) 
sa ilang lu gar. 

Sa usa ka bid yo nga ku ha sa usa 
lu mu lup yo, ma ba ti an ang ka had lok 
ug ka li sang sa mga ta wo. Ma du ngog 
ang ku sog nga pag bu si kad ug su nud-
su nod nga bu to, la kip ang mga sing ‐
git ug iya gak. Sa ula hing ba hin sa 
bid yo ma ki tang mi bi ya sa ilang mga 
ba lay mga ta wo. 

Gi kum pir ma sa pa ma ha yag ni Ka 
Di wa Ha ba gat sa Ba gong Huk bong 
Ba yan (BHB)-Agu san del Nor te ang 
na si na ti sa mga lu mu lup yo. Si ya 
nag ka na yon nga ala 1:45 sa maong 
ka ha po non, di li mou bos sa upat ka 
dag kung bom ba ang gi hu log sa mga 
he li kop ter nga Black Hawk, ug ga tu ‐
san nga mga ba la sa ka lib re .50 nga 
ma sing gan ang gi pau lan sa mga 
uma han ug bu kid. 

Ang in si den te sa Bu tu an City la ‐
kip sa tu lo ka na ta hong pag pa mom ‐
ba sa Min da nao su lod la mang sa li ‐
ma ka ad law. Niad tong Oktub re 30, 
gi bom ba ug giistra ping ang Sit yo 
Ga bu nan, Ba ra ngay Du ma la gu ing, 
Impa sug-ong, Bu kid non gi kan alas 
12:40 sa tu ngang ga bii hang tud pa ‐
sa do alas-2 sa kaad la won. Sa maong 
pa na ho na, di li mou bos sa unum ka 
dag kung bom ba ug do se-do se nang 
rocket ang gi pau lan sa AFP sa lu gar. 

Sub ling gi bom ba ang pa re hong 

ba ra ngay niad tong Nob yembre 2, 
alas-9 sa ga bii. Ka tug bang sa di li 
mou bos sa tu lo ka to ne la dang bom ba 
ang gi hu log sa upat ka erop la nong 
OV-10. La kip din hi ang tag-u pat nga 
bom bang adu nay gi bug-a tong 250 
lib ra ug 500 lib ra. Tu ngod sa sob ra-
sob ra nga bom ba, su nud-su nod nga 
gi tay-oy ang yu ta ug na su nog ang 
da kung ba hin sa ka bu ki ran. Hu got 
ki ning gi kun de na bi san sa mga syen ‐
tis ta nga nag sul ting ang pag su nog 
sa la pad nga ka la sa ngan du gang sa 
pag-i nit sa ka wa nga ngan. 

Su lod sa 12 ka se ma na gi kan sa 
tu nga tu nga sa Agos to hang tud 
unang se mana sa Nob yembre adu ‐
nay na ta hong unum ka ka su sa mang 
pag pa mom ba. Ka tug bang ki ni sa usa 
ka ser ye sa pag pa mom ba ma tag du ‐
ha ka se ma na. Du ha sa mga in si den ‐
te ang sa Eas tern Vi sa yas ug usa sa 
Ca ga yan Val ley. 

Di li mou bos sa du ha ka si bil yan 
ang na ta ho nga na ma tay tu ngod sa 
mga pag pa mom ba, ug pi pi la ang na ‐
sam dan. Si Ru ben Da ra sin, mag-uu ‐
mang ta ga-Ba ra ngay Ba lang-ba lang 
sa Re me di os T. Ro mu al dez, ang na ‐
ma tay hu mang mi da gan pa du long sa 
su ba tu ngod sa pag ka ta ran ta di hang 
gi bom ba han ang bu ki rong ba hin sa 

Sa ma tag mou lan og ka ba ngis
Sit yo Da mug nay. Mga sa mad ug pa ‐
ngus sa ka la was usab ang nahia gum 
sa mga nag-u ma tu ngod sa pag li kay 
sa pe lig rong mai go sa pag pa mom ba. 

Sa Bo bon, Northern Sa mar niad ‐
tong Set yembre 16, tu ngod usab sa 
ka had lok bu nga sa pag pa ngan yon ug 
pag pa mom ba nakuha an ang usa ka 
mab dos ug na ma tay. Du ha ka ba la sa 
105mm nga kan yon ug di li mou bos 
sa 11 ka rocket ang gi pau lan sa mi li ‐
tar sa lu gar gi kan alas-3 sa kaad la ‐
won hang tud alas-10 sa bun tag. 

Li ma ka mag-uu ma usab ang 
bik ti ma sa pag pang-istra ping sa 
20th IB ug mga pu lis sa mag ka bu lag 
nga in si den te sa Ba ra ngay Epaw, Las 
Navas niad tong Oktub re 14 ug Ba ra ‐
ngay San Vicen te, Ca tu big sa Sa mar 
sa mi su nod nga ad law. Du ha sa mga 
bik ti ma ang na sam dan ug usa ang 
ili gal nga gi da kop. 

Ga tu san usab ang hi la bi hang 
na had lok tu ngod sa mga pag bu si kad. 
Sa in si den te sa Bu tu an City, bi san 
ang mga lu mu lup yo sa upat nga ka ‐
sik bit nga ba ra ngay na ba la kang ma ‐
da may sa pag pa mom ba. Sa laing 
bid yo sa pag pa mom ba sa Du ma la gu ‐
ing, nag pa da yag usab ang mga lu ‐
mu lup yo sa ilang ka had lok nga ma ‐
bu tang sa pe lig ro ang ki na bu hi sa 
ilang mga ka pa mil ya. 

