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Pan ta sya ang mga gin pa nga ko 
nga ka bu ga na an kag kaus wa gan. 
Ginplas tar ni ya ang di rek syon sang iya 
re hi men nga wa la man sang ki na la in 
sa gas gas nga da lan sang neo li be ra ‐
lis mo nga, sa nag li gad nga apat ka de ‐
ka da, wa la sang naab tan kun di pa ba ‐
lik-ba lik nga kri sis kag pag-an tus.

Wa la gin ha ta gan sang aten syon 
ni Marcos ang na ga ti ya baw nga mga 
prob le ma sang ma sang Pi li pi no, la bi 
na ang na ga ti na as nga pre syo sang 
mga pro duk tong pet rol yo, pag ka on 
kag iban pang ba se han nga ki na hang ‐
la non. Bi san sa da tos sang mga ahen ‐
sya sang es ta do, in di ma ba li ba ran 
ang impla syon nga 6.1% sang Hun yo, 
nga nag sa ka pa sang 6.4% si ning Hul ‐

yo. Kon ang or di nar yong pu mu lu yo 
ang pa mang ku ton, in di na ma ta kos 
ang bug-at sang ila gi na pas-an.

Na ga pa du ngol lang ni Marcos sa 
sing git pa ra sa du gang nga swel do 
bi san si ge-si ge ang pag-us-os sang 
pi so, nga sang Hul yo ₱0.84 na lang 
ang ba lor kum pa rar sang 2018. Ma ‐
hi pos si Marcos ba hin sa ma du gay 
na nga rek la mo sang mga ma mu mu ‐
gon sa ma pi gu son nga sis te mang 
kontraktwa li sa syon. Wa la si ya sang 
ginplas tar nga so lu syon sa lap na gon 
nga prob le ma sang di semple yo lu ‐
was sa pa da mu on pa ang pag pa da la 
sang mga ma mu mu gon sa iban nga 
pung sod. 

Gin ba le wa la ni ya ang sing git pa ‐

Da la ni Marcos ang ka bud la yan, 
ga ni ang ban wa da pat mag ba to

Nag pa bu lag-bu lag kag nag pa bu ngol-bu ngol si Fer di nand Marcos Jr sa 
pag-an tus kag mga rek la mo sang pu mu lu yo sang idek la rar ni ya sa 
atu bang sang kong re so nga “so und” o ma pag ros ang ka him ta ngan 

sang pung sod. Ang ma tu od, sa su lod pa lang sang isa ka bu lan ni ya sa po der, 
la bi nga na hag mak sa ka bud la yan kag kri sis ang pu mu lu yo.

ra sa tu nay nga re por ma sa du ta. 
Na nga ko la mang si ya nga isa ka tuig 
nga in di mag su kot sang amor ti sa ‐
syon sa mga ti tu lo sa ida lom sang 
Compre hen sive Ag ra ri an Reform 
Prog ram (CARP). Gi na pa sa lig ni ya 
ang mga may ti tu lo sa ida lom sang 
CARP nga may hi mu on nga la yi pa ra 
pa na son na ang na bi lin nga amor ti ‐
sa syon, ba gay nga wa la-pu los sa 
atu bang sang lap na gon nga pag ‐
pang-a gaw sang du ta sang mga da ‐
ku nga kum pan ya sa mga plan ta ‐
syon kag mi na. Bi san sek re tar yo si ‐
ya sang De partment of Ag ricul tu re, 
wa la sang gi na hi mo si Marcos sa 
atu bang sang la bi pa gid nga pag ‐
tim bu ok sang pre syo sang ka la may, 
it log kag iban pang ba se hang pag ‐
ka on. Ang so lo nga  pla no ni Marcos 
amo nga lu nu ron sa utang ang ma ‐
sang ma ngu ngu ma pa ra ku no ipang ‐
ka pi tal sa “bag-ong tek no lo hi ya.”
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Nag pos tu ra nga ta ga pa ma ba 
sang du mu lu ong nga bang ko kag 
kor po ra syon si Marcos sang ginplas ‐
tar ni ya ang mga po li si ya sa eko ‐
nom ya nga ma du gay na nga dik ta 
sang mga im per ya lis ta. Bu ngol si ya 
sa sing git sang pu mu lu yo, pe ro 
maat hag nga na ga pa ma ti sa In ter ‐
na tio nal Mo ne tary Fund kag World 
Bank sang idek la rar ni ya ang pag ‐
gan yat sa du mu lu ong nga mga ka pi ‐
ta lis ta ang sentro nga po li si ya sang 
iya re hi men. Nag ba lay si ya sang ilu ‐
syon nga ma ga su lod ang mga 
“estra te hi ko nga in dustri ya” sa mga 
“ecozo ne.” Tub tob san-o wa la nag ‐
dul-ong sang in dustri ya li sa syon sa 
Pi li pi nas ang du mu lu ong nga pa mu ‐
hu nan, kag in di ma ga dul-ong sang 
pag-us wag sa lo kal nga eko nom ya 
la bi na su bong nga pa na hon nga 
sub sob sa kri sis ang pang ka li bu ta ‐
non nga sis te mang ka pi ta lis ta.

Sa atu bang sang bang ka ro te nga 
gub yer no nga gin pa nub li ni Marcos 
kay Du ter te, bag-o nga mga bu his 
su bong ang ara sa iya bi big. Si ya 
man mis mo ang nag sab ya sang ga ‐
so li na sa ka la yo sang kaa kig sang 
ban wa sa in di ni ya pag ba yad sang 
bu his nga gi na tantya na ga ba lor na 
su bong sang ₱203 bil yon. Tar get ni ‐
ya nga suk ton sang bu his ang mga 
kon syu mer kag mga ga may nga ne ‐
go syo, la kip ang mga wa la sang tra ‐

ba ho kag na ga ki ta lang sang ga may 
sa ma gag may nga mga ne go syo nga 
on li ne. Sam tang gi na pa bu gal ni ya 
ang la yi nga CREA TE, nga nag kal tas 
sang su luk ton nga bu his sa mga du ‐
mu lu ong nga ka pi ta lis ta nga ma mu ‐
hu nan, wa la ni ya gin lib re sa bu his 
ang ala wans nga na ba ton sang mga 
tit ser nga nag ser bi syo sa nag li gad 
nga elek syon.

