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EDITORYAL

La bis-la bis ang ini hu hu log na 
to ne-to ne la dang bom ba, pi na li li pad 
na rocket, ibi nu bu gang mga ba la ng 
ma sing gan, at pa nga ngan yon ng 
militar. Ang ga yong ma la la kas na 
san da ta, na karaniwang ginagamit 
pangwasak ng mga tangke at gusali, 
ay nag du du lot ng ma la king pin sa la 
sa bu hay at kalikasan. La long ka suk ‐
lam-suk lam ang pag ga mit ng Armed 
Forces of the Philippines (AFP) ng 
“proxi mity fu se” pa ra pa sa bu gin ang 
bom ba ilang met ro ba go ito tu ma ma 
sa lu pa na nag du du lot ng mas ma la ‐
wak pang pin sa la. 

Iti na ta as ng AFP ang ka ka ya han 
nito sa pag-a sin ta ng pam bo bom ba 
sa pa ma ma gi tan ng pag ga mit ng 
mga dro ne pa ra sa pang-e reng sar ‐

bey lans (pag ku ha ng lit ra to, ther mal 
ima ging at elektro ni kong pa ni nik tik) 
sa ma la wak na ka lu pa an. Na ka dug ‐
tong ito sa lo kal na mga es pi ya at 
mga ka ga mi tang pa nik tik pa ra tu ku ‐
yin ang mga pwes to ng Bagong 
Hukbong Bayan (BHB). 

May ilan nang pag ka ka ta ong tu ‐
ma ma ang mga bom ba sa mga pwes ‐
to o kam po ng BHB na iki na sa wi ng 
ma ra mi hang bi lang ng Pu lang man ‐
di rig ma, ka tu lad ng pag ki til sa bu hay 
ng 20 sa Do lo res, Eas tern Sa mar 
noong Agos to 16, 10 sa Gi ngo og 
City sa Mi sa mis Ori en tal noong Ma ‐
yo 10, 2020, at pito sa Sta. Teresita, 
Ca ga yan Val ley ni tong Set yembre 
21. Ka da la sang isi na sa ga wa ang 
pam bo bom ba sa mga na tu koy na 

Iti gil ang te ro ris tang pam bo bom ba
mu la sa him pa pa wid! 

Ang pag hu hu log ng mga bom ba mu la sa him pa pa wid mu la sa mga 
eroplanong pandigma at he li kop ter at ang ka tu wang na pag ga mit ng 
mga dro ne pa ra sa sar bey lans sa isi na sa ga wa ng ge ra kontra-ge ril ya 

ay la bag sa in ter na syu nal na ma ka ta ong ba tas na gu ma ga bay sa kon duk ta ng 
ge ra. Ang pag ga mit ng mga san da tang ito ay da pat iti gil at ipag ba wal. 

pwes to ng BHB sa ma da ling araw 
ba go pu mu tok ang li wa nag. 

Ang pag ga mit ng la bis na ma la ‐
la kas na san da ta ay ta li was sa mga 
prin sip yo ng ma ka ta ong ba tas na 
nag sa sa ad ng pag ga mit la mang ng 
hus tong la kas pa ra ma ka mit ang 
isang par ti ku lar na la yu ning mi li tar 
na hin di nag du du lot na sob ra-sob ‐
rang pin sa la sa ar ma dong ka tung ga li 
at hin di ta li was sa kung ano la mang 
ang mat wid at ma ka tao. 

Si na sa man ta la ng AFP ang ben ‐
ta heng pang him pa pa wid ni to la ban 
sa BHB sa pag hu hu log ni to ng bom ba 
sa mga ar ma dong ka tung ga li na wa ‐
lang ka ka ya hang mag de pen sa at 
wa lang pag ka ka ta ong lu ma ban. Hin ‐
di ge ra ang ga ni tong pa ra an ng ma ‐
ra mi hang pag puk sa, kun di bru tal at 
ma du gong pag pa tay. Isi na sa ad ng 
prin sip yo ng pag ka ma ra ngal na ang 
ka ra pa tang puk sa in ang kaa way ay 
ma kat wi ran la mang kung ito ay na sa 
la ra ngan ng ar ma dong la ba nan. Sa 
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pag hu hu log ng bom ba mu la sa ilang 
ki lo met ro sa him pa pa wid, ipi na ma ‐
ma las ng AFP ang ka wa lan ng pag ‐
ka ma ra ngal at la bis na ka ru wa gan. 

Sa ka bi la ng pag ga mit ng mga 
dro ne, mas ma da las pa rin na nag ‐
mi min tis ang mga bom ba ng AFP at 
tu ma ta ma, pu mi pin sa la at nag sa sa ‐
boy ng la son sa mga bu kid sa ka pa ‐
ta gan na ma la pit sa mga ko mu ni dad, 
sa mga sakahan at ta ni man sa bun ‐
dok, sa mga lu gar ng pa nga nga so, at 
mga pi nag ku ku nan ng tu big, pag ka ‐
in, ga mot at iba pang re kur song 
pang ka bu ha yan ng ma sa. Ka ma kai ‐
lan, nag re sul ta sa pag ka su nog na 
ma la king ba ha gi ng ka bun du kan ang 
ma tin ding pam bo bom ba. 

May mga pag ka ka ta ong nag hu ‐
hu log ng bom ba at nag-iistra ping sa 
ma la pit sa mga ko mu ni dad na wa lang 
ma li naw na tar get ang AFP. Isi na sa ‐
pe lig ro ni to ang bu hay ng mga si bil ‐
yan at nag ha ha sik ng ma tin ding ta ‐
kot. Pau lit-u lit ang mga ka so na na ‐
pup wer sang mag bak wit ang mga tao. 
May ilan nang ka so ng mga si bil yang 
di man tu wi rang ti na ma an ay na ma ‐
tay da hil sa sa ku nang du lot ng pam ‐

bo bom ba. Ang na ka ri rin ding ugong 
ng ma ta ga lang pag-i kot-i kot ng mga 
dro ne sa ka ni lang mga ko mu ni dad at 
ka bun du kan ay su mi si ra sa ka ta hi mi ‐
kan at nag du du lot ng la bis na pa ‐
ngam ba sa ma sa. Nam bo bom ba ang 
AFP upang sin da kin ang ma sa at pa ‐
lu hu rin si la sa ka pang ya ri han ng mi ‐
li tar. Ano pa nga ba ito kun di te ro ‐
ris mo mu la sa him pa pa wid. 

Bil yun-bil yong pi so ang ni lu lus ‐
tay ng AFP sa ha los araw-a raw na 
pag pa pa li pad ng mga dro ne, eropla ‐
nong pandigma at he li kop ter. Ilang 
bil yong pi song ha la ga ng mga bom ‐
ba, rocket at mga ba la ang wi na wal ‐
das pa ra sa mga san da tang ito ng 
te ro ris mo. Ina ak saya ang ga ni to ka ‐
la king pon do ha bang wa lang ha nap ‐
bu hay, ma ba ba ang sa hod at ki ni ki ta 
at tu luy-tu loy na pu ma pa im bu log 
ang pre syo ng mga bi li hin. 

Da pat mag kai sa ang sam ba ya ‐
nang Pi li pi no la ban sa bru tal at te ‐
ro ris tang pam bo bom ba mu la sa him ‐
pa pa wid ng AFP. Da pat ma ni nin di ‐
gan ang nag ta ta gu yod sa ka ra pa ‐
tang-tao at ka pa ya pa an, mga abu ‐
ga do at eksper tong li gal, at la hat ng 

nag ma ma hal sa de mok ra sya, pa ra 
isu long ang mga hak bang pa ra ilan ‐
tad, ba ti ku sin at itu lak ang pag ba ‐
ba wal sa pag ga mit ng mga san da ta 
ng te ro ris mo ng es ta do. Da pat ilan ‐
tad sa in ter na syu nal na ko mu ni dad 
ang ka buk tu tan ng te ro ris tang pam ‐
bo bom ba sa Pi li pi nas at ma kii sa sa 
iba pang ma ma ma yang du ma ra nas 
ng ka tu lad na ka ra ha san tu lad sa 
Pa les ti ne, Ye men, Syria, Kur dis tan, 
Afgha nis tan, Pa kis tan at iba pang 
ban sa. Ilan tad at ba ti ku sin ang 
pag su por ta ng im per ya lis mong US 
sa te ro ris tang pam bo bom ba ng pa ‐
sis tang re hi meng Du ter te. 