Tu ngod sa te ro ris tang epek to sa 
pag pa mom ba gi kan sa ere, su por ta ‐
do ki ni sa mga ba kak nga pu gos nga 
gi na pa da wat sa pub li ko. Asin ta dong 
ope ra syon ku no ang pag hu log og 
mga bom bang adu nay gi bug-a tong 
500 lib ra (ka tug bang sa ha los 230 
ki los) bi san gi gu ba nii ni ang lang kob 
sa 90-183 met ro pa li bot, ug mas la ‐
pad pa kung suk don ang naa bot sa 
mga shrap nels sa bom ba. 

Niad tong Nob yembre 5, gi ba li ta 
ang pag-a bot sa Min da nao sa unum 
ka du gang Black Hawk nga he li kop ‐
ter, nga la bawng mag sab wag og te ‐
ror sa mga ko mu ni dad ug bu kid. 
Apan ma tud sa BHB-Agu san del Sur, 
ki na hang lan ang pag but yag sa ta ga ‐
bar yo sa maong mga ka ba ngis hi nay ‐
hi nay nga mat ranspor ma ang ka had ‐
lok ngad to sa ko lek ti bong kai sog.
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#Aca de micBre akNow  sa  Ba guio. 
Gi pa tu man  sa  upat  ka  uni ber si dad 

sa  Ba guio  City  ang  pa na wa gan  sa 

mga  es tud yan te  alang  sa  mu bong 

ba ka syon  gi kan  sa  ilang mga  asig ‐

na tu ra o aca de mic bre ak. Ma tud  sa 

mga es tud yan te, hu got ang pa ngi na ‐

hang lan  aron  ma ka pa hu lay  si la  sa 

ka dag han ug ka bugat  sa mga  re ki ‐

si to sa eskwe la han. Miul bo ang pro ‐

tes ta  sa  pag ta pok  sa  400  ka  es tud ‐

yan te  ug  mag tutdlo  sa  Saint  Louis 

Univer sity  niad tong  Nob yembre  1. 

Gi tak da  ang  aca de mic bre ak  gi kan 
Nob yembre 2 hang tud 8. 

Tig pa ma ba ni Du ter te, gi mak mak 
sa didto US. Gi mak mak sa mga kli ‐

yen te sa usa ka res to ran ug mga ak ‐

ti bis ta sa US si Harry Roque, tig pa ‐

ma ba  ni  Rod ri go  Du ter te,  niad tong 

Oktub re 30. Anaa sa New York, kan ‐

hi si Roque aron ipu gos ang kau ga li ‐

ngong ma hi mong myembro sa Inter ‐

na tio nal Law Com mis si on, ang por ‐

ma syong na ga tu boy og mga abu ga ‐

do  sa  Inter na tio nal  Cri mi nal  Court. 

Gi ta wag si yang “kri mi nal  sa gu bat” 

ug “ma lu ho” sa mga ak ti bis ta. 

Pag su kol  ba tok  pri ba ti sa syon  sa 
Ce bu.  Nagpro tes ta  atu ba ngan  sa 

city hall  niad tong  Oktub re  27  ang 

Peop le’s Coa li ti on aga inst Priva tiza ‐

ti onCe bu  aron  ba ba gan  ang  pla ‐

nong  pri ba ti sa syon  sa Met ro po li tan 

Ce bu Wa ter District.  Pa na wa gan  sa 

koa li syon  ang  pag pa na li pud  sa  ka ‐

tu ngod sa ka taw han sa tu big, sa ni ta ‐

syon  ug  uban  pang  ka ti ling ba nong 

ser bi syo. 

Ma mu muo sa pang la was sa May ‐
ni la.  Nag ra li ang mga ma mu muo sa 

pang la was sa Ton do Me dical Cen ter 

(TMC)  niad tong  Oktub re  27  aron 

idu so  pag ha tag  sa  na tang gong  ni ‐

lang be ne pi syo. Ka pin 10 ka ma mu ‐

mu ong pang la was  na  ang nag lu wat 

sa  os pi tal  tu ngod  sa  ka wa lay  pro ‐

tek syo n,  sob rang  tra ba ho  ug  ubos 

nga  swel do.  Wa lay  du gang  bad yet 

ang  os pi tal  lu yo  sa  pa da yon  nga 

pag dag han sa mga pa sye nte nii ni. 

5 mag-uu ma sa Mas ba te, gi ma sa ker
LIMA KA MAG-UUMA ang gi ma sa ker sa mga pu lis niad tong Oktub re 24, 
sa Ba ra ngay Bug tong, Man da on, Mas ba te. Gi pa ga was sa pu lis nga mga 
myembro sa Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) ang mga bik ti ma nga mi su kol 
ku no di hang ares tu hon, bu tang nga gi pang hi ma kak sa BHB-Mas ba te. Gi ‐
na su ta pa sa BHB ang pa nga lan sa mga bik ti ma. 

Sa Ba ra ngay Pob lacion, Ni noy Aqui no, Sul tan Ku da rat, gi pa tay sa 
mga gin sak pan sa 7th IB ang kontra-mi nang ak ti bis ta nga si Fi li mon 
Agsim niad tong Oktub re 22. Gi na pa ga was sa mi li tar nga nag pa ka ma tay 
ang bik ti ma apan ma tud sa iyang pa mil ya, gra beng mga bun-og ug mga ti ‐
ma il han sa tortyur ang pa tayng la was ni Agsim. 

Ili gal nga pag-a res to. Sa Bu lacan, 40 ka ma ngi ngis da, la kip ang 
unum ka ba ta, ang gi da kon sa mga sun da lo ug CAFGU sa Ba ra ngay Pa ma ‐
ra wan, Ma lo los niad tong Oktub re 29. Gi da la ang mga bik ti ma sa de ‐
tatsment sa Ba ra ngay Ta lip tip sa ka sik bit nga lung sod sa Bu lacan. Did to, 
pu gos si la nga gi pat ra ba ho. Pi to ka lain pang re si den te, la kip ang usa ka 
ba ta, ang pu gos usab nga gi pat ra ba ho sa maong ad law.