Pa re ho sa ha los ta nan nga nag ‐
li gad nga pre si den te, pag tu kod sang 
mga ma gar bo nga imprastruk tu ra 
ang pa ngu na hon nga kaun dan sang 
“ka us wa gan” nga gi na ham bal ni 
Marcos. Tub tob san-o sa nag li gad 
nga apat ka de ka da, wa la mag-us ‐
wag ang eko nom ya sang Pi li pi nas 
ba ngud sa mga gin pang hi mo nga 
mga tu lay o kal sa da. Pa re ho sang 
na ta bo nga sob ra dob le nga pag da ku 
sang utang sang Pi li pi nas pa du long 
sa ha los ₱13 tril yon sa ida lom ni Du ‐
ter te, la bi la mang nga ma lu bong ang 
Pi li pi nas sa utang kon ma da yon ang 
mga pro yek to nga mga dam, kal sa ‐
da, tay tay, ri les, rek la ma syon kag 
iban pang gus to itu kod ni Marcos, 
nga gi na pa da la gan sang mga du mu ‐
lu ong nga kum pan ya, na ga ga mit 
sang mga gi na im port nga ka ga mi tan 
kag ma pang ha lit sa na tu ra li sa. Gi ‐
na ha tag lang sang mga pro yek to nga 
ini sa mga bur ges kumpra dor ang 
kontrol sa mga ma la pad nga re sor sa 

pang pub li ko, amo man ang mga yu ‐
ti li dad nga da pat gi na pa da la gan 
sang gub yer no.

Sa ma sob ra isa ka oras nga 
pag wa kal, ni isa ka se gun do wa la 
gin ha ta gan ig ta lu pa ngud ni Marcos 
ang prob le ma sang lap na gon nga 
mga pag la pas sa taw ha nong ki na ‐
ma ta rung kag mga pag pang-a bu so 
sang mga ar ma dong pwer sa sang 
reak syu nar yong es ta do. Buot si li ‐
ngon, ap ru ba do sa iya nga sa una 
nga bu lan sa pwes to, 41 ang gin pa ‐
tay sang pu lis sa “ge ra kontra-dro ‐
ga;” kag 16 ang gin-a res to kag 13 
ang gin pa tay sang iya mga sul da do, 
la kip ang tat lo ka ba ta, sa ge ra 
kontra-in sur hen sya si ni. Ap ru ba do 
man sa iya ang wa la un tat nga red ‐
tag ging, pag pa su ren der, pag pa ‐
mom ba kag pag pang ha lit sang AFP 
sa mga si bil yan nga ko mu ni dad. 

Maat hag nga wa la sang ma lau ‐
man nga maa yo ang ma sang Pi li pi no 
sa pa pet, pa sis ta kag pa bud lay nga 
re hi meng Marcos II. Kon in di si la 
ulu lu pod nga mag ba to, wa la sang 
du da nga la bi si la nga uli pu non kag 
pa ga hi mus lan. Sa si ni, da pat la bi 
nga pa bas ku gon sang pu mu lu yo ang 
ila sing git kag mi li tan te nga pag hu ‐
lag pa ra sa gi na pa nga yo ni la nga ti ‐
kang nga ki na hang la non pa ra ma ‐
pa ha gan-ha gan ang ila nga pag-an ‐
tus. Da pat mag hu lug pong si la kag 
pa bas ku gon o tu ku ron ang mga un ‐
yon kag or ga ni sa syon sa mga pab ri ‐
ka kag ulub ra han, upi si na, ko mu ni ‐
dad, eskwe la han, kag sim ba han.

Da pat pa taa son kag pa ta lu mon 
ang ka muk la tan kag ki naa lam sang 
pu mu lu yo ba hin sa gi naa tu bang ni la 
nga mga prob le ma kag ha lam ba la ‐
non, kag kon paa no si la nga gi na tip ‐
lang kag gi na pa bud la yan. Da pat 
sik wa yon ang mga ka bu ti gan kag 
ilu syon nga gi na ba lay ni Marcos kag 
iya amo nga im per ya lis ta.

Da pat isu long sang pu mu lu yo 
ang nag ka la in la in nga por ma sang 
pag hi ma kas pa ra ipa kig ba to ang ki ‐
na hang la non ni la nga mga re por ma. 
La baw sa ta nan, da pat isu long ang 
ar ma dong pag hi ma kas pa ra isu long 
ang mas da ku nga han dum pa ra sa 
pung sod non nga ka hil wa yan kag tu ‐
nay nga de mok ra sya. 

Ang Ang Bayan ginabantala duha ka beses kada bulan 
    sang Komite Sentral sang Partido Komunista ng Plipinas.

Ang Ang Bayan ginabantala
sa lenggwahe nga Pilipino, Bisaya, 
Iloco, Hiligaynon, Waray, Ingles kag 

Espanyol. Nagabaton ang Ang Bayan
sang mga kontribusyon sa porma

sang mga artikulo kag balita.
Ginabuyok man ang mga bumalasa
nga magpaabot sang mga saway

kag rekomendasyon 
sa ikauswag sang aton pahayagan.
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5 gin-a res to sa su lod sang 2 se ma na

Li ma ka ak ti bis ta ang su nud-su nod nga gin-a res to sang mga pwer sa sang 
es ta do si ning nag li gad nga mga se ma na.

Gin da kup sang gin ti ngub nga 
pwer sa sang mi li tar kag pu lis si Ma ‐
ri tes Pie la go, koor di ney tor sang Ma ‐
ka ba yan sa Bicol kag anay no mi na do 
sang Ba yan Mu na sang Hul yo 28 sa 
hi mu-hi mo nga ka so nga pag pa tay 
kag na pas la wan nga pag pa tay. Gin ‐
du mog sang mga pwer sa sang es ta ‐
do ang Dr. Ni lo O. Roa Me mo ri al 
Foun da ti on Hos pi tal sa Ba ra ngay 
San Francisco, Na ga City kon sa diin 
na ga pa bu long si Pie la go.

Mag-u tod nga Lu mad ang gin da ‐
kup sa hi mu-hi mo nga ka so nga hu ‐
man trafficking sa ad law sang Sta te 
of the Na ti on Address (SO NA) ni 
Fer di nand Marcos Jr sang Hul yo 25. 
San day Ma wing kag Is ma el Pa nga ‐
das, mga es tud yan te sang Bak wit 
Scho ol, gin da kup sang mga pu lis 
pag ka ta pos ang ra li kontra-SO NA sa 
Free dom Park, Roxas, Davao City. 

Sam tang, gin-a res to sang mga 
pu lis sa hi mu-hi mo nga ka so nga re ‐
bel yon ang ma ngu ngu ma nga si Gi na 
Mon te neg ro sang Hul yo 22 sa Pu rok 3, 
Hi na pu yan, Car men, Su ri gao del Sur.

Sang Hul yo 15, gin-a res to man 
sang mga ele men to sang es ta do si 
Arjay Ver de ra, ka ta pu sang Anak pa ‐
wis Partylist, sa Bu lu san, Sor so gon. 
Gi na pag wa sang mga pu lis nga naa ‐
gaw ha lin sa iya ang isa  ka ka lib re 
.38 pu sil kag mga ba la.