Da pat pa tu loy na mag pa ka hu ‐
say ang BHB sa ge ril yang pa ki ki pag ‐
dig ma upang bi gu in ang te ro ris tang 
pam bo bom ba ng AFP. La hat ng yu ‐
nit ng BHB, ma li it o ma la ki, ay da pat 
ma ging pus pu san sa pag ta li ma sa 
mga bi nu ong pa ta ka rang pan se gu ri ‐
dad. Da pat ma ging ma hu say at ma ‐
pan lik ha sa li him na pag ki los upang 
pa na ti li hing bu lag at bi ngi ang kaa ‐
way at ipa wa lang say say ang mga 
dro ne at iba pang ka ga mi tan ng 
kaa way sa pa ni nik tik. 

Da pat pa na ti li hin ng la hat ng 
yu nit ng BHB ang ma ta as na an tas 
ng mo bi li dad at ka ka ya han sa ma bi ‐
lis na pag li li pat-li pat upang iwa sang 
ma su kol at maa sin ta ng kaa way. 
Kai la ngang tu luy-tu loy na pa la pa rin 
ng la hat ng yu nit ng BHB ang ki ni ki ‐
lu san ni tong er ya. Iwa san ang la bis 
na pag ka kam pan te o pag lu lu wag na 
lu mi li taw sa pa na hon na may na ta ‐
ta mong ta gum pay sa ga wa ing mi li ‐
tar man o sa ga wa ing ma sa. 

Da pat tu luy-tu loy na ita as ng 
BHB ang ka ka ya han na mag lun sad ng 
mga open si ba la ban sa mga ka ga mi ‐
tang pang him pa pa wid ng kaa way. 
Wa la man ta yong mga ka ga mi tang 
an ti-aircraft, ma ga ga mit ng mga is ‐
nay per na Pu lang man di rig ma ang 
mga rip le la ban sa mga he li kop ter ng 
kaa way ka pag lu mi li pad nang ma ba ‐
ba o ka ya’y lu ma la pag sa mga bun dok 
at sa loob ng mga so nang ge ril ya. 

Da hil sa lu ma la king pa pel ng 
mga ka ga mi tang pang him pa pa wid 
sa mga ope ra syong kontra- ge ril ya, 
hin di mag ta ta gal na ma gi ging pa ‐

"Itigil...,"  ituloy sa pahina 3
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Ma ri ing ki nu kun de na ng 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 lang da ngal 

na ak to ng pag pa tay kay Ka Oris (Jor ge Mad los) at sa ka sa ma ni yang me dik na 
si Ka Pi ka. Ki nu kun de na rin ni to ang ka su nod na engran deng pa la bas sa mid ya 
at mga ka si nu nga li ngan ng ma ta ta as na upi syal mi li tar pa ra pag tak pan ang 
ka ni lang kri men. 

Pag pas lang at mga ka si nu nga li ngan
ng AFP hing gil sa pag ka ma tay ni Ka Oris

laa sa di to ang mga tro pang 
pang ka ti ng kaa way. Sa ha rap 
ni to, da pat iba yong mag pa ka ‐
hu say ang BHB sa pag ga mit ni to 
ng ben ta he ng ka lu pa an at su ‐
por tang ma sa upang tar ge tin ng 
mga tak ti kal na open si ba ang 
ma hi hi na at na hi hi wa lay na yu ‐
nit ng kaa way. 

Ga bay ng prin sip yong isi na ‐
ad ni Mao: “ang mga ma ma ma ‐
yan, hin di ang mga ba gay, ang 
ma pag pa sya ,” da pat pag-i ba yu ‐
hin ng la hat ng Pu lang man di ‐
rig ma ang ta pang, de ter mi na ‐
syo n, ka han da an sa sak ri pi syo 
at ta li no sa pa tu loy na pag su su ‐
long ng dig mang ba yan. Ita as 
ang pam pu li ti ka at ka ta ta gang 
pang-i deo lo hi ya ng la hat ng yu ‐
nit ng BHB ha bang isi nu su long 
ang ma ta ga lang dig mang ba yan 
pa ra ma ka mit ng sam ba ya nang 
Pi lip ino ang pam ban sang ka la ‐
ya an at de mok ra sya.

Si Ka Oris, 72, ay ha lal na ka ‐
sa pi ng Ko mi te Sentral, Ka wa ni han 
sa Pu li ti ka at Ko mi teng Ta ga pag ‐
pa ga nap ng PKP. May ma ta as na 
ka tung ku lan at ta ga pag sa li ta si ya 
ng Na tio nal Ope ra tio nal Com mand 
(NOC) ng Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB). Isa si ya sa mga unang kad re 
ng Par ti do na nag ta tag sa BHB sa 
Min da nao. Bilang parangal, idi ‐
neklara ng PKP bilang Inter ‐
nasyunal na Araw ng Paggunita 
para kay Ka Oris ang Nobyembre 7. 
(Pa ra sa buong pa ra ngal ng PKP, ba ‐
sa hin ang es pe syal na is yu ng Ang 
Ba yan, Nob yembre 2, 2021.) 

Ta li was sa ipi na ka ka lat ng mi li ‐
tar, hin di na ma tay sa engkwentro 
si na Ka Oris at Ka Pi ka. Sa kay si la 
ng mo tor sik lo at bi na bay bay ang 
daan mu la sa sentro ng ba yan ng 
Impa sug-ong sa Bu kid non pa tu ngo 
sa pam ban sang hay wey nang tam ‐
ba ngan si la ng mga sun da lo ng 
403rd IBde. Bu mib ya he si la noon 
pa ra sa re gu lar na tsek-ap sa ka lu ‐
su gan at pag pa pa ga mot. Pa re ho si ‐
lang di ar ma do at wa la sa ka ta yu ‐
ang lu ma ban. 

Apat na oras ma ta pos ang pag ‐
pas lang, pi nu tak ti ng mga FA-50 
fighter jet at mga he li kop ter ang 
Sit yo Ga bu nan, Ba ra ngay Du ma la ‐
gu ing, sa pa re hong ba yan. Ki na bu ‐
ka san, Oktub re 30, “gi na lu gad” 
uma no ng mga yu nit mi li tar ang pi ‐
nag bag sa kan ng mga bom ba. Sa di 
ka pa ni-pa ni wa lang kwen to, pi na la ‐
bas ng AFP na "na ka eng kwentro" 
ban dang alas-11 ng uma ga ng mi li ‐
tar ang yu nit ng BHB na ki na bi bi la ‐
ngan ni Ka Oris at Ka Pi ka. Di to 
uma no ni la "na ku ha" ang bang kay 
ng da la wa. 

Hin di ma ka pag la bas ng anu ‐
mang lit ra to ng pi nang ya ri han ng 
engkwentro ang AFP. La hat ng 
mga la ra wan ng la bi ni Ka Oris ay 
ma la pi tang ki nu ha. Sa mga ito, na ‐
kaa hit ang bi go te at ma ha bang 
bal bas ni Ka Oris, ba gay na gi na ‐
ga wa la mang ni ya ka pag bu mib ya ‐
he at kai la ngang ba gu hin ang kan ‐
yang hit su ra. 