Te ror sa Abra-Apa yao
SUNOD-SUNOD ANG GIHIMONG kalapasan sa mga sun da lo sa 7th ID sa 
taw ha nong ka tu ngod gi kan sa Hul yo hang tud Agos to. Ang mga ka so na ta ‐
la sa mga lung sod sa Ti neg, Lacub ug Ma libcong sa Abra; ug mga lung sod 
sa Ka bu gao ug Con ner sa Apa yao. Adunay sa kit nga mi kay lap usab sa mga 
ko mu ni dad tu ngod sa impek syon sa mga sun da lo.

Pag-a res to. Sa pa sa ngil nga myembro si ya sa Ba gong Huk bong Ba ‐
yan, gia res to ang mag-uu ma nga si Je ro me Cu di yen sa Sit yo Ta li pu go, 
Bu neg, Lacub. Gi ka wat ang iyang sel pon ug ti ni gum nga pag ka on, ug pu ‐
gos si yang gi pa gi ya sa ope ra syo n. Hu man nii ni, pi pi la ka ad law si yang 
gip ri so ug gi tortyur sa kam po sa 24th IB, ug gi tu pu kan sa wa la mail hing 
tam bal. Laing tu lo pa ka mga si li ngan sa bik ti ma ang gi da kop sa Ba ra ngay 
Pob lacion sa Lacub. 

Pag pa mig-ot. Unum ka lu mu lup yo sa Sit yo Ta li pu go ang gi da kop ug 
giin te ro ga sa su lod sa pi pi la ka oras. Du ha ka ni la ang gi pu gos sa pag gi ya 
sa usa ka ope ra syo n. Sa Si tyo Ba li wan, Ka tab la ngan, Con ner, ka ni ad tong 
Hul yo 28, gi da kop ug giin te ro ga si Ro meo Sa ba way ug iyang du ha ka ba ‐
tan-ong anak. 

“Yu ta, Ayu da ug Hus ti sya !”
sing git sa mga mag-uu ma ug lu mad

GATUSAN KA MAG-UUMA gi kan sa Sout hern Ta ga log ug Central Luzon 
ang nag martsa pa du long sa Men dio la sa Ma ni la niad tong Oktub re 21. Gi ‐
du so ni la ang ti nu od nga re por ma sa yu ta, ₱15,000 nga sub sid yo ug hus ‐
ti sya alang sa mga bik ti ma sa pag pang la pas sa taw ha nong ka tu ngod. Na ‐
na wa gan usab si la sa pag ba su ra sa Rice Ta riffica ti on Law. 

Adu nay pa re ho nga mga prog ra ma nga gi lun sad sa Baco lod City sa 
Neg ros, Iloi lo City, Na ga City sa Bicol ug sa ga was ng De partment of 
Agra ri an Reform sa Ce bu City sa Central Vi sa yas . 

Niad tong Oktub re 29, ang mga lu mad ug prog re si bong gru po nagpro ‐
tes ta atu ba ngan sa upi si na sa Na tio nal Com mis si on on Indi ge no us Peop ‐
les (NCIP) sa ika-24 ka tuig nga ani ber sar yo sa pag ba la od sa Indi geous 
Peop le’s Right Act of 1997 (IPRA). Na na wa gan si la sa pag ba su ra sa 
maong ba la od ug pag wag tang sa NCIP. Su ma la ni la, nag sil bi lang si lang 
mga instru men to sa reak syu nar yong es ta do alang sa la pad nga pag pa ngi ‐
log sa yu tang ka bi lin sa mga lu mad ug pag du mi li sa ilang ka tu ngod sa 
kau ga li ngong pag hu kum.
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Di li ma sul bad sa "pe de ra syon sa mga peop le's or ga niza ti on (or ga ni sa syon 
sa ka taw han)" sa mi li tar ang du gay nang prob le ma sa mga mag-uu ma ug 

Lu mad. Mao ki ni ang tu bag sa Pam ban sang Ka ti pu nan ng mga Mag bu bu kid-
Sout hern Min da nao Re gi on (PKM-SMR) sa gi ba li ta niad tong ika tu long se ma na 
sa Oktub re nga nag tu kod ang 10th ID sa ku no pe de ra syon sa mga or ga ni sa ‐
syong ma sa sa re hi yon. 

Ma tud sa tig pa ma ba sa PKM-
SMR nga si Res ti tu to Ba gu er, di li 
ma sul bad sa mga or ga ni sa syong gi ‐
tu kod sa mi li tar ang ka wad-on sa 
yu ta ug uban pang por ma sa pag pa ‐
hi mu los sa mga mag-uu ma ug Lu ‐
mad. Sa ka ma tuo ran, in gon ni ya, 
"gi pa sa mot ki ni sa pa li si ya sa gub ‐
yer nong Du ter te nga uyon sa kum ‐
ber syon sa yu ta pa ra sa ka pi ta lis ‐
tang mga plan ta syong mo nocrop 
(na ga ta nom lang og usa ka ti po sa 
ta num), ma luk pa nong ope ra syon sa 
pag mi na, ag ro tu ris mo ug mga pro ‐
yek tong imprastruk tu ra." 

Gi pun ting ni Ba gu er ang di li 
mou bos sa 18 ka lung sod ug syu dad 
sa re hi yon kung diin li bo an ka pa mil ‐
yang mag-uu ma ang gi pa la yas aron 
ha ta gag da lan ang pag pa la pad sa 
mga plan ta syo n. Nii ning mga lu ga ra, 
nag sil bing ma ki nar ya ang gi tu kod 
nga mga or ga ni sa syon sa mi li tar pa ‐
ra ma pa pas pas ang pag pa ngi log sa 
mga uma han og hu may, mais, utan 
ug uban pang pa na num. 