Pi lit nga pag pa su ren der. Gin ‐
tip lang kag pi lit nga gin pa su ren der 
sang mga ele men to sang 15th IB kag 
NTF-Elcac ang mga ka ta pu sang 
aso sa syon sa Caua yan, Neg ros Occi ‐
den tal sang Hul yo 7-8. La kip sa gin ‐
pa tam bong nga gru po ang Ca li ling 
Small Ag ricul tu ral Farm Wor kers 
As socia ti on, Tu yom Far mers As ‐
socia ti on, Small Far mers of Ma nu ‐

ling, Pag hi liu sa sang mga Ma ngi ‐
ngis da sa Lug way kag Pag hi liu sa 
sang Ma ngi ngis da sa Guilju ngan.

Sa pag kig him bon sang mi li tar sa 
lo kal nga gub yer no, gin pag wa nga pa ‐
ga ha ta gan si la sang prog ra ma sa pa ‐
nga bu hi an pe ro sa ma tu od gin pa su ‐
ren der bi lang mga Pu lang ha nga way.

Pag pa la yas. Sa pag pa ngu na 
sang 2nd IB, ka him bon ang mga upi ‐
syal sang lo kal nga ba ra ngay, gin pa ‐
la yas ang ma sob ra 94 pa mil ya sang 
ma ngu ngu ma nga na ga ta lau ma sa 
may 550 ek tar yang du ta nga ka ba ‐
hin sang 1,807 ek tar ya nga “pas tu ‐
han” nga gin tug yan na sa ila sang 
gu ber na dor sang Mas ba te nga si 
An to nio Kho.

Sa kup sang du ta nga ila gin ta ‐
lau ma ang mga ba ra ngay sang Ca ‐
bu nga han, Ca la pa yan kag Vil la lu na 
sa Ca wa yan. Ang mga du ta nga ini 
pang-ag ri kul tu ra, kag gin pa dek la rar 
la mang nga pas tu han pa ra ma ka li ‐
kaw sa re por mang ag rar yo. 

Sa ta bon sang mga pe ke nga engkwentro

Na ga bu song, 2 ba ta kag 3 ma ngu ngu ma, gin pa tay sang mi li tar

Su nud-su nod ang mga ka so sang pa ta ra tas ng pag pang lut hang sang mga 
sul da do sang Ar med Forces of the Phi lip pi nes (AFP) si ning nag li gad nga 

mga se ma na. Gi na pag wa sang mga sul da do nga na pa tay ang mga bik ti ma sa 
mga engkwentro kag ka ta pu ang mga ini sang Ba gong Huk bong Ba yan (BHB).

Na pa tay sa pag pang lut hang 
sang 62nd IB ang 5-bu lan nga na ga ‐
bu song nga si Chris ti na Jacol be sa 
Sit yo Ban de ra han, Ba ra ngay Tri ni ‐
dad, Gui hul ngan City, Neg ros Ori en ‐
tal sang Hul yo 26, alas-5 sang aga. 
Upod ni ya sa gi na da yu nan nga ba lay 
ang iya 16-tu ig nga anak nga si 
Everly Kee Jacol be kag par yen te nga 
si Ro dan Mon te ro, nga na pa tay man 
sa in si den te. Anay tit ser sa dayca re 
si Chris ti na an tes na pi li tan nga mag-
un tat pag ka ta pos i-red tag kag lag ‐
son sang mi li tar.

Sa Ba ta ngas, na pa tay sa pag ‐
pang lut hang sang 59th IB sa Sit yo 
Centro, Ba ra ngay Guin ha wa, Tay san 

sang Hul yo 18 ang 9-tu ig nga si 
Kylle ne Ca sao. Na ga pau li si ya at iya 
amay ha lin sa pag pa ha rab sang ila 
kan ding sang pa luk pan si la sang mga 
sul da do.

Gi na pung gan sang 59th IB ang 
mga gru po sa taw ha nong ki na ma ta ‐
rung nga mag-im bes ti gar sa gin ta ‐
bu an sang in si den te kag gin ta go ang 
amay ni Kylle ne. Sa pag pa kig ne go ‐
sa syon sa lo kal nga gub yer no, na du ‐
so sang mga gruo sa taw ha nong ki ‐
na ma ta rung ang pag lun sar sang isa 
ka in de pendyan te nga im bes ti ga syon 
upod ang mga gru po nga na ga tib-
ong sa taw ha nong ki na ma ta rung 
sang mga ba ta kag Uni ted Na ti ons 

Children’s Fund.
Sa Ba ta ngas gi ha pon, gin pang ‐

lut hang sang 59th IB si Maxi mo 
Dig no, isa ka ma ngu ngu ma sa Ba ra ‐
ngay Ma la pad na Pa rang, Lo bo sang 
Hul yo 26. Su no sa mga re si den te, si 
Dig no may prob le ma sa pag pa men ‐
sar. Isa ka ad law an tes si ni, pa ta ra ‐
tas nga gin pau la nan sang ba la ang 
mga sul da do sang 59th IB sa kai ping 
nga lu gar.

Sa Occi den tal Min do ro, gin pa tay 
sang 76th IB si Dan te Yu ma naw, tu ‐
man dok nga Mang yan-Ba ta ngan kag 
re si den te sang Sit yo Ti ya bong, Ba ‐
ra ngay Li ga ya, Sab la yan sang Hul yo 
15. Si ya ang ka pi tan sang Ba ra ngay 
Li ga ya.

Gi nai pit sang mga sul da do sang 
AFP ang pa mil ya sang bik ti ma kag 
gi na du mi li an nga mag bi si ta sa ha ‐
ya.  
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Mga re si den te, kontra sa pag mi na sa Romblon
SANG HUL YO 26, nag martsa ang mga re si den te sang Romblon kag mga gru po nga 
ma ka-ka pa li bu tan pa ra magpro tes ta sa atu bang sang upi si na sang De partment of 
Envi ron ment and Na tu ral Re so urces sa Quezon City.

Pa na wa gan ni la nga un ta ton ang pla no nga pag mi na sa Si bu yan Is land. Su no sa 
mga re si den te, apek ta do sang pag mi na ang ila pa nga bu hi an. Na ka de pen de sa 
mang gad-da gat, du ta sang pa la yan, kop ra kag mga pa na num nga uta non.

Sang 2011, na pa un tat ang ope ra syon sang At las Phi lip pi nes Mi ning Cor po ra ti ‐
on sa Si bu yan ba ngud sa gin du lot si ni nga pag pa na mad sa ka pa li bu tan sa is la. Pe ro 
si ning Septyembre 2021 li wat ini nga gin pa ha nu gu tan mag-o pe reyt pag ka ta pos 
mag pag wa si Rod ri go Du ter te sang Execu tive Or der 130.  