Pa ra ipag pi li tan ang kwen tong 
"eng kwentro," pau lit-u lit pang bi ‐
nom ba ng AFP ang ma bun dok na 
ba ha gi ng Du ma la gu ing noong Nob ‐
yembre 2. 

Gu ma wa pa ng kwen to ang mi li ‐
tar na ma da las diu ma nong pu mu ‐

pun ta si Ka Oris sa Ca ga yan de Oro 
City pa ra mag pa-di alysis. Wa lang 
sa kit sa ba to si Ka Oris. Ang ka ram ‐
da man ni ya ay du lot ng pin sa la sa 
kan yang pan tog, na ma hi git tat long 
de ka da na ni yang ini in da. 

Noong Nob yembre 3, si nu nog ng 
AFP ang ebi den sya ng ka ni lang kri ‐
men sa uni la te ral na de si syong ipi ‐
na-cre ma te (i pi na su nog pa ra ga ‐
wing abo) ang mga la bi ni na Ka Oris. 
Pag su nod uma no ito sa mga pro to ‐
kol sa Covid-19 da hil anito, nag po ‐
si ti bo ang ka ni lang mga bang kay sa 
bay rus (ba gay na wa la ring in de ‐
pendyen teng pag pa pa tu nay). Gi na ‐
wa ito ng AFP sa ka bi la nang pa pa ‐
ra ting na noon ang ka pa tid ni Ka 
Oris pa ra ku nin ang kan yang mga 
la bi.

Ipi nag ka it ng AFP ang la hat ng 
po si bi li dad pa ra ipa-aw top si ya ang 
bang kay sa in de pendyen teng mga 
duk tor. Ito ay ta li was din sa ka hi li ‐
ngan ng kan yang mga kaa nak at ng 
re bo lu syo nar yong ki lu san na iba lik 
ang kan yang mga la bi sa Siar gao 
Island sa Su ri gao del Nor te pa ra 
ma si la yan sa hu ling pag ka ka ta on 
ng kan yang pa mil ya. Nau li la ni Ka 
Oris ang kan yang asa wa na si Ma ‐
ria Ma la ya, at ka ni lang da la wang 
anak.

"Itigil...,"  mula sa pahina 2
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Wa lang pag sid lan ang ta kot ng mga re si den te sa Sit yo Da mug nay, Los 
Ange les, Bu tu an City noong Nob yembre 3 da hil sa wa lang-ha bas na 

pam bo bom ba ng mga he li kop ter ng Armed Forces of the Phi lip pi nes (AFP) sa 
ka ni lang lu gar. 

Sa isang bid yo na ki nu ha ng 
isang re si den te, ma hi hi wa tig ang ta ‐
kot at pag ka ta ran ta ng mga re si den ‐
te. Ma ri ri nig ang malalakas na pag ‐
sa bog at su nud-su nod na pu tok, ka ‐
rug tong ang mga hi yaw at iya kan. Sa 
hu ling ba ha gi ng bid yo ay ma ki ki tang 
nag si si li kas ang taum bar yo. 

Pi na to to ha nan ng pa ha yag ni Ka 
Di wa Ha ba gat ng Ba gong Huk bong 
Ba yan (BHB)-Agu san del Nor te ang 
si na pit ng mga re si den te. Si na bi ni ya 
na ala 1:45 ng ha pong iyon, hin di 
ba ba ba sa apat na ma la la king bom ba 
ang ini hu log ng mga he li kop ter na 
Black Hawk, at daan-da ang ba la ng 
ka lib re .50 na ma sing gan ang pi nau ‐
lan sa mga sa ka han at bu kid. 

Ang in si den te sa Bu tu an City ay 
ka bi lang sa tat long nai ta lang pam ‐
bo bom ba sa Min da nao sa loob la ‐
mang ng li mang araw. Noong Oktub ‐
re 30, bi nom ba at inistra ping ang 
Sit yo Ga bu nan, Ba ra ngay Du ma la ‐
gu ing, Impa sug-ong, Bu kid non mu la 
alas 12:40 ng uma ga hang gang pa ‐
sa do alas-dos ng uma ga. Sa pa na ‐
hong ito, hin di ba ba ba sa anim na 
ma la la king bom ba at do se-do se nang 
rocket ang pi nau lan ng AFP sa lu gar.

Mu ling bi nom ba ang pa re hong 
ba ra ngay noong Nob yembre 2, alas-

9 ng ga bi. Ka tum bas ng di ba ba ba sa 
tat long to ne la dang bom ba ang ini ‐
hu log ng apat na erop la nong OV-10. 
Ka bi lang di to ang tig-a pat na bom ‐
bang may bi gat na 250 lib ra at 500 
lib ra. Da hil sa la bis-la bis na pa sa ‐
bog, su nud-su nod na ni ya nig ang lu ‐
pa at na su nog ang ma la king ba ha gi 
ng ka bun du kan. Ma ri in itong ki nun ‐
de na ka hit ng mga syen tis ta na nag ‐
sa bing ang pag su nog ng ma la la wak 
na gu bat ay nag da dag dag sa pag-i nit 
ng at mos pe ra. 

Sa loob ng 12 ling go mu la ka la ‐
git na an ng Agos to hang gang unang 
ling go ng Nob yembre ay may nai ta ‐
lang anim na ka tu lad na pam bo bom ‐
ba. Ka tum bas ito ng isang ser ye ng 
pam bo bom ba ba wat da la wang ling ‐
go. Da la wa sa mga in si den te ay sa 
Eas tern Vi sa yas at isa sa Ca ga yan 
Val ley. 

Hin di ba ba ba sa da la wang si bil ‐
yan ang naiu lat na na ma tay da hil sa 
mga pam bo bom ba, at ilan ang na su ‐
ga tan. Si Ruben Da rasin, mag sa sa ‐
kang ta ga-Ba ra ngay Ba lang-ba lang 
sa Re me di os T. Ro mu al dez, ay na ‐
ma tay ma ta pos tu mak bo pa pun ta sa 
ilog da hil sa pag ka ta ran ta nang 
bom ba hin ang Sit yo Da mug nay. Mga 
su gat at ga los sa ka ta wan din ang ti ‐

Sa tu wing umuu lan ng la gim
na mo ng mga nag tat ra ba ho sa ka ni ‐
lang mga sa ka han da hil sa pag ta kas 
sa pe lig rong ma ta ma an sa pam bo ‐
bom ba. 

Sa Bo bon, Northern Sa mar 
noong Set yembre 16, da hil din sa ta ‐
kot du lot ng pag kan yon at pam bo ‐
bom ba ay na ku nan ang isang bun tis 
at na ma tay. Da la wang ba la ng 
105mm na kan yon at di ba ba ba sa 
11 rocket ang pi nau lan ng mi li tar sa 
lu gar mu la alas-3 ng ma da ling araw 
hang gang alas-10 ng uma ga. 

Li mang mag sa sa ka na man ang 
bik ti ma ng pang-iistra ping ng 20th 
IB at mga pu lis sa mag ka hi wa lay na 
in si den te sa Ba ra ngay Epaw, Las 
Navas noong Oktub re 14 at Ba ra ‐
ngay San Vicen te, Ca tu big sa Samar 
nang su mu nod na araw. Da la wa sa 
mga bik ti ma ang na su ga tan at isa 
ang ili gal na di na kip. 

Daan-da an din ang si nuk lu ban 
ng ta kot du lot ng mga pag sa bog. Sa 
in si den te sa Bu tu an City, ma ging 
ang mga re si den te sa apat na ka ta ‐
bing ba ra ngay ay na ngam bang ma ‐
da may sa pam bo bom ba. Sa mag ka ‐
ka hi wa lay na bid yo sa pag bom ba sa 
Du ma la gu ing ay nag pa ha yag din ang 
mga re si den te ng ka ni lang pa ngam ‐
ba na mai sa pe lig ro ang bu hay ng ka ‐
ni lang mga ka pa mil ya. 