Gi pa nang li tan ni Ba gu er ang 
kan hing mga or ga ni sa syon sa mag-

uu ma ug un yo sa mga ma mu muo sa 
Ma ra gu san, Davao de Oro nga na ‐
wad-an og ga hum hu man si la pu gos 
nga gi pa su ren der isip mga myembro 
sa Ba gong Huk bong Ba yan (BHB). 
Tu ngod nii ni, na ka pa tu yang ang 
mga ka pi ta lis tang plan ta syon sa 
pag pa ngi log og yu ta sa ta ku ban sa 
ma pa hi mus la nong ag ricul tu ral ven ‐
tu res ag ree ment. Ma tud pa kang Ba ‐
gu er, mas pa bor sa mga kum pan ya 
nga ma ngang kon na lang og mga 
uma han kay sa mu gas to sa re ha bi li ‐
ta syon sa yu ta nga gi gu ba na sa mga 
de ka-de ka dang mo nocrop nga plan ‐
ta syo n. 

Adu na usay di li mou bos sa 
37,000 ka ek tar ya nga giap ru ba han 
na aron sud lon sa mga kum pan ya sa 
mi na. Ga was pa nii ni, adu nay usa ka 
mil yong ek tar ya pa ang gi pai la lum sa 
mga ap li ka syon sa pag mi na su kad 
2017. "Gi ga ran ti ya na sa mga kum ‐
pan ya sa mi na ug ag ro tu ris mo ang 
lung sod sa Ta lai ngod ug ang Bu kid 
Pan ta ron, mao nang wa lay un dang 
ang gye ra sa Armed Forces of the 
Phi lip pi nes (AFP) ba tok sa mga Lu ‐

Mga ka hug pu ngang gi tu kod sa mi li tar,
gi na ga mit alang sa mi na, plan ta syon

mad sa lu gar," ma tud ni Ba gu er. 
"Na hi mong tig-ap ru ba na la mang 
ang mga gi tu kod nga or ga ni sa syon 
sa AFP pa ra sa pag pa su lod nii ning 
mga ma ka gu ba nga pro yek to," du ‐
gang ni ya. 

Gi tin-aw sa PKM nga wa lay 
prog ra ma ang maong mga or ga ni sa ‐
syon sa AFP pa ra lum pa gon ang ga ‐
hum sa mga aga long yu ta an, sa lib ‐
reng pag-a pud-a pud sa yu ta, o pag ‐
ha tag og kompre hen si bong ayu da 
alang sa pag pa lam bo sa pro duk syo n. 
"Wa lay kam pan ya aron pa tas-an 
ang pre syo sa among mga pro duk to, 
ug paub son ang mga ba lay ro non sa 
pag bu wad ug pag pa ga ling sa ani. 
Wa la gi ba wal ang usu ra," say say pa 
ni Ba gu er. 

Sa ki na ta pu san, gi but yag ni Ba ‐
gu er nga ang na sang pit nga mga or ‐
ga ni sa syon ug ang ilang mga ak ti bi ‐
dad nga gi pa si ug da han sa 10th ID 
nag sil bing de ko ra syon la mang aron 
ingnong nag ma dau gon ang ilang 
kam pan yang kontra-in sur hen sya. 
"Mas gra be, gi pang war ta han ki ni sa 
mi li tar," du gang ni ya. 

Sa Sout hern Ley te, nag pa si ug da 
usab ang 8th ID sa pag tu kod og mga 
"pe de ra syo n" sa mao gi ha pong tu ‐
mong. 

Di li na bag-o ang pag tu kod sa 
AFP og mga or ga ni sa syong pang-at ‐
bang kin ta hay sa mga or ga ni sa syong 
ma sa sa mga bar yo ug ko mu ni dad. 
Ila lum sa Oplan Ba ya ni han sa re hi ‐
meng US-Aqui no III, ang mga 
"peace and deve lop ment team" nga 
nag kam po sa mga ko mu ni dad pu gos 
nga nag tu kod og "coun ter or ga niza ‐
ti on" sa mga mag-uu ma, ka ba tan-o ‐
nan ug ka ba ba yen-an. Ki ning ta nan 
pak yas nga bung ka gon ang pa nag ‐
hiu sa sa mga lu mu lup yo sa bar yo. 
Nag pa bi lin pa gi ha pong nag ba rug sa 
mga bar yo ang PKM. 

Ang PKM ang re bo lu syo nar yong 
or ga ni sa syon sa mga mag-uu ma nga 
hu got nga ka tim bang sa BHB sa pag ‐
pa as dang sa re bo lu syong ag rar yo.
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Na ka hi na bi sa Ang Ba yan si Andres Obre ro, or ga ni sa dor sa Revo lu tio nary 
Council of Tra de Uni ons (RCTU) sa Sout hern Ta ga log. Kan hi si yang ma ‐

mu muo sa in dustri ya sa pag ma nu pak tu ra (se micon ductor) ug nag ser bi syo sa 
ka li hu kan sa pa muo su lod sa pi la na ka de ka da. 

1) Unsa ang mga is yu nga gia tu ‐
bang sa ka li hu kan sa mga ma mu ‐
muo ka ron sa re hi yon? 

Sa wa la pa miul bo ang pan dem ‐
ya, gi ha pak na sa pa sis tang kaa way 
ang ka li hu kan sa mga ma mu muo sa 
re hi yon. Ki ni gi hu lag way sa kay lap 
nga red-tag ging sa mga li der gi kan 
sa pab ri ka ngad to sa sentro sa mi li ‐
tan teng un yon, ug ang pag-a res to sa 
mga ma mu muo ug ang pagpre sen tar 
ka ni la isip mga mi su ren der nga 
myembro sa New Peop le's Army 
(NPA). 