Kam pan ya nga #ML50, 
ginlun sar.  Gin lun sar  sang  Hul ‐
yo  21  sa  Quezon  City  Sports 
Club  ang  kam pan ya  nga ML50 
(Mar ti al  Law  50)  bi lang  pag ‐
dum dom  sa  ika50  tuig  sang 
ma du lom  nga  ad law  sang  la yi 
mi li tar sa  ida lom sang dik ta dur ‐
yang  US  Marcos  I.  Gin pa ngu ‐
na han  ang  ak ti bi dad  sang  mga 
bik ti ma sang la yi mi li tar, be te ra ‐
no kag bago nga ak ti bis ta, upod 
ang mga de mok ra ti kong or ga ni ‐
sa syon.  Tu yo  si ni  nga  itibong 
ang ka ma tuo ran kag ka say sa yan 
kag  pa da yon  nga  pag du so  sang 
hus ti sya pa ra sa mga bik ti ma sa 
ida lom  sang  pag ha ri  sang  anak 
sang dik ta dor.

Hilwayon si El mer For ro! 
Nag lun sar  sang  “ma li nong  nga 
pro tes ta”  ang mga pa mil ya,  ab ‐
yan  kag  kat ra ba ho  ni  El mer 
For ro  sa  atu bang  sang  Iloi lo 
Hall  of  Jus tice  sang  Hul yo  29 
pa ra  ipa na wa gan  ang  gi la yon 
nga pag hil way sa iya. Gin da kop 
sang Mar so  29  si  For ro,  secre ‐
tary ge ne ral sang Ba yanPa nay, 
sa  hi muhi mo  nga  ka so  sang 
na pas la wan nga pag pa tay. 

Mga ma ngu ngu ma sa Isa be la, 
nag ba ri ka da ba tuk sa mina. 
Ulu lu pod nga nag ba ri ka da sang 
Hul yo  19  ang  mga  ma ngu ngu ‐
ma,  tu man dok  kag  set ler  sa 
Cor don,  Isa be la  pa ra  pung gan 
ang  Gol den  Sum mit  Mi ning 
Cor po ra ti on  (GSMC)  nga mag ‐
tu kod sang ku dal sa ila du ta nga 
gi na ta lau ma  kag  gi na puyan. 
Ma sob ra  150  ek tar ya  nga  anay 
mga pas tu han ang pla no nga hi ‐
mu on  nga  mi na han  sang 
GSMC. Su no  sa mga  re si den te, 
na ga pa nga yo pa  lang  ang kum ‐
pan ya  sang  bago  nga  per mit 
pe ro pi lit na ini nga na ga pa si la ‐
bot sa du ta. Gin rek la mo na sad ‐
to ang GSMC ba ngud sa ope ra ‐
syon  nga  open-pit mi ning  nga 
nag sa mad sa mga pa la yan, mai ‐
san  kag  sa  Dia di  River.  Wa la 
man  ini  na ga pan wel do  sang 
hus to sa mga mi ne ro.

Li ni bo nag tam bong sa ra li 
kontra-SO NA ni Marcos

Su no sa gru pong Ba gong Al yan sang Ma ka ba yan (Ba yan), nag lab-ot sa 8,000 ka ‐
ta wo ang nag martsa sang Hul yo 25 sa ka ha ba an sang Com mon we alth Ave. sa 

Quezon City agud ipa ha yag ang tu nay nga ka him ta ngan sang ban wa ka du ngan 
sang una nga Sta te of the Na ti on Address (SO NA) ni Fer di nand Marcos Jr. An tes 
si ni, wa la sang ba se han nga gin du mi li an sang Phi lip pi ne Na tio nal Po lice ang pag ra li 
sa ka ha ba an sang da lan kag nag pa ma hug pa nga ares tu hon ang sin-o man nga ma ‐
ga la pas sa pag du mi li. Gin ha ta gan lang sang per mi so sang lo kal nga gub yer no sang 
Quezon City ang ra li pag ka ta pos ipa mi lit sang mga or ga ni sa syon ang ila ki na ma ta ‐
rung sa ma taw hay nga pag ti li pon.

Pa ngu na hon nga gin ha ta gan-a ten ‐
syon sa ra li ang na ga pa ti bu sok nga so ‐
syo-e ko no mi ko nga ka him ta ngan sang 
pu mu lu yo sa atu bang sang na ga tim bu ‐
ok nga pre syo sang la ngis, pag ka on 
kag ba se hang nga mga ba lak lon. Da la 
sang mga gru po ang da ku nga istre mer 
nga may pa na wa gan nga: “Kri sis ta pu ‐
son! Ipa kig ba to ang du ta, swel do, tra ‐
ba ho kag ki na ma ta rung!”

Upod ang mga or ga ni sa syon nga 
ka ba hin sa Peop le’s Sum mit, nagpre ‐
sen tar man ang Ba yan sang 9-pun to 
nga ad yen da sang pu mu lu yo sa atu ‐
bang sang na ga ig ting nga kri sis. Tam ‐
pok di ri ang pa na wa gan nga sab ton 
ang impla syon kag pag kal tas sa bu his 
sa mga kon syu mer kag pag pa si kad 
sang ag ri kul tu ra kag pro duk syon sang 
pag ka on.

Gin kun de nar man sang mga 
nagpro tes ta ang sob ra-sob ra nga pag ‐
dep loy sang 21,000 pu lis pa ra sa una 
nga SO NA. La kip ang pag suk sok sang 
mga ba yu nga may men sa he nga pu li ti ‐
kal, nga pi la ka tuig na nga gi na hi mo 
sang mga tig la was sang blo ke nga Ma ‐
ka ba yan, gin ti la wan nga tap na on.

Nag pa sa kup sa pro tes ta ang de le ‐
ga syon sang mga prog re si bong gru po 
ha lin sa Sout hern Ta ga log. Nag ka ra ‐

ban si la pa du long Met ro Ma ni la sang 
Hul yo 24 kag nag pi ket sa kon su la do 
sang Chi na sa Ma ka ti, pung sod non 
nga upi si na sang Pet ron kag iban 
pang lu gar. Nag-u pod man sa martsa 
ang mga prog re si bong or ga ni sa syon 
ha lin sa Central Luzon.

Kontra-SO NA nga mga pro tes ta 
man ang gin lun sar sang mga de mok ra ‐
ti kong or ga ni sa syon sa mga syu dad 
sang Ba guio, Na ga, Baco lod, Iloi lo, 
Davao, Ge ne ral San tos kag ban wa 
sang Ka li bo. 

Sam tang, gin-a res to kag gin ku long 
sang mga pu lis ang du ha ka pa ma tan-
on nga Lu mad nga nag pa sa kup sa pro ‐
tes ta sa Davao City sa hi mu-hi mo nga 
mga ka so.