Da hil sa te ro ris tang epek to ng 
pam bo bom ba mu la sa ere, su por ta do 
ito ng mga ka si nu nga li ngang pi lit pi ‐
na ta tang gap sa mad la. Asin ta dong 
ope ra syon uma no ang pag hu log ng 
mga bom bang may bi gat na 500 lib ra 
(ka tum bas ng 230 ki lo) ga yong wi ‐
na wa sak ni to ang na sa sak law ng 
90-183 met ro pai kot, at mas ma la ‐
wak pa kung su su ka tin ang naaa bot 
ng nag pi ra-pi ra song bom ba. 

Noong Nob yembre 5, ibi na li ta 
ang pag da ting sa Min da nao ng anim 
na ka rag da gang Black Hawk na 
helikopter, na la long mag ha ha sik ng 
te ror sa mga ko mu ni dad at bu kid. 
Ngu nit ayon sa BHB-Agu san del Sur, 
kai la ngan ang pag la lan tad ng taum ‐
bar yo sa ga yong mga la gim upang 
un ti-un ting mait ranspor ma ang ta ‐
kot tu ngo sa ko lek ti bong ta pang.
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#Aca de micBre akNow  sa  Ba guio. 
Ipinatupad  ng  apat  na  uni ber si dad 

sa  Ba guio  City  ang  panawagan  ng 

mga  es tud yan te  pa ra  sa  pa nan da li ‐

ang ba ka syon mu la sa ka ni lang mga 

asig na tu ra  o  aca de mic bre ak. Ayon 

sa  mga  es tud yan te,  ma hig pit  ang 

pa nga ngai la ngan  pa ra  ma ka pag pa ‐

hi nga  si la  sa  da mi  at  bi gat  ng mga 

re ki si to  sa  paa ra lan.  Lu mun do  ang 

pro tes ta  sa  pag ti ti pon  ng  400 mag

aa ral at gu ro ng Saint Louis Univer ‐

sity  noong  Nob yembre  1.  Iti nak da 

ang  aca de mic bre ak  mu la  Nob ‐

yembre 2 hang gang 8. 

Ta ga pag sa li ta ni Du ter te, ki nu yog 
sa US. Ki nu yog ng mga kli yen te ng 

isang  res to ran  at  mga  ak ti bis ta  sa 

US si Harry Roque, ta ga pag sa li ta ni 

Rod ri go  Du ter te,  noong  Oktub re 

30.  Na sa  New  York,  US  noon  si 

Roque pa ra ipag pi li tan ang sa ri li na 

ma ging  myembro  ng  Inter na tio nal 

Law Com mis si on,  ang por ma syong 

nag ha ha lal  ng  mga  abu ga do  sa 

Inter na tio nal  Cri mi nal  Court.  Ti na ‐

wag  si yang  “kri mi nal  sa  dig ma”  at 

“ma lu ho” ng mga ak ti bis ta. 

Pag la ban kontra pri ba ti sa syon sa 
Ce bu. Nagpro tes ta sa ha rap ng city 
hall noong Oktub re 27 ang Peop le’s 

Coa li ti on  aga inst  Priva tiza ti onCe ‐

bu pa ra tu tu lan ang na pi pin tong pri ‐

ba ti sa syon  ng  Met ro po li tan  Ce bu 

Wa ter District. Pa na wa gan ng koa li ‐

syon ang pag ta tang gol sa ka ra pa tan 

ng ma ma ma yan sa tu big, sa ni ta syon 

at iba pang panlipunang ser bi syo. 

Mang ga ga wang  pang ka lu su gan 
sa  May ni la.   Nagra li  ang  mga 

mang ga ga wang  pang ka lu su gan  ng 

Ton do  Me dical  Cen ter  (TMC) 

noong Oktub re 27 pa ra  igi it na  ibi ‐

gay ang na ka bim bin ni lang be ne pi ‐

syo.  Ma hi git  10  mang ga ga wang 

pang ka lu su gan na ang nag re sayn sa 

ospital  da hil  sa  ka wa lan ng pro tek ‐

syo n,  sob rang  tra ba ho at ma ba bang 

sa hod.  Wa lang  dag dag  na  bad yet 

ang os pi tal  sa  ka bi la  ng pa tu loy na 

pag da mi ng mga pasyente nito. 

5 magsasaka sa Masbate, minasaker
LIMANG MAGSASAKA ANG mi na sa ker ng mga pu lis noong Oktub re 24, sa 
Ba ra ngay Bug tong, Man da on, Mas ba te. Pi na la bas ng pulis na mga 
myembro ng Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) ang mga bik ti ma na uma no'y 
nan la ban nang aa res tu hin, ba gay na pi na bu laa nan ng BHB-Mas ba te. 
Inaa lam pa ng BHB ang pag ka ka ki lan lan ng mga bik ti ma. 

Sa Ba ra ngay Pob lacion, Ni noy Aqui no, Sul tan Ku da rat, pi na tay ng 
mga tau han ng 7th IB ang kontra-mi nang ak ti bis ta na si Fi li mon Agsim 
noong Oktub re 22. Pi na la la bas ng mi li tar na nag pa ti wa kal ang bik ti ma 
ngu nit ayon sa kan yang pa mil ya, bug bog-sa ra do at may mga pa la tan da an 
ng pag pa pa hi rap ang bang kay ni Agsim. 

Ili gal na pag-a res to. Sa Bu lacan, 40 na ma ngi ngis da, ka bi lang ang 
anim na ba ta, ang di na kip ng mga sun da lo at CAFGU sa Ba ra ngay Pa ma ‐
ra wan, Ma lo los noong Oktub re 29. Di na la ang mga bik ti ma sa de tatsment 
sa Ba ra ngay Ta lip tip sa ka ta bing ba yan ng Bu lacan. Doon ay sa pi li tan si ‐
lang pi nagtra ba ho. Pi tong iba pang re si den te, ka bi lang ang isang ba ta, 
ang sa pi li tan ding pi nagtra ba ho doon sa araw na iyon.

Te ror sa Abra-Apa yao
SUNUD-SUNOD ANG NAGING pag la bag ng mga sun da lo ng 7th ID sa ka ‐
ra pa tang-tao mu la noong Hul yo hang gang Agos to. Nai ta la ang mga ka so 
sa mga ba yan ng Ti neg, Lacub at Ma libcong sa Abra; at mga ba yan ng Ka ‐
bu gao at Con ner sa Apa yao. Ku ma lat din ang sa kit sa mga ko mu ni dad da ‐
hil sa pag ka ka ha wa sa mga sun da lo.

Pag-a res to. Sa bin tang na myembro si ya ng Bagong Hukbong Bayan, 
ina res to ang mag sa sa kang si Je ro me Cu di yen ng Sit yo Ta li pu go, Bu neg, 
Lacub. Ni na kaw ang kan yang sel pon at im bak na pag ka in, at sa pi li tan si ‐
yang pi nag gi ya sa ope ra syo n. Ma ta pos ni to ay ilang araw si yang iki nu long 
at ti nortyur sa kam po ng 24th IB, at ti nu ru kan ng di-ma tu koy na ga mot. 
Tat lo pang ka ba bar yo ng bik ti ma ang ina res to sa Ba ra ngay Pob lacion sa 
Lacub. 

Panggigipit. Anim na re si den te ng Sit yo Ta li pu go ang di na kip at inin te ‐
ro ga sa loob ng ilang oras. Da la wa sa ka ni la ang sa pi li tang pi nag gi ya sa 
ope ra syo n. Sa Sit yo Ba li wan, Ka tab la ngan, Con ner, noong Hul yo 28, di na kip 
at inin te ro ga rin si Ro meo Sa ba way at kan yang da la wang ka ba ta ang anak. 