Du gang pa, adu nay mga pag pa ‐
nik tik ug ba lay-ba lay nga pag bi si ta 
sa mga ila dong or ga ni sa dor ug mga 
li der sa ka li hu kang pa muo aron sa 
pag ha si ka ni la. Ang ubang mga li der 
sa pa muo ug or ga ni sa dor na pu gos 
sa pag sang twar yo ug pag ta go tu ‐
ngod sa kag ra be sa pag pa num po ug 
red-tag ging.

Tu ngod sa kag ra be sa pag pa ‐
num po, di li ika li mod nga adu na ki ni 
tem po rar yo nga ne ga ti bong epek to sa 
mga li der ug sa mga ma mu muo mis mo 
sa mga lu gar nga ilang gi li hu kan. Giu ‐
ba nan ki ni sa mga restrik syon sa pag ‐
li hok tu ngod sa mi li ta ris tang pro to kol 
nga gi pa tu man tu ngod sa pan dem ya. 

Bi san pa nii ni, ang re bo lu syo ‐
nar yong gim bu ha ton na ga pa da yon 
nga du nay dob leng pag-am ping. Gi ‐
pa tig ba ba wan ang mga ka ra ang pa ‐
maa gi sa ta go nga pag li hok aron lu ‐
was nga ma ka dug tong sa mga ma ‐
mu muo ila bi na sa mga un yon nga 
nag lun sad sa ilang mga pa kig bi sog. 

2) Giun sa pag pa ha um sa ka li hu ‐
kang ma mu muo sa mga restrik syon 
ug pag pang ha si ila lum sa pan dem ‐
ya? 

Tu ngod sa pan dem ya, nau sab 
ang pa maa gi sa pag li hok sa mga ma ‐
mu muo apan ang ilang ka su ko ug 
dis kon ten to wa la ma wa la. Uban sa 
pa ning ka mot ug de di ka syon sa mga 
or ga ni sa dor ug mga li der sa pa muo 
nga ma kig ba tok sa pag pa num po, hi ‐
nay-hi nay nga na pa tig ba ba wan ang 
ka had lok nga mo li hok. Gi tun-an ug 
gi pa lam bo ang lain-la ing pa maa gi sa 
pag pa li hok ug pa kig-a la yon sa ma ‐
sang ma mu muo sam tang gi kon si de ra 
ang ka lu wa san ug se gu ri dad sa mga 
or ga ni sa dor ug li der-ma mu muo. 

Epek ti bong na ga mit ang lain-la ‐
ing pa maa gi sa pag pa hi ga yon sa on ‐
li ne ug pi si kal nga mga pag to on, 
kon sul ta syon ug mga ti gum, in gon 

Asdang, mga ma mu muo sa Sout hern Ta ga log!
man sa pag-or ga ni sa ug pag pa la pad. 
Pa ma tu od nii ni ang sub ling pag sa ka 
sa ihap sa mga ma mu muo nga mi sal ‐
mot sa mga mo bi li sa syon bi san ta li ‐
wa la sa pan dem ya. 

Pi pi la ka mga un yon usab ang 
ma lam pu son nga na ka ang kon og pa ‐
bo rab leng col lective bar gai ning ag ‐
ree ment (CBA) ta li wa la sa pan dem ya 
sa Covid-19 ug ang te ro ris tang ata ‐
ke sa es ta do sa ka li hu kang pa muo. 
Na ka lun sad si la og mga ko lek ti bong 
ak syon aron ma pug ngan ang di li 
pag ha tag sa gi ki na hang lang ta bang 
ug tuk mang mga pro to kol aron ma ‐
ta ba ngan ang mga ma mu muo nga 
ma ba tu kan ug ma lu was si la gi kan sa 
im pek syon sa Covid-19. 

Ang dag kong ka dau gan nga na ‐
kab-ot sa mga ma mu muo sa pag lun ‐
sad og mga ko lek ti bong ak syon nag ‐
sil bi nga ehemplo ug inspi ra syon sa 
ubang mga un yon. 

3) Unsa ang pi na ka da kung is yu 
nga gia tu bang sa mga ma mu muo 
sa re hi yon ka ron? 

Ang nag-u nang is yu ug kam pan ‐
ya nga gia tu bang sa mga ma mu muo 
mao ang is yu sa su hu lan, tra ba ho ug 
ka tu ngod o mga kam pan ya ba tok sa 
uli pong su hu lan; ka wa lay tra ba ho, 
di nag hang pag tang tang sa tra ba ho 
ug kontraktwa li sa syo n; pag la pas sa 
ba ta kang ka tu ngod sa pa muo ug 
gra beng pag pa num po sa es ta do.

Ma ki ta sa re hi yon ang la bing du ‐
not nga ka him tang sa su hu lan sa na ‐
sud. Gi na pa tu man din hi ang lain-la ‐
ing le bel o ang-ang sa su hu lan su bay 
sa lain-la ing mga ba la od ug mga pa ‐
li si ya sa su hu lan, sa ma sa two-tie red 
wa ge system, Ba ra ngay Micro-Bu si ‐
ness Employ ment Act nga nag tu got 
sa mga ka pi ta lis ta nga adu nay ka pi ‐
tal nga ₱3 mil yon pau bos sa pag pa ‐
tu man og su hu lan nga ubos sa gi tak ‐
dang mi ni mum; ug pag tu got sa mga 
ahen sya sa pa muo nga ma ngil kil og 
10% sa ang su hu lan sa mga ma mu ‐
muo. (Sa pag ka ka ron, ₱400 lang ang 
gi tak dang mi ni mum nga inad law sa 

"Asdang...,"  ipadayon sa panid 8

Unsa ang RCTU?
ANG RCTU USA ka kon se ho nga gi lang ku ban sa mga re bo lu syo ‐

nar yong li der-ma mu muo ug mga un yo nis tang myembro ug di li 
myembro sa Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas. Ka ba hin ki ni sa la pad 
nga net work sa ta go nga re bo lu syo nar yong ka li hu kan sa ka li hu kang 
ma mu muo.