Sa lu was sang pung sod, gin pa ha ‐
yag man sang mga mig rante nga Pi li pi ‐
no ang ila na ga hi liu sa nga pag pa ma tuk 
sa kontra-pu mu lu yo kag kontra-i mol 
nga mga po li si ya sang re hi meng 
Marcos II. Nag lun sar sang pro tes ta 
ang mga Pi li pi no sa na pu lo ka es ta do 
sa Uni ted Sta tes, sam tang nag ra li man 
ang mga Pi li pi no sa li ma ka pru bin sya 
sang Ca na da kag sa tat lo ka es ta do sa 
Austra lia. May pro tes ta man sa Hong ‐
kong. Gin lun sar ni la ang mga pro tes ta 
sang Hul yo 24 kag 25.  
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Re ha bi li ta syon, in di rek la ma syon: Mga pag ba to
Sa Sta te of the Na ti on Address ni Fer di nand Marcos 

Jr sang Hul yo 25, gin sam bit ni ya nga wa la si ya 
sang isus pen dir sa mga pro yek tong 
imprastruk tu ra nga na su gu ran na sa ida lom 
ni Rod ri go Du ter te. La kip di ri ang in di mag nu ‐
bo sa 30 pro yek tong rek la ma syon nga ara sa 
nag ka la in la in nga le bel sang imple men ta syon, 
di sen yo kag pag han da.

Ta nan nga mga pro yek to nga ini 
gin pa ka ma la ut sang mga syen tis ta 
kag mga or ga ni sa syon nga ma ka-pa ‐
li bu tan. Ha lin sa mga pro mi sa nga 
is la sa Ma ni la Bay, pa kad to sa 
“smart city” sa Ce bu kag nag ka la in ‐
la in nga mga pru bin sya, ma bas kog 
ang pag pa ma tuk sang mga ma mu ‐
mu gon, ma ngi ngis da,  ga may nga 
mga ne go syan te kag ma ngu ngu ma 
nga ma pa la yas kag ma du la an sang 
pa nga bu hi an ba ngud sa mga ini.

Ma pang ha lit sa na tu ra li sa
Ma da mo kag ma sang kad na ang 

syen ti pi ko nga pag tu on an gut sa ha ‐
lit nga du lot sang mga pro yek tong 
rek la ma syon lun say sa mga bay ba ‐
yon kag kai ping nga ka du ta an. Gi na ‐
sa mad si ni ang pu luy-an sang li ni bo 
nga kla se nga mga ha yop kag ta num 
sa ka da ga tan, amo man sa ma da mo 
nga kla se sang pis pis. Gi na gu ba si ni 
ang mga ba ka wan nga na ga ser bi nga 
du na nga pa na gang sa pag ba ha, 
pag ta as sang tu big sang ka da ga tan, 
ma bas kog nga bag yo, tsu na mi kag 
mga storm sur ge o gul pe nga pag da ‐
ku sang tu big pa re ho sa na ta bo sa 
Taclo ban City sa pa na hon sang bag ‐
yo nga Yo lan da.

Du gang sa mga ini, pa ga pa la la ‐
on sang mga ar ti pi syal nga is la ang 
du na nga pe lig ro sa mga look, pa re ‐
ho sa ma da sig nga pag ba ha sang 
tu big kag liquefacti on (pag lum-ok 
sang du ta du lot sang per mi nga 
pag hu lag si ni). Ang mga co ral reef 
(mga look sa ka da ga tan mang ga ran 
sa ta num kag ha yop) ma ha li tan 
man sang sob ra nga lay-on du lot 
sang ka tu wang nga dred ging. Apek ‐
ta do sang rek la ma syon pa ti ang 
mga bay bay kon sa diin pa ga ku ha on 
ang iga tam bak nga du ta pa ra sa 

mga ar ti pi syal nga is la. 
Su no sa mga syen tis ta nga gru ‐

pong Ag ham, sa yup ang mga ar gu ‐
men to nga gi na ga mit pa ra ha ta ‐
gan-ra son ang mga pro yek to. Ha lim ‐
ba wa di ri ang pag si ling nga “pa tay 
na” ang Ma ni la Bay la bi na sa ba hin 
sang Met ro Ma ni la ba ngud wa la na 
di ri sang na ga ka bu hi nga is da, co ral 
reef, seag rass kag mga ba ka wan. In ‐
di man ma pa ngis da an ang amo nga 
er ya, ka ba hin ini sang ka tu bi gan nga 
na ga sa kup sa mga pru bin sya sang 
Bu lacan, Cavi te kag Ba ta an. Anu ‐
man nga ak ti bi dad diin man nga ba ‐
hin si ni may epek to sa bi log nga look. 
Sa ka bi lu gan, gi na ka big ini nga isa 
sa pi na kap ro duk ti bong pa ngis da an 
sa pung sod.

La bing ma ting kad ang ha lit sang 
rek la ma syon sa mga bay ba yon sang 
Ce bu, Du ma gue te kag iban pang look 
nga may maus wag nga ka bu hi-ma ri ‐
no kag na ga sug pon sa mas ma la pad 
pang eko sis te ma.

Kontra-pu mu lu yo
Li ni bo ang ma du la an sang ba lay 

kag pa nga bu hi an du lot sang mga 
pro yek tong rek la ma syon. Ma yor ya 
sa ila ma lap ro le tar yo nga may ma ‐
nu bo nga ki ta kag mga ga may nga 
ma ngi ngis da. Sa tantya sang mga 
syen tis ta, na ga lab-ot sa 1.24 mil yon 
ang sig ni pi kan te nga maa pek tu han 
sang mga pro yek tong rek la ma syon 
nga na ga sa kup sang ha los 40,000 
ek tar ya sa bi log nga pung sod. Sa 
pang ka bi lu gan, apek ta do ang sup lay 
sang pag ka on du lot sang pag ga may 
sang ma ku ha an sang is da kag iban 
pang pag ka on-da gat.

Sa Met ro Ma ni la, in di mag nu bo 
sa 100, 000 re si den te sang Ba seco, 
Pa ro la, Ton do Fo res ho re land kag 
Ma la te ang ma pa la yas sa apat pa 
lang nga pro yek tong rek la ma syon. 
Sa Bu lacan, gin pa la yas na sang San 
Mi gu el Cor po ra ti on ang 700 pa mil ya 
sang ma ngi ngis da ga mit ang pag pa ‐
nu hol, pag pa nip lang kag ha yag nga 
ka la ka san. Nag nu bo na ang gi na ku ‐
ha nga is da sa ma la pit nga mga ba ‐
ra ngay ba ngud sa ili gal nga pag ‐
pang pu kan sang kum pan ya sa mga 
ba ka wan.

Sa Ce bu, 500 ma ngi ngis da sa 
Li lo an kag Con so lacion ang ma du la ‐
an sang pa nga bu hi an ba ngud pa ga ‐
was kon sang 235.8 ek tar yang pro ‐
yek tong rek la ma syon ang mga pa ‐
ngis da an kag ba ka wa nan. Du gang 
sa ila ang 2,000 ma mu mu gon sang 
mga gi nat ra ba hu an sang bar ko nga 
ipa sa ra sang rek la ma syon. Amo man 
ang ma ta bo sa mga ma ngi ngis da sa 
tat lo ka ba ra ngay sa Ming la nil la. 