"Lu pa, ayu da at hus ti sya !"
si gaw ng mag sa sa ka at ka tu tu bo

DAAN-DAANG MAGSASAKA MULA sa Sout hern Ta ga log at Central Luzon 
ang nag martsa pa tu ngo sa Men dio la sa May ni la noong Oktub re 21. Igi ni it 
ni la ang tu nay na re por ma sa lu pa, ₱15,000 na sub sid yo at hus ti sya pa ra 
sa mga bik ti ma ng pag la bag sa ka ra pa tang-tao. Na na wa gan din si la na 
iba su ra ang Rice Tariffica ti on Law. 

Nag ka ro on din ng ka tu lad na prog ra ma sa Baco lod City sa Neg ros, 
Iloilo City, Na ga City sa Bicol at sa ha rap ng De partment of Agra ri an 
Reform in Central Vi sa yas sa Ce bu City. 

Noong Oktubre 29, nagpro tes ta ang mga ka tu tu bo at prog re si bong 
gru po sa ha rap ng upi si na ng Na tio nal Com mis si on on Indi ge no us Peop les 
(NCIP) sa ika-24 taong ani ber sar yo ng pag pa pa sa sa Indi ge no us Peop les' 
Rights Act of 1997 (IPRA). Pa na wa gan ni la na iba su ra ang na tu rang ba ‐
tas at bu wa gin ang NCIP. Ani la, nag si sil bi la mang ang mga ito bi lang 
instru men to ng reak syu nar yong es ta do pa ra sa ma la wa kang pang-aa gaw 
sa lu pa ing ni nu no ng mga ka tu tu bo at pag ka ka it ng ka ni lang ka ra pa tan sa 
sa ri ling pag pa pa sya.
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Hin di ma lu lu tas ng “pe de ra syon ng mga peop le’s or ga niza ti on (or ga ni sa ‐
syon ng ma ma ma yan)” ng mi li tar ang ma ta gal nang prob le ma ng mga 

mag sa sa ka at Lu mad. Ito ang tu gon ng Pam ban sang Ka ti pu nan ng mga Mag ‐
bu bu kid-Sout hern Min da nao Re gi on  (PKM-SMR)  sa ibi na li ta noong ikat long 
ling go ng Oktub re na nag buo ang 10th ID ng uma no’y pe de ra syon ng mga or ‐
ga ni sa syong ma sa sa re hi yon. 

Ayon sa ta ga pag sa li ta ng PKM-
SMR na si Res ti tu to Ba gu er, hin di 
ni lu lu tas ng mga or ga ni sa syong 
binuo ng militar ang ka wa lan ng lu pa 
at iba pang an yo ng pag sa sa man ta la 
sa mga mag sa sa ka at Lu mad. Ka tu ‐
na yan, ani ya, “pi na la la ang mga ito 
ng pa ta ka ran ng gub yer nong Du ter ‐
te pa bor sa pag pa pa lit-ga mit ng lu pa 
pa ra sa ka pi ta lis tang mga plan ta ‐
syo ng mo nocrop (nagtatanim la ‐
mang ng isang tipo ng pananim), 
ma la wa kang ope ra syon sa pagmi ‐
mina, agro turismo at mga pro yek ‐
tong imprastruk tu ra.” 

Ti nu koy ni Ba gu er ang di ba ba ba 
sa 18 ba yan at syu dad sa re hi yon 
kung saan li bu-li bong pa mil yang 
mag sa sa ka ang pi na la la yas pa ra 
big yang daan ang pag pa pa la wak ng 
mga plan ta syo n. Sa mga lu gar na 
ito, nagsisilbing ka sang ka pan ang 
bi nu ong mga or ga ni sa syon ng mi li tar 
upang ma pa bi lis ang pang-aa gaw sa 
mga sa ka han ng pa lay, mais, gu la y 
at iba pang pa na nim. 

Ini ha lim ba wa ni Ba gu er ang da ‐
ting mga or ga ni sa syon ng mag sa sa ‐

ka at un yon ng mga mang ga ga wa sa 
Ma ra gu san, Davao de Oro, na na wa ‐
lan ng ka pang ya ri han ma ta pos si lang 
pi li ting su mu ren der bi lang mga 
myembro ng Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB). Da hil di to ay na ka pa ma yag ‐
pag ang mga ka pi ta lis tang plan ta ‐
syon sa pang-aa gaw ng lu pa sa ta ‐
bing ng ma pang-a ping mga ag ricul ‐
tu ral ven tu res ag ree ment. Ayon pa 
kay Ba gu er, mas pa bor sa mga kum ‐
pan ya na mang-ang kin na lang ng 
mga sa ka han ke sa gu mas tos sa re ‐
ha bi li ta syon ng lu pa na si ni ra na ng 
de ka-de ka dang mo nocrop na pag ta ‐
ta nim ng mga plan ta syo n. 

May ro on ding di ba ba ba sa 
37,000 ek tar ya na ap ru ba do nang 
pa su kin ng mga kum pan ya sa 
pagmimina. Ma li ban di to ay may 
isang mil yong ek tar ya pa ang ipi nai ‐
la lim na sa mga ap li ka syon sa pag ‐
mi mi na mu la 2017. “Nai ga ran ti ya na 
sa mga kum pan ya sa pagmimina at 
agroturismo ang ba yan ng Ta lai ngod 
at ang Ka bun du kang Pan ta ron, ka ya 
wa lang lu bay ang ge ra ng Armed 
Forces of the Philippines (AFP) la ban 

Ga wang-mi li tar na mga sa ma han,
ginagamit para sa mga mina, plantasyon

sa mga Lu mad sa lu gar,” ani Ba gu er. 
“Na ging mga ta ga-ap ru ba la mang 
ang bi nu ong mga or ga ni sa syon ng 
AFP pa ra sa pang hi hi ma sok ng mga 
ma pa ni rang pro yek tong ito,” dag dag 
ni ya. 

Ini li naw ng PKM na wa lang 
prog ra ma ang mga or ga ni sa syong 
ito pa ra lansagin ang ka pang ya ri han 
ng mga pa ngi no ong may lu pa, sa lib ‐
reng pa ma ma ha gi ng lu pa, o pag ‐
bibi gay ng kumpre hen si bong ayu da 
pa ra sa pag pa pa un lad ng pro duk ‐
syo n. “Wa lang kam pan ya pa ra pa ‐
taa sin ang pre syo ng aming mga 
pro duk to, at iba ba ang mga ba ya rin 
sa pag bi lad at pag pa gi ling ng ani. 
Wa lang pag ba ba wal sa usu ra,” sa ‐
lay say pa ni Ba gu er. 

Sa hu li, ini lan tad ni Ba gu er na 
ang mga or ga ni sa syong na bang git at 
ka ni lang mga ak ti bi dad na pinasi ‐
simunuan ng 10th ID ay nag si sil bi 
la mang na pa la mu ti pa ra pag muk ha ‐
ing nag ta ta gum pay ang ka ni lang 
kam pan yang kontra- in sur hen sya. 
“Mas ma la la, ang mga ito’y gi na ga ‐
wang pa la bi ga san ng mi li tar,” dag ‐
dag ni ya. 

Sa Sout hern Ley te ay nag pa si ‐
mu no rin ang 8th ID ng pag bu buo ng 
“pe de ra syo n” sa ka tu lad na la yu nin. 

Hin di na ba go ang pag bu buo ng 
AFP ng mga or ga ni sa syong pan ta pat 
uma no sa mga or ga ni sa syong ma sa 
sa mga bar yo at ko mu ni dad. Sa ila lim 
ng Oplan Ba ya ni han ng re hi meng US-
Aqui no III, ang mga “peace and 
deve lop ment team” na umo ku pa sa 
mga pa ma ya nan ay sa pi li tang nag  buo 
ng mga “coun ter or ga niza ti on” ng 
mga mag sa sa ka, ka ba ta an at ka ba ‐
bai han. Pa wang na bi go ang mga ito 
na wa sa kin ang pag ka kai sa ng mga 
re si den te sa bar yo. Na na ti li pa ring 
na ka ta yo sa mga bar yo ang PKM. 