Ang RCTU nag rep re sen tar sa mga un yon sa mga ma mu muo ug 
ilang mga myembro sa Na tio nal De mocra tic Front of the Phi lip pi nes. 

Kon se ho ki ni ug di li por mal nga re bo lu syo nar yong or ga ni sa syong 
ma sa tu ngod kay sa pun to de bis ta sa Marxis mo-Le ni nis mo-Maois ‐
mo, du ha ra ang or ga ni sa syon sa mga ma mu muo—ang ilang un yon 
nga mao ang ma ki nar ya sa pa kig bi sog ba tok sa ka pi tal ug sa ilang 
po li ti kan hong Par ti do, ang Par ti do Ko mu nis ta.
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Re hi yon 4-A.) 
Sa wa la pa ang pan dem yang 

Covid-19, anaa sa 70%-80% sa mga 
ma mu muo sa mga pab ri ka sa re hi ‐
yon ang mga kontraktwal. Dag han 
sa mga un yon ug aso sa syon nga na ‐
ngam pan ya alang sa re gu la ri sa syon 
na ka ku ha na og pa siu nang pa bo rab ‐
leng de si syon sa De partment of La ‐
bor and Employ ment (DOLE) sa Re ‐
hi yon 4-A. Na tu kod ang ilang mga 
or ga ni sa syon nga na ga as dang sa 
ma pa da yu non ug ak ti bong pa kig bi ‐
sog sa mga ma mu muo alang sa pa ‐
na wa gan nga ipa tu man ang re gu la ‐
ri sa syon sa mga kontraktwal. Sa pi ‐
kas ba hin, dag han nii ning mga pa ‐
bo rab leng de si syon ang gi ba li ba ran 
sa ka li him sa DOLE. 

Pa da yon pa gi ha pon ang te ro ‐
ris mo sa es ta do sa ka li hu kang pa ‐
muo sa re hi yon. Gi ba lay-ba lay sa 
mga pwer sa nii ni ang mga li der-ma ‐
mu muo nga na na li pud sa ti nu od nga 
un yo nis mo. Wa la pa gi ha poy hus ti ‐
sya sa bru tal nga pag pa ma tay, sa 
mga bik ti ma sa “Blo ody Sun ‐

day" ("Ma du gu ong Do mi ngo"), ang 
pi na ka ma du gu on nga ad law sa re hi ‐
yon ubos sa re hi meng Du ter te. 

4) Unsa ang ha git ka ron sa RCTU 
atu ba ngan sa pag ku sog sa mga 
ata ke sa na sud non-de mok ra ti kong 
ka li hu kan? 

Usa ka ha git alang sa mga 
myembro sa RCTU nga hu got nga 
gu ni tan ang pag pa lam bo sa re bo lu ‐
syo nar yong ka li hu kang ma sa su lod 
sa lang kob nii ni ug hu got nga mo ta ‐
bang sa pag pa lam bo sa re bo lu syo ‐
nar yong ka li hu kan sa ka ba ni kan ‐
han. 

Pa da yon na tong ias dang ang re ‐
bo lu syo nar yong ka li hu kang ma sa sa 
ka syu da ran, ihig ma ta, or ga ni sa hon 
ug pa li hu kon ang ha la pad nga han-
ay sa hut-ong ma mu muo ug uban 
pang de mok ra ti kong pwer sa sa nag ‐
ka hiu sang pren te. Si la ang atong lig-
ong pwer sa nga ma ka tim ba ya yong 
sa an ti-pa sis ta ug an ti-im per ya lis ‐
tang pa kig bi sog nga mo su por ta sa 
an tip yu dal nga pa kig bi sog sa ka ba ‐

ni kan han. 
Na sa yod ang mga ma mu muo sa 

pa bo rab le kaa yo nga sit wa syon sa 
pas pas nga pag ka du not sa re hi meng 
US-Du ter te ug nag ka la lum nga mga 
siak sa nag ha ring hut-ong tu ngod sa 
pag pa bor nii ni sa usa ka sek syon sa 
mga ne go sya nte, po li ti ko ug mi li tar. 
Ki na hang lan nga ma lang ku bong pa ‐
kus gon ang mga re bo lu syo nar yong 
pwer sa ug la baw pang mag pa lig-on. 
Abton ang pi na ka la pad nga ma sa sa 
mga ma mu muo aron ipa du ul si la sa 
de mok ra ti kong re bo lu syon sa ka ‐
taw han. 

Nag-u nang ta has sa RCTU isip 
pag ta bang sa BHB mao ang ak ti bong 
pag rek rut ug pag pa sam pa sa mga 
ma mu muo sa BHB. Du gang pa, ang 
mga sa kop sa RCTU pa da yong na ga ‐
ha tag og ma ter yal nga su por ta, im ‐
por tan teng per so nal nga mga bu ‐
tang, tam bal, sup lay me di kal ug 
uban pang pa ngi na hang lan sa huk bo 
sa ka taw han. Ka ba hin usad sa prog ‐
ra ma sa RCTU ang pa na wa gang in ‐
teg ra syon sa BHB sa re hi yon.