Sa Du ma gue te, 1,000 ma ngi ‐
ngis da ang ma du la an sang pa nga ‐
bu hi an kag 38,000 re si den te pa sa 
wa lo ka ba ra ngay ang ma me lig ro 
ang pa nga bu hi an kag pu luy-an. 

Sa ta nan nga mga ka so nga ini, 
mga da ku nga ne go syo kag du mu lu ‐
ong nga kum pan ya ang ma ka be ne ‐
pi syo sa mga bil ding, pu luy-an, tin ‐
da han, ka si no kag iban pang ka li ‐
nga wan pang tu ris ta nga pa ga tu ku ‐
ron sa mga rek la ma dong du ta. (Ba ‐
sa hon ang una nga ba hin sa nag li ‐
gad nga is yu: Ma pang ha lit nga mga 
pro yek tong rek la ma syon: Pi na nub li 
ni Marcos kay Du ter te.)
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Gin ba li ta sang Hul yo ang pla no sang 79th IB, isa ka ku mand sa ida lom 
sang 303rd IB de, nga ma ga hu log sang mga bom ba sa Mi na pa suk Man da ‐

la gan Moun ta in Ra nge sa Neg ros. Ka ba hin ku no ang pla no nga ini pa ra sa 
kontra-in sur hen sya ba tuk sa Ba gong Huk bong Ba yan (BHB). An tes ang gi nap ‐
la no nga 3-ad law nga pag pa mom ba, gin tu yo nga pa la ya son sang mi li tar ang 
mga re si den te sang 21 sit yo sa du ha ka ba ra ngay sa Ca lat rava paa gi sa wa la 
un tat nga pag pa an dam, pag pa ma hug kag in ti mi da syon nga nag bu nga sang 
ma bas kog nga pag pa ma tuk sang mga re si den te kag lo kal nga ahen sya. 

Igu on sang pla no nga pag pa ‐
mom ba ang Northern Neg ros Na tu ‐
ral Park, isa ka ya bi nga lu gar pang ‐
ka pa li bu tan (bio diver sity) kag isa sa 
pi na ka ma la pad nga pro tek ta do nga 
lu gar sa Northern Neg ros. Ma bu tang 
sa pe lig ro sang pag pa mom ba ang 
mga ha yop kag ta nom nga ma du gay 
kag maid-id nga gi na ta tap.

Ang in si den te nga ini isa lang sa 
mga li ni bo nga ka so sang pag pang ‐
ha lit sang Ar med Forces of the Phi ‐
lip pi nes (AFP) sa mga si bil yan nga 
ko mu ni dad kag ka gu la ngan sa nga lan 
sang ope ra syon nga pag la gas sa mga 
yu nit sang ha nga way sang ban wa.

Pa ta ra tas
Ha lin sa mga re port nga na ba ton 

sang Ang Ba yan (AB), in di mag nu bo 
sa 591 bom ba ang gin hu log ha lin sa 
ere, 589 bom ba ang gin bu hi an ha lin 
sa mga kan yon, kag 74 ser ye sang 
mga istra ping ha lin sa he li kop ter ang 
gin hi mo sang AFP ha lin 2017 tub tob 
Hul yo su bong nga tuig. Gi na tantya 

nga mas ma ta as pa di ri ang aktwal 
nga nu me ro ba ngud in di ta nan nga 
ae ri al stri ke kag pag pa ngan yon na ‐
re port sa AB o sa mas mid ya. Sa mga 
ini, pi na ka ma da mo ang na ta bo sa 
pag pa mom ba (56 in si den te) sang 
2021.

Nag lun sar sang mga pag pa mom ‐
ba sa 36 ukon 44% sang mga pru bin ‐
sya. Sa re port, pi na ka ma da mo ang 
na lis ta sa Bu kid non (22), ma su nod 
ang Northern Sa mar, Davao del Nor ‐
te, Su ri gao del Sur, Agu san del Sur, 
Agu san del Nor te, North Co ta ba to, 
Ca ga yan, Quezon, Neg ros Occi den tal, 
Sul tan Ku da rat, Ma gu in da nao, Ca ‐
ma ri nes Sur kag Moun ta in Province.

Sa bom ba nga gin hu log, 109 
ukon 18.44% lang ang may nai go nga 
kam po sang BHB. Mas ma da mo pa 
ang nai go nga mga sul da do kag pu lis 
sang reak syu nar yong es ta do (68 pa ‐
tay kag 20 pi la son) sa pa ta ra tas nga 
ae ri al stri ke sang sa mga Pu lang ha ‐
nga way (66 pa tay kag 15 pi la son). 
In di mag nu bo sa 10 si bil yan ang na ‐

re port nga na pa tay kag apat ang 
na pi la san.

Pi na ka da ku ang ha lit sa si bil yan 
nga ka bu hi sa di rek tang pag pa mom ‐
ba sa isa ka ko mu ni dad sang Mo ro 
sa Ma gu ing, La nao del Sur kag sa 
kam po sang ga may nga mi ne ro sa 
San ta Cla ra, Ca ga yan. Nag tu ga ang 
pag pa mom ba sang in di maa yo nga 
epek to sa mga na ga bu song kag ti ‐
gu lang kag ma da lom nga tro ma sa 
mga ba ta. Sa ka bi lu gan, na ga lab-ot 
sa 10,339 pa mil ya o mas o me nos 
60,000 in di bid wal ang na pi li tan nga 
mag bak wit ba ngud sa mga ini. 

Maa na li sa sa mga da tos nga 
wa la sang maat hag nga tar get ang 
ka dam-an sang mga pag pa mom ba 
sang AFP. 6% lang sa mga in si den te 
sang pag pa mom ba ang may nai go 
nga kam po sang BHB. Ang 82% gin ‐
hi mo sa ma ta lon nga bu kid kon sa 
diin wa la sang nai go o pre sen sya 
man lang sang mga yu nit sang BHB. 
Ang 35% sa mga ini gi na hi mo di rek ‐
ta o ma la pit sa mga si bil yan nga ko ‐
mu ni dad kag nag ha lit sa mga ulum ‐
han kag mga imprastruk tu ra. 

Sa ka da pag pa mom ba sa gi na ‐
du da han nga mga kam po sang BHB, 
in di mag nu bo sa 10 bom ba ang gi ‐
na hu log sang AFP. Ang mga ini nag ‐
tu ga sang ma da lom nga bu ho sa du ‐
ta kag ma bas kog nga tu nog nga na ‐
ga tub lag sa mga re si den te, ila nga 
mga gi na sa god nga ha yop, la kip 
man ang mga ha yop sa ta lon.