Ang PKM ang re bo lu syo nar yong 
or ga ni sa syon ng mga mag bu bu kid na 
ma hig pit na ka tu wang ng BHB sa 
pag su su long ng re bo lu syong ag rar ‐
yo.
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Na ka pa na yam ng Ang Ba yan si Andres Obre ro, or ga ni sa dor ng Revo lu tio ‐
nary Council of Tra de Uni ons (RCTU) sa Sout hern Ta ga log. Da ti si yang 

mang ga ga wa sa in dustri ya ng pag ma ma nu pak tu ra (se mi kon duk tor) at ilang 
de ka da nang nag se ser bi syo sa ki lu sang pag ga wa. 

1) Anu-a no ang mga usa pin na ki ‐
na ka ha rap ng ki lu san ng mga 
mang ga ga wa nga yon sa re hi yon? 

Ba go pa man ma na la sa ang pan ‐
dem ya, hu ma ha gu pit na ang pa nu ‐
nu pil ng pa sis tang kaa way sa ki lu ‐
sang mang ga ga wa sa re hi yon. Ki na ‐
ta ngi an ito ng la ga nap na red-tag ‐
ging sa mga li der mu la pab ri ka 
hang gang sa sentro ng mi li tan teng 
un yon, at pag-a res to sa mga mang ‐
ga ga wa at pagprisinta sa ka ni la bi ‐
lang mga su mu kong myembro ng 
Bagong Hukbong Bayan (BHB). 

Dag dag pa ri to ang ka bi-ka bi ‐
lang sar bey lans at pag ba ba hay-ba ‐
hay sa ki la lang mga or ga ni sa dor at 
li der ng ki lu sang mang ga ga wa upang 
gi pi tin si la. Naob li gang magpakan ‐
long at mag ta go ang ibang mga 
lider-mang ga ga wa at or ga ni sa dor 
da hil sa tin di ng pa nu nu pil at red-
tag ging. 

Da hil sa tin di ng ina bot na pa nu ‐
nu pil, hin di mai ka kai lang nagdulot 
ito ng pan sa man ta lang ne ga ti bong 
epek to sa mga li der at sa mis mong 
ma sang mang ga ga wa sa mga lu gar 
na ki ni ki lu san. Si na ba yan pa ito ng 
restrik syon sa pag ga law da hil sa mi ‐
li ta ris tang pro to kol na ipi na tu tu pad 
da hil sa pan dem ya. 

Sa ka bi la ni to, nag pa tu loy ang 
re bo lu syo nar yong tung ku lin at ga ‐
wa in ng ma ra mi nang may ibayong 
pag-ii ngat. Nag pa ka hu say sila sa 
da ti nang ka pa raa nan ng li him na 
pag ki los upang lig tas na ma ka ug nay 
sa mga mang ga ga wa la luna sa mga 
un yong naglulunsad ng ka ni lang mga 
pa ki ki ba ka. 

2) Paa no umang kop ang ki lu sang 
pag ga wa sa mga restrik syon at 
pang gi gi pit sa ila lim ng pan dem ‐
ya? 

Da hil sa pan dem ya, nag ba go ang 
ka pa raa nan ng pag ki los ng mga 
manggagawa pe ro hin di humupa ang 
kanilang ga lit at dis kun ten to. Sa 
pag pu pun ya gi at de di ka syon ng mga 
or ga ni sa dor at li der mang ga ga wa na 
la ba nan ang pa nu nu pil ay un ti-un ‐
ting na pa ngi ba ba wan ang ta kot na 
ku mi los. Ina ral at gi na wa ang iba't 
ibang pa ma ma ra an ng pag ki los at 
pag-ug nay sa ma sang mang ga ga wa 
ha bang isi nasaa lang-alang ang ka ‐
lig ta san at se gu ri dad ng mga or ga ni ‐
sa dor at lider-mang ga ga wa. 

Ma bi sang na ga mit ang iba't i ‐
bang pa ma ma ra an pa ra ma ka pag ‐
lun sad ng mga pag-aa ral, kon sul ta ‐
syon at pag pu pu long na online at 

Su long, mga mang ga ga wa sa Southern Tagalog!
ha ra pan, at ma ging sa pag-oor ga ni ‐
sa at pag pa pa la wak. Pa tu nay di to 
ang mu ling pag la ki ng bi lang ng mga 
mang ga ga wa na lu ma hok sa mga 
mo bi li sa syon ka hit pa sa git na ng 
pan dem ya. 

I lan ding mga un yon ang ma ta ‐
gum pay na na ka pag sa ra ng mai nam 
na col lective bar gai ning ag ree ment 
(CBA) sa ka sag sa gan ng pa na na la sa 
ng pan dem yang Covid-19 at ng te ‐
ro ris tang ata ke ng es ta do sa ki lu ‐
sang pag ga wa. Na ka pag lun sad sila 
ng sa ma-sa mang mga pag ki los pa ra 
la ba nan ang hin di pag bi bi gay ng mga 
ki na kai la ngang ayu da at angkop na 
pro to kol pa ra ma ka tu long sa mga 
mang ga ga wa na la ba nan at mai lig ‐
tas si la sa pag ka ha wa sa bay rus na 
Covid-19. 

Ang ma la la king ga na nsyang na ‐
ka mit ng mga mang ga ga wa sa pag ‐
lu lun sad ng sa ma-sa mang mga pag ‐
ki los ay nagsisilbing ha lim ba wa at 
inspi ra syon ng iba pang mga un yon. 

3) Ano ang pi na ka ma la la king is yu 
na ki na ha ha rap nga yon ng mga 
mang ga ga wa sa re hi yon? 

Ang pa ngu na hing mga usa pin at 
kam pan yang ki na haha rap ng mga 
mang ga ga wa ay ang usa pin ng sa ‐
hod, tra ba ho at ka ra pa tan o mga 
kam pan ya la ban sa ali ping sa hu ran; 
ka wa lan ng tra ba ho, ma la wa kang 
tang ga lan at kontrak twa li sa syo n; 
pag la bag sa mga ba ta yang ka ra pa ‐
tan sa paggawa at ma tin ding pa nu ‐
nu pil ng es ta do. 

Ma ki ki ta sa re hi yon ang na pa ka ‐
sa hol na ka la ga yan ng pa sa hod sa 
ban sa. Ipi na tu tu pad di to ang iba't 
ibang an tas ng pa sa hod alin su nod sa 
iba't i bang ba tas at pa ta ka ran sa 
pagpapa sa hod tu lad ng two-tie red 
wa ge system, Ba ra ngay Micro-Bu si ‐
ness Employ ment Act na nagpa ‐
pahintulot sa mga employer na may 
kapital na ₱3 milyon pababa na 
magpa tupad ng sahod na mas 
mababa pa sa itinakdang minimum; 
at pag papahintulot sa mga ahensya 

"Sulong...,"  ituloy sa pahina 8

Ano ang RCTU?
ITO AY ISANG kon se ho na bi nu buo ng mga re bo lu syo nar yong li der 
un yon at mga un yo nis tang ka sa pi at di ka sa pi ng Par ti do Ko mu nis ta 
ng Pi li pi nas. Ba ha gi ito ng ma la wak na net work ng re bo lu syo nar yong 
ki lu sang li him sa ki lu sang mang ga ga wa.

Ki na ka ta wan ng RCTU ang mga un yon ng mang ga ga wa at ka sa ‐
pi an ni to sa Na tio nal De mocra tic Front of the Phi lip pi nes. 