"Asdang...,"  gikan sa panid 7

Open si ba sa BHB sa Iloi lo
GIPABUSIKARAN SA USA ka yu nit sa Ba gong 
Huk bong Ba yan (BHB)-Pa nay ang nag pat rul yang 
kontra-in sur hen si yang yu nit sa 606th Mo bi le 
Com pany sa pu lis niad tong Oktub re 24 sa Ba ra ‐
ngay Jo la son sa lung sod sa Tu bu ngan, Iloi lo. Du ‐
ha ka pu lis ang na sam dan sa open si ba. Ayha nii ‐
ni, gi pa but han sa BHB ang de tatsment sa maong 
yu nit sa ka sik bit nga Ba ra ngay Ma yang sa pa re ‐
hong ad law.

Sa Mas ba te, tu lo ka pu lis sa 2nd Po lice Mo bi ‐
le Force Com pany ang na pa tay ug du ha ka lain pa 
ang sa ma ron sa open si bang ak syon sa BHB-Mas ‐
ba te sa Ba ra ngay Ba di ang, Ca ta ngi an niad tong 
Oktub re 9. 

Niad tong Set yembre 20, gi pa but han sa BHB-
Wes tern Sa mar (Arnulfo Ortiz Com mand) ang 
nag-o pe ra syong tro pa sa 46th IB sa Ba ra ngay 
Bug ho, Pi na bacdao. Usa ang kum pir ma dong na ‐
pa tay sam tang upat ang na sam dan sa mga sun ‐
da lo. Sam tang, gi su nog sa mga Pu lang mang gu ‐
gu bat sa BHB-Northern Sa mar (Ro dan te Urtal 
Com mand) ang gia ban du nang kam po sa 20th IB 
sa Ba ra ngay San Mi gu el, Las Navas niad tong Set ‐
yembre 1.

Sun da long nag la song sa Bu kid non,
gi du mog sa mga lu mu lup yo

GIDUMOG SA TAGABARYO ang usa ka nag la song nga sun da ‐
lo sa Ba ra ngay Ca la pa ton, Ki tao tao, Bu kid non niad tong 
Oktub re 17. Hu bog ang maong sun da lo ug pa tu ra gas nga 
nag pa bu to nga nag re sul ta sa pag ka sa mad sa pi to ka si bil yan. 
Ma tud sa mga re si den te, na mu sil ang sun da lo hu man adu nay 
na ka la lis sam tang nag du la sa ili gal nga su gal nga "han tak."

Myembro sa 72nd IB ang maong sun da lo ug na ka kam po 
sa Ba ra ngay Ca la pa ton. 

Ma tud sa Ba gong Huk bong Ba yan sa Sout hern Min da nao, 
gi na but yag sa na sang pit nga pag pa mu sil ang ka hi wi an sa Re ‐
too led Com mu nity Sup port Prog ram (RCSP) sa AFP. "Ta ku ‐
ban la mang ang RCSP. Ang ti nu od mag ka kum bi nang kam ‐
pan ya ki ni sa say war ug pag pa nik tik ba tok sa ma sa ug nag ‐
pa sa bot sa pag kontrol sa ilang li hok, pag pang had lok ug pag ‐
pang ha si aron pug ngan si lang mag du so sa ilang pa na wa gan 
alang sa yu ta ug sa eko no mi kan hon ug pu li ti kan hong ka tu ‐
ngod." 

Nag ta ho usab ang pi pi la ka mag-uu ma nga re gu lar si lang 
gi na pa ta wag sa mga sun da lo aron "mag-re port." Alang sa 
mga mag-uu ma, ba bag ang RCSP sa ilang pa ngi na bu hi an. 
Adu nay usa ka hi ga yon nga ti bu ok ad law si lang gi paa bot sa 
mga sun da lo aron lang pa ngu tan-on kung adu na ba si lay na ‐
ma tik dang li hok sa BHB sa lu gar.
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Grabeng katagbawan ang naangkon sa mga lo kal nga kum pan ya sa la na sa 
pag sa ka sa pre syo sa pro duk tong pet rol yo sa nia ging du ha ka bu lan. Su ‐

kad niad tong Ene ro nii ning tui ga, mi sa ka ang pre syo sa die sel og ka pin sa ₱18 
ma tag lit ro ug ₱20 ma tag lit ro ang ga so li na. Ang pre syo sa 11 ka ki lo nga 
tang ke sa LPG ni ma hal usab og ka pin sa ₱100. Du ngan sa pag tu bo sa gi nan sya 
sa mga kum pan ya, mi sa ka usab ang ki ta sa ku ra kot nga re hi meng Du ter te gi ‐
kan sa pa tung pa tong nga bu his nga gi pa ham tang nii ni sa la na. 

Ki ning ta nan du gang pa las-a non 
sa ka taw hang Pi li pi no nga kan hi 
nang na bug-a tan sa taas nga pre syo 
sa pa la li ton ug pag kun hod sa ki ta ug 
su hu lan tu ngod sa pan dem ya. Ma tud 
sa Ibon Foun da ti on, su kad Set ‐
yembre, mi ta as og ₱97.50 ka da ad ‐
law ang gas to sa mga dray ber sa 
dyip 11 ka lit ro sa ga so li na nga gi na ‐
kon su mo ma tag ad law. Mi ta as usab 
og ₱1,653 ang gas to sa usa ka mag-
uu ma nga na ga ga mit og 190 ka lit ro 
nga die sel ma tag ek tar ya sa usa ka 
sik lo sa pag pa na num. 

Ma tud usab sa Pa ma la ka ya, na ‐
du ga ngan ang gas to sa ga so li na sa 
mga ma ngi ngis da og ₱720 ma tag se ‐
ma na. Tu ngod nii ni, na pu gos si la nga 
ma na gat su lod lang sa upat ngad to sa 
unum ka oras kum pa ra sa naan dang 
wa lo ka oras aron ma ka da gi not. 