San dig sa da tos, ki na hang lan 
nga mag hu log sang 10 bom ba kag 
ma da mo nga ser ye sang ba la ang 
AFP pa ra ma kai go sang isa ka Pu ‐
lang ha nga way. Sob ra-sob ra ang ku ‐
sog sang lu pok nga gi na ga mit sang 
AFP (mga 500 kag 250 lib ras nga 
bom ba) ba tuk sa mga tol da kag hi mo 
sa ka hoy nga tem po rar yo nga pa ni ‐
lu ngan sang BHB. Ang amo ka ku sog 
nga bom ba gin hi mo pa ra mag pul bos 
sang mga bil ding nga hu man sa se ‐
men to kag sal sa lon. (Sa ma su nod 
nga is yu: Ma la in nga epek to sang ae ‐
ri al bom bing sa na tu ra li sa.)   

Pa ta ra tas nga pag pa mom ba sang AFP, 
sa lot sa si bil yan
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Disgra sya kag dis lo ka syon ang du lot 
sang pag mi na sa Davao Ori en tal
Disgra sya kag lap na gon nga dis lo ka syon ang gin du lot sang di ne ka da na 

nga ope ra syon sang Puja da Nickel Project nga ma kit-an sa Ba nay ba nay 
kag Ma ti City sa Davao Ori en tal. Ang pro yek to nga ini pa la ngi tan-an sang lo kal 
nga gub yer no kag mga ahen sya kag ma pin tas nga gi na pa nga pi nan sang mi li tar 
kag pu lis sa pi hak sang ha yag nga ma la in nga epek to sang pag mi na sa lu gar. 

Sang Ene ro, nag du ag-ka hil ang 
anay ma tin-aw nga su ba sang Ma ‐
pag ba kag Pin ta tag dan sa Ba nay ba ‐
nay ba ngud sa na pu no sang lay-on 
nga du lot sang mga ope ra syon sang 
River bend Con so li da ted Mi ning Cor ‐
po ra ti on-Arc Nickel Re so urces. Gin ‐
sus pen dir sang De partment of Envi ‐
ron ment and Na tu ral Re so urces 
(DENR) ang kum pan ya pe ro gin pa ‐
ha nu gu tan man nga li wat mag bu kas 
pag ka ta pos sang du ha ka bu lan.

Gin ha tag ang ori hi nal nga kon ‐
se syon sa pag mi na sa lu gar sang 
2004 sa Austral Asia Link Mi ning 
Cor po ra ti on kag Hallmark Mi ning 
Cor po ra ti on, lun say kum pan ya sang 
Asia ticus Ma na ge ment Cor po ra ti on 
(Amcor). Ka so syo sang Amcor ang 
BHP Bil li ton, isa ka kum pan ya nga 
na ka ba se sa Austra lia kag gi na ki la la 
bi lang pi na ka da ku nga kum pan ya sa 
pag mi na sa bi log nga ka li bu tan. Na ‐
ga pa ku no ku no ini nga ta ga sak dag 
sang “res pon sab le nga pag mi na.”

Sa kup sang kon se syon ang 
17,000 ek tar ya nga ara sa tu nga kag 
kai ping sang du ha ka dek la ra do nga 
pro tek ta dong er ya—ang Mt. Ha mi ‐
gui tan Wiid life Ra nge kag Puja da 
Bay Pro tected Seasca pe and 
Landsca pe. Ang Mt. Ha mi gui tan pu ‐
luy-an sang pi la ka na ga pa me lig ro 
nga ma du la nga ha yop pa re ho sang 
Phi lip pi ne Eag le. Ma sa mi man nga 
ma kit-an sa Puja da Bay ang mga du ‐
yong. Sang 2016, gin sus pin der sang 
sad to sek re tar yo sang DENR ang bi ‐
log nga pro yek to kag gin ta wag nga 
“ka bua ngan” ang pag ha tag sang 
ahen sya sang per mi so. Gin ba wi ni 
Rod ri go Du ter te ang sus pen syon kag 
li wat gin pa ha nu gu tan sang 2019.

Gi na bang da nan sang lo kal nga 
gub yer no sang Davao Ori en tal, sa 
pag pa ngu na sang gu ber na dor si ni, 

nga in di man sa kup sang mi na han 
ang du ha ka pro tek ta dong lu gar. Bi ‐
san pa man, apek ta do sang pag mi na 
ang ka li dad sang tu big, ha ngin, bio ‐
diver sity, mga re sor sa kag mga ko ‐
mu ni dad sa pa li bot si ni. Su no sa pa ‐
na law saw, in di li mi ta do kag na gaa ‐
was na sa ka du ta an nga sa kup sang 
ope ra syon ang po lu syon nga da la 
sang open-pit mi ning. Ma ki ta sa mga 
ima hen nga ku ha ha lin sa ka ha wa an 
ang pag kal bo sang ka gu la ngan sa 
Mt. Ha mi gui tan kag lu bos nga pag ‐
ka sa mad sa kor te sang ka du ta an sa 
wa tershed.

Ba ngud ma la pit ang mi na han sa 
Puja da Bay, da ku ang po si bi li dad 
nga ang mga ba su ra (mi ne tai ling) 
si ni pa gaa nu ron pa du long sa lu gar 
nga may mga co ral reef kag ma ga sa ‐
mad sa mga ini. Pa nu bu on man sang 
mga ba su ra nga ke mi kal ang ka li dad 
sang tu big nga ma ga pa tay sa mga 
is da kag iban pang ha yop kag pa na ‐
nom sa da gat.

Um pi sa pa sad to, ma bas kog na 
ang pag pa ma tuk sang mga re si den te, 
sang sim ba han kag mga gru po nga 
ma ka-ka pa li bu tan sa mga ope ra ‐
syong mi na. Si ning tuig, li wat nga 

nag-a rang ka da ang pag pa ma tuk 
sang pu mu lu yo sang Ma ti pag ka ta ‐
pos gin-a nun syo ang li wat nga pag ‐
bu kas sang Amcor. Ba ngud di ri, gin ‐
tu yo sang mga upi syal sang kum pan ‐
ya nga su hu lan sang Hul yo 27 si Bis ‐
hop Abel Api go sang Ma ti pa ra iat ‐
ras sang sim ba han ang pag pa ma tuk 
si ni sa ma pang ha lit nga pag mi na.

“(A)ng di ne ka da nga pag mi na 
kag kaa ngut nga ope ra syon pag ‐
pang tro so sa Davao Ori en tal nag ‐
kal bo sa mga ka gu la ngan, nag hi lo sa 
mga su ba, kag nag dis ka ril sa mga 
ko mu ni dad sang mga ma ngu ngu ma 
kag Lu mad kag ila mga pa nga bu hi ‐
an,” su no sa Na tio nal De mocra tic 
Front-So ut hern Min da nao Re gi on 
(NDF-SMR). Ang mga epek to sang 
pag mi na ma bat ya gan gid sang pu ‐
mu lu yo, la bi na sa pa na hon nga ma ‐
bas kog ang ulan kag bag yo. Sa una 
nga ba hin sang tuig, ma ting kad gid 
ang bag yo, ulan, pag tip hag sang 
du ta kag na kaa lar ma nga mga ka so 
sang pag pan li bang ang gin-an tus 
sang mga re si den te sa mga ko mu ni ‐
dad nga ini. “La bi pa ini nga gin pa ‐
la la sang pal pak nga sa bat sang 
reak syu nar yong re hi men sa mga 
disgra sya,” si ling si ni.