Ito ay isang kon se ho at hin di isang por mal na re bo lu syo nar yong 
or ga ni sa syong ma sa da hil sa pun to de bis ta ng Marxis mo-Le ni nis mo-
Maois mo, da la wa la mang ang or ga ni sa syon ng mang ga ga wa—ang 
ka ni lang un yon na si yang ma ki nar ya sa pa ki ki ba ka la ban sa ka pi tal 
at ang ka ni lang pam pu li ti kang Par ti do, ang Par ti do Ko mu nis ta.
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sa paggawa na humuthot ng 10% sa 
sahod ng ka ni lang mga mang ga ga ‐
wa. (Sa ka sa lu ku yan, ₱400 lamang 
ang itinakdang ara wang mi ni mum sa 
Re gi on 4-A.) 

Ba go ma na la sa ang pan dem yang 
Covid-19, na sa 70%-80% ng mang ‐
ga ga wa sa mga pa ga wa an sa re hi ‐
yon ay kontraktwal. Ma ra mi na sa 
mga un yon at aso sasyon ang 
nangam pan ya pa ra sa re gu la ri sa ‐
syon ay pa ni mu lang na ka ku ha ng 
pa bo rab leng de si syon sa De ‐
partment of La bor and Employ ment 
(DOLE) sa Re gi on 4-A. Nai ta yo ang 
ka ni lang mga sa ma han na nag su long 
ng tu luy-tu loy at ak ti bong mga pa ki ‐
ki ba ka ng mga mang ga ga wa pa ra sa 
pa na wa gang mai pa tu pad ang re gu ‐
la ri sa syon ng mga kontraktwal. Sa 
ka bi lang ban da, ma la king bi lang sa 
mga pa bo rab leng de si syon na ito ay 
bi na wi ng ka li him ng DOLE. 

Tu luy-tu loy pa rin ang te ro ris mo 
ng es ta do sa ki lu sang pag ga wa sa 
re hi yon. Bi na ba hay-ba hay ng mga 
pwer sa ni to ang mga li der-mang ga ‐
ga wa na nagtataguyod ng tu nay na 

un yo nis mo. Wa la pa ring hus ti sya sa 
bru tal na mga pa ma mas lang, ka bi ‐
lang sa mga bik ti ma ng "Blo ody 
Sun day," ang pi na kama du gong araw 
sa re hi yon sa ila lim ng re hi meng Du ‐
ter te. 

4) Ano ang ha mon nga yon ng 
RCTU sa ha rap ng pag-ig ting ng 
mga ata ke sa pam ban sa-de mok ‐
ra ti kong ki lu san? 

Ha mon sa mga ka sa pi ng RCTU 
na ma hig pit na pang ha wa kan ang 
iba yong pag pa pa un lad ng re bo lu ‐
syu nar yong ki lu sang ma sa sa sak law 
nito at ma hig pit na pag tu long sa 
pag pa pa un lad ng re bo lu syu nar yong 
ki lu san sa ka na yu nan. 

Tu luy-tu loy na ting isu long ang 
re bo lu syo nar yong ki lu sang ma sa sa 
ka lun su ran, pu ka win, or ga ni sa hin at 
pa ki lu sin na tin ang ma la wak na ha ‐
nay ng uring mang ga ga wa at iba 
pang de mok ra ti kong pwer sa sa nag ‐
ka kai sang pren te. Si la ang ating ma ‐
hig pit na ma ka tu tu wang na pwer sa 
pa ra sa pa ki ki ba kang an ti pa sis ta at 
an ti-im per ya lis ta na su su por ta sa 

an tip yu dal na pa ki ki ba ka sa ka na yu ‐
nan. 

Ba tid ng mga ma ngga ga wa ang 
na pa ka pa bo rab leng sit wa syong ma ‐
bi lis na pag ka bu lok ng re hi meng US-
Du ter te at lumalalim na mga bi tak 
sa nag ha ha ring-u ri san hi ng pag pa ‐
bor nito sa isang sek syon ng mga 
ne go sya nte, pu li ti ko at mi li tar. Kai ‐
la ngang lahatang-panig na pa la ka sin 
ang mga re bo lu syu nar yong pwer sa 
at ma ka pag ti pon pa ng so li dong la ‐
kas. Abu tin ang pi na ka ma la wak na 
ma sang mang ga ga wa pa ra ila pit si la 
sa de mok ra ti kong re bo lu syong ba ‐
yan. 

Pa ngu na hing tung ku lin ng RCTU 
bi lang pag tu long sa BHB ay ang ak ‐
ti bong pag rerek ru t at pag pa pa sa pi 
ng mga mang ga ga wa sa BHB. Li ban 
di to ang tu luy-tu loy na pag bi bi gay 
ng mga ka sa pi ng RCTU ng su por ‐
tang ma ter yal, ma ha ha la gang ga mit 
per so nal, ga mot, ga mit me di kal at 
iba pang mga pa nga ngai la ngan ng 
huk bong bayan. Ba ha gi rin ng prog ‐
ra ma ng RCTU sa re hi yon ang pa na ‐
wa gan ng in teg ra syon sa BHB.

"Sulong...,"  mula sa pahina 7

Open si ba ng BHB sa Iloi lo
PINASABUGAN NG ISANG yu nit ng Ba gong Huk ‐
bong Ba yan (BHB)-Panay ang nag pa pat rul yang 
kontra-in sur hen syang yu nit ng 606th Mo bi le 
Com pany ng pu lis noong Oktub re 24 sa Ba ra ngay 
Jo la son sa ba yan ng Tu bu ngan, Iloilo. Da la wang 
pu lis ang na su ga tan sa open si ba. Ba go ni to, pi ‐
na pu tu kan ng BHB ang de tatsment ng na tu rang 
yu nit sa ka ta bing Ba ra ngay Ma yang sa pa re hong 
araw.

Sa Masbate, tatlong pulis ng 2nd Police 
Mobile Force Company ang napaslang at 
dalawang iba pa ang sugatan sa opensibong 
aksyon ng BHB-Masbate sa Barangay Badiang, 
Catangian noong Oktubre 9.

Noong Set yembre 20, pi na pu tu kan ng BHB-
Wes tern Sa mar (Arnulfo Ortiz Com mand) ang 
nag-oo pe ra syong tro pa ng 46th IB sa Ba ra ngay 
Bug ho, Pi na bacdao. Isa ang kum pir ma dong na ‐
pa tay ha bang apat ang na su ga tan sa mga sun da ‐
lo. Sa man ta la, si nu nog ng mga Pu lang man di rig ‐
ma ng BHB-Northern Sa mar (Ro dan te Urtal Com ‐
mand) ang ini wang kam po ng 20th IB sa Ba ra ‐
ngay San Mi gu el, Las Navas noong Set yembre 1.

Sundalong nag-amok sa Bukidnon,
kinuyog ng taumbaryo

KINUYOG NG TAUMBARYO ang isang nag-a mok na sun da lo 
sa Ba ra ngay Ca la pa ton, Ki tao tao, Bu kid non noong Oktub re 
17. La sing ang na tu rang sun da lo at wa lang patumanggang 
nag pa pu tok na ikinasugat ng pi tong si bil yan. Ayon sa mga 
re si den te, namaril ang sun da lo ma ta pos may ma kaa li tan 
ha bang nag la la ro ng ili gal na su gal na "han tak."

Myembro ng 72nd IB ang na tu rang sun da lo at na ka ‐
kam po sa ka ta bing Ba ra ngay Ca la pa ton. 

Ayon sa Bagong Hukbong Bayan sa Southern Mindanao, 
ni la lan tad ng pa ma ma ril na ito ang ka buk tu tan ng Re too led 
Com mu nity Sup port Prog ram (RCSP) ng AFP. "Pan ta bing la ‐
mang ang RCSP. Ang to too mag ka kum bi nang kam pan ya ito 
ng say war at pa ni nik tik la ban sa ma sa at na nga nga hu lu gan 
ng pag kontrol sa ka ni lang pag ki los, pa na na kot at pan da ra ‐
has upang pi gi lan si lang mag gi it ng ka ni lang pa na wa gan pa ‐
ra sa lu pa at ka ra pa tang pang-e ko nom ya at pam pu li ti ka." 