Si gu ra dong mo sa ka usab ang 
pre syo sa mga ba ta kang pa la li ton ug 
ser bi syo sa umaa bot nga mga bu lan. 
Du gang gas to ki ni sa transpor ta syo n, 
pag pa lit og pag ka on, sug nod alang sa 
pag lu to ug uban pa. Na pu gos ang ka ‐
taw han nga mag-an tus atu ba ngan sa 
ka ku lang sa sub sid yo ug ayu da sa 
dag han kaa yong ubos og ki ni ta an ug 
wa lay tra ba ho. (Niad tong Set yembre, 
ang tan tos sa ka wa lay tra ba ho 

misaka na usab sa 8.9%, tu ngod nag-
una sa pag ka gu ba sa mga uma. Ang 
infla ti on o tan tos sa pag sa ka sa pre ‐
syo sa pa la li ton gi lau man nga mo la ‐
pas sa 5% sa umaa bot nga mga bu lan. 
Ang mga pre syo sa pag ka on ug ilim ‐
non mao ang la bing pas pas nga mi sa ‐
ka ngad to sa 5.6% sa Setyembre). 

Sam tang, na bu la han ang mga 
mul ti-bil yunar yo nga ka pi ta lis ta nga 
na nag-i ya sa Pet ron, Shell Phi lip pi ‐
nes, Chevron, Phoe nix ug uban pang 
kom pan ya sa la na. Wa lay ba bag nga 
nag pa bu rot sa ga nan sya ang maong 
mga kum pan ya ila lum sa ba la od sa 
de re gu la syon sa in dustri ya sa la na. 

Sa unang ba hin la mang sa tuig, 
ang Pet ron, nga gi pa nag-i ya han sa 
bur ge sya -kumpra dor nga si Ra mon 
Ang, nag dek la ra og ₱3.87 bil yon nga 
ne tong ki ta. Ang Shell Phi lip pi nes ni ‐
ta ho og ₱2.2 bil yo nes nga ki ta. Ang 
mas ga may nga kum pan yang Phoe ‐
nix, nga gi pa nag-i ya han sa kro ni nga 
si Den nis Uy, na ka ku ha og ₱252 mil ‐
yon sa su sa mang pa na hon. 

Na ka ti gum usab ang bu ruk ra ta-
ka pi ta lis tang re hi men og mi nil yon 
nga pon do pi naa gi sa pag pa ta as sa 
pre syo. Sa pag tu ki sa Ibon, mo ka bat 
sa ₱6.72 ma tag lit ro sa die sel, ₱6.33 
ka da lit ro sa ga so li na ug ₱33 ma tag 

Irol bak ang pre syo sa la na!
11-ki lo nga tang ke sa LPG ang ma ‐
ko lek ta sa gub yer no sa exci se tax pa 
lang. Kung ma sus pen de ang ta nang 
bu his nga ipa tong ka ni la, mo ka bat 
ngad to sa ₱17.50 o 25% ang ma kib ‐
hang sa pre syo sa die sel ma tag lit ro 
ug ₱11.35 o 22.7% ma tag lit ro sa 
ga so li na. (Ang kal ku la syon gi ba se sa 
pre syo nga ₱50/lit ro sa die sel ug 
₱70/lit ro sa ga so li na.) 

Gi su gat sa lain-la ing pro tes ta 
ang wa lay pu gong nga pag sa ka sa 
pre syo sa la na su kad sa ka ta pu sang 
se ma na sa Oktub re sa Met ro Ma ni la, 
Ce bu, Pa nay ug ubang da pit. Ang 
mga nagpro tes ta na na wa gan alang 
sa hi na na ling pag pau bos sa pre syo sa 
mga pro duk tong pet rol yo, pag ba su ra 
sa ba la od sa de re gu la syon sa in ‐
dustri ya sa la na ug ang sub ling pag ‐
na syo na li sa sa kum pan yang Pet ron.

Mga gru pong Pa les ti no,
gi pig-ot sa Isra el

UNUM KA ORGANISASYONG tig pa ‐
na li pud sa taw ha nong ka tu ngod sa 
mga Pa les ti no ang “gia ku sa han” o 
gi ngan lan sa gub yer no sa Isra el isip 
mga “te ro ris tang or ga ni sa syo n” 
niad tong Oktub re 22. 

Ki ni nga mga gru po mao ang Al-
Haq, Adda me er Pri so ner Sup port 
and Hu man Rights Associa ti on, 
Defence for Children Inter na tio nal 
Pa les ti ne, Bi san Cen ter for Re se ‐
arch and Deve lop ment, Uni on of Pa ‐
les ti ni an Wo men’s Com mit te es ug 
Uni on of Agricu lu ral Work Com mit ‐
tee. Una nang gi dek la ra sa Isra el 
nga “te ro ris ta” ang gru pong Sa mi ‐
du on Pa les ti ni an Pri so ner So li da rity 
Net work niad tong Peb re ro. 

Ma tud sa  Sa mi du on, giaku sa han 
si lang mga “te ro ris ta” tu ngod kay 
epek ti bo ni lang na ha git ang mga kri ‐
men sa Isra el ba tok sa mga Pa les ti no. 
Ma tud nii ni, se gu ra do nga pa ga ga mi ‐
ton ang “te ro ris tang dek la ra syo n" 
aron ares tu hon ang mga myembro 
nii ni, bung ka gon ang mga or ga ni sa ‐
syon ug pa si rad-an ang ilang mga upi ‐
si na ug idek la ra ki ning “i li gal” su lod 
mis mo sa mga gio ku pang te ri tor yo.