Nag-u lat din ang ilang mag sa sa ka na re gu lar si lang ipi ‐
na ta ta wag ng mga sun da lo upang "mag-re port." Pa ra sa 
mga mag sa sa ka, sa ga bal ang RCSP sa ka ni lang ka bu ha yan. 
May isang pag ka ka ta on na buong araw si lang pi naghin tay 
ng mga sun da lo pa ra la mang ta nu ngin kung may nababan ‐
tayan si lang ki los ng BHB sa lu gar.
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Ti ba-ti ba ang lo kal na mga kum pan ya ng la ngis sa abot-la ngit na pag si rit 
ng mga pre syo ng pro duk tong pet rol yo ni tong nag da ang da la wang bu wan. 

Mu la Ene ro nga yong taon, lam pas ₱18 ka da lit ro na ang iti na as ng pre syo ng 
die sel at ₱20 ka da lit ro ng ga so li na. Ma hi git ₱100 na rin ang iti na as ng pre syo 
ng 11-ki long tang ke ng LPG. Ka sa bay ng pag ta as ng ki ta ng mga kum pan ya, 
tu ma as din ang na li kom na pon do ng ku ra kot na re hi meng Du ter te mu la sa pa ‐
tong-pa tong na bu wis na ipi na taw ni to sa la ngis. 

Ang la hat ng ito ay dag dag na 
pa sa nin ng ma ma ma yang Pi li pi no na 
una nang na ku ba sa taas ng pre syo 
ng mga bi li hin at ba was na ki ta at sa ‐
hod du lot ng pan dem ya. Sa ta ya ng 
Ibon Foun da ti on, mula la mang Set ‐
yembre, tu ma as nang ₱97.50 ka da 
araw ang gas tos ng mga dray ber ng 
dyip sa 11 lit ro ng ga so li nang ki no ‐
kon su mo sa araw-a raw. Na dag da gan 
din nang ₱1,653 ang gas tos ng isang 
mag sa sa ka na gu ma ga mit ng 190 lit ‐
ro ng die sel ka da ek tar ya sa isang 
sik lo ng pag ta ta nim. 

Ayon na man sa Pa ma la ka ya, 
nag dag dagan ng ₱720 ka da ling go 
ang gas tos sa gasolina ng mga ma ‐
ngi ngis da. Da hil di to, na pi pi li tan si ‐
lang ma ma ma la ka ya nang apat hang  ‐
gang anim na oras na la mang, im bes 
sa ki na ga wi ang wa lo pa ra ma ka ti pid. 

Ti yak na si si rit rin ang pre syo ng 
ba ta yang mga bi li hin at ser bi syo sa 
su su nod na mga bu wan. Dag dag 
gas tos na na man ito sa transpor ta ‐
syo n, pag bi li ng pag ka in, pang ga ‐
tong pa ra sa pag lu lu to at iba pa. 
Na pi pi li tan ang ma ma ma yan na in ‐
da hin ang mga ito sa ha rap ng ka ‐
wa lang sub sid yo at ayu da sa na pa ‐
ka ra ming ku lang ang ki ta at wa lang 
tra ba ho. (Noong Set yembre, mu ling 

pu ma lo sa 8.9% ang tan tos ng wa ‐
lang tra ba ho, panguhanin du lot ng 
pag ka si ra ng mga sa ka han. Ti na ta ya 
na mang lalampas sa 5% ang tan tos 
ng impla syon sa su su nod na mga bu ‐
wan. Pi na ka ma bi lis ang pag si rit ng 
mga pre syo ng pag ka in at inu min, na 
na sa 5.6% na noong Set yembre.) 

Sa man ta la, nag di ri wang ang mga 
mul ti-bilyunaryong mga ka pi ta lis tang 
nag   ma  may-a ri sa Pet ron, Shell Phi lip ‐
pi nes, Chevron, Phoe nix at iba pang 
kum pan ya ng la ngis. Wa lang sag kang 
na ka pang hu hut hot ng ki ta ang mga 
kum pan yang ito sa ila lim ng ba tas sa 
de re gu la syon sa in dustri ya ng la ngis. 

Sa unang ha ti ng taon pa la ‐
mang, nag ta la na ang Pet ron, na 
pag ma may-a ri ng kumpra dor na si 
Ra mon Ang, ng ₱3.87 bil yong ne tong 
ki ta. Ang Shell Phi lip pi nes na man ay 
nag-u lat ng ₱2.2 bil yong ki ta. Ang 
mas ma li it na kum pan yang Phoe nix, 
na pag ma may-a ri ng kro ni na si Den ‐
nis Uy, ay ku mi ta ng ₱252 mil yon sa 
parehong pa na hon. 

Mil yun-mil yon din ang na li li kom 
na pon do ng bu ruk ra ta-ka pi ta lis tang 
re hi men sa pag ta as ng mga pre syo. 
Sa pag-aa ral ng Ibon, umaa bot sa 
₱6.72 ka da lit ro ng die sel, ₱6.33 ka ‐
da lit ro ng ga so li na at ₱33 ka da 11-

Irol bak ang pre syo ng la ngis!
ki long tang ke ng LPG ang hi nu hut hot 
ng gub yer no sa exci se tax pa la mang. 
Kung isu sus pin de ang la hat ng na ka ‐
pa taw na bu wis sa mga ito, maaa ri 
pang uma bot sa ₱17.50 o 25% ang 
ma ba ba was sa pre syo ng die sel ka da 
lit ro at ₱11.35 o 22.7% ka da lit ro ng 
ga so li na. (Ibi na tay ang kal ku la syon 
sa pre syong ₱50/lit ro ng die sel at 
₱70/lit ro ng ga so li na.) 

Si na lu bong ng iba't ibang pro tes ‐
ta ang wa lang-a wat na pag ta as ng 
pre syo ng la ngis mu la hu ling ling go 
ng Oktub re sa Metro Manila, Cebu, 
Panay at iba pang lugar. Ipi na na wa ‐
gan ng mga nagpuprotesta ang kag ‐
yat na pag ba ba ng pre syo ng mga 
pro duk tong pet rol yo, pag ba ba su ra ng 
ba tas na nag de re gu la ri sa sa in dustri ‐
ya ng la ngis at mu ling pag na syu na li sa 
sa kum pan yang Pet ron.

Mga gru pong Palestino, 
ginipit ng Isra el

ANIM NA ORGANISASYONG nag ta ‐
tang gol sa ka ra pa tang-tao ng mga 
Pa les ti no ang “i ti na la ga” o bi nan sa ‐
gan ng gub yer no ng Isra el bi lang 
mga “te ro ris tang or ga ni sa syo n” 
noong Oktub re 22. 

Ang mga gru pong ito ang Al-
Haq, Adda me er Pri so ner Sup port and 
Hu man Rights Association, 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 at Uni on of Agri ‐
cu lu ral Work Com mit tee. Una nang 
itinalaga ng Israel na “tero rista” ang 
grupong Samiduon Pales tinian 
Prisoner Solidarity Net work noong 
Pebrero.  

Ayon sa  Sa mi du on, binansagang 
silang mga “terorista” dahil epek ‐
tibo nilang nahahamon ang mga kri ‐
men ng Israel laban sa mga Pales ‐
tino. Ani to, ti yak na ga ga mi tin ang 
“te ro ris tang ban sag" pa ra ares tu hin 
ang mga myembro nito, bu wa gin ang 
mga or ga ni sa syon at ipa sa ra ang 
ka ni lang mga upi si na at idek la ra ang 
mga ito na “i li gal” sa loob mis mo ng 
mga oku pa dong te ri tor yo.