Ba lis kad sa gin pa bu gal sang 
mga kum pan ya sa mi na di ri, pal tik 
ang na ku ha si ni nga Free, Pri or, and 
Infor med Con sent ha lin sa mga tu ‐
man dok nga Man da ya nga na ga pu yo 
sa lu gar. Ang nag ha tag si ni amo isa 
ka pe ke nga kon se ho sang mga ti gu ‐
lang nga gin tu kod sang kum pan ya 
kag wa la gi na ki la la sang ma yor ya 
nga mga Man da ya.

Ti non to kag ires pon sab le ang 
pag pa ha nu got kag pag ha tag-ra son 
sa pa da yon nga mga ope ra syon 
sang pag mi na, pa ka ma la ut sang 
NDF-SMR sa mga upi syal sang lo kal 
kag pung sod non nga gub yer no. Sa 
aktwal, so lo ang re bo lu syo nar yong 
hub lag paa gi sa Ba gong Huk bong 
Ba yan, ang si ge-si ge nga na ga pa pa ‐
na og sang si lut sa ma pang ha lit nga 
mga kum pan ya nga ini.  
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Ang Agos to 9 In ter na tio nal nga Ad law sang Tu man dok nga Pu mu lu yo, su ‐
no sa Uni ted Na ti ons. Gi na dum dom ang ad law nga ini sang mga pung sod ‐

non nga mi nor ya sa Pi li pi nas nga wa la un tat nga na ga ba to pa ra sa ila du ta kag 
mga ki na ma ta rung. La kip sa mga ini ang Lu mad sa ma la yo nga na ba gat nang 
Min da nao nga na ga an tus sang di ne ka da nga pag pang-a ta ke, la bi na sa ida lom 
sang la yi mi li tar ni Fer di nand Marcos Sr.

Um pi sa de ka da 1950 na ta bo ang 
pi na ka ma la la nga pag ka gu ba sang 
ka gu la ngan sa na ba gat nang Min da ‐
nao. Lap na gon ang pag pan dam bong 
sang mga du mu lu ong nga kum pan ya 
du lot sang Pa rity Law nga nag ha tag 
sang ki na ma ta rung sa US kag im per ‐
ya lis tang kum pan ya nga hi mus lan 
ang du nang mang gad sang Pi li pi nas. 
Gi nga mit sang mga ini ang pa pet nga 
es ta do kag reak syu nar yong ar ma ‐
dong ku sog pa ra pa la ya son ang mga 
Lu mad kag aga won ang mang gad 
nga bu ga na sa ila mga ka du ta an. Ini 
man ang nag tu lod sa mga tu man dok 
nga mag lun sar sang mga ar ma do 
kag di ar ma dong pag-al sa pa ra pa ‐
nga pi nan ang mga ko mu ni dad.

Nag lap nag sang de ka da 1950 
kag 1960 ang mga pag-al sa ba tuk sa 
pag pang tro so, pag pa la pad sang mga 
rantso kag pag pang-a gaw sang du ta 
sang pi la ka lo kal nga bu ruk ra ta sa 
Sa ra nga ni kag South Co ta ba to. Sa 
Davao del Sur, gin pa la yas sang mga 
Kla gan sa Ma li ta si Capt. Vil la mor, 
isa ka upi syal sang ha nga way nga 
Ame ri ka no nga nang-a gaw sang du ‐
ta kag nag hi mu los sa mga Lu mad.

Pa ra pa nga pi nan ang in te res 
sang mga da ku nga ne go syo, nag ‐
lun sar ang Phi lip pi ne Consta bu lary 
sang lap na gon nga ope ra syon sa 
Ma lu ngon, Tam pa kan kag mga lu gar 
sa pa li bot sang Mt. Ma tu tum sang 
um pi sa sang de ka da 1960. Ba ngud 
sa nag sing ki nga ki na ga mu wa la ma ‐
ta lu pang dan sang pu mu lu yo ang 
pag su lod sang Do le Phi lip pi nes sa 
Po lo mo lok, Tu pi kag Mt. Ma tu tum 
sang 1963. Sa pa na hon nga ini ma ‐
sob ra 200 ka mga tu man dok nga na ‐
ga pa ma tuk sa plan ta syon ang gin ‐
pa tay sang mga sul da do kag pa ra mi ‐
li tar nga na ga de pen sa sa kum pan ya.

Nag hi mo ang US kag Ja pan sang 
tag sa-tag sa ni la nga eksplo ra syon 
sang pet rol yo kag sal sa lon sa pi la ka 
ba hin sang Maa sin kag Ala bel sang 
1965 kag 1968. Pag-a bot sang 1969 
gin su gu ran sang Sier ra Mad re Cor ‐
po ra ti on, isa ka kum pan yang Ame ri ‐
ka no, ang ope ra syon si ni. Pe ro gin ‐
ba tu an ini sang mga B’la an ga ni na ‐
pi li tan ini nga mag-at ras pag ka ta pos 
ang du ha ka tuig.

Sa uli hi nga mga tuig sang de ka ‐
da 1960, na ngi ba baw ang ar ma dong 
pag-al sa sang mga B’la an sa Kyu ‐
mad, Ala bel kag nag sun son ang mga 
pag-a ta ke sa mga rantso. Sa tu yo 
nga pa hi pu son ini na kig da ya lo go si 
Fer di nand Marcos Sr sa mga li der 
sang pag-al sa sang 1971. Ginpro mi ‐
sa sang re hi men nga iga ha tag sang 
gub yer no ang ila de man da nga ki la ‐
la hon ang du tang an sestral sang 
Kyu mad sa kun di syon nga mag pai ‐
da lom ang tri bu sa prog ra ma sang 
Pre si den ti al As sis tance for Na tio nal 
Mi no ri ti es (Pa na min).

Ka la ka san kag pag pa nip lang
Gin du ngan ni Marcos ang maig ‐

ting nga ar ma dong pag pang-a ta ke 
kag Pa na min pa ra nyut ra li sa hon ang 
pag-al sa sang mga mi nor yang ko mu ‐
ni dad. Gin bu tang ni Marcos bi lang 
pa ngu lo sang ahen sya ang iya kro ni 
nga si Ma nu el “Man da” Elizal de.

Na ngin kontro ber syal si Elizal de 
kag ang Pa na min sa mga prog ra ma 
si ni sa ko mu ni dad nga T’bo li sa 
South Co ta ba to. Pag ka ta pos idek la ‐
rar ni Marcos ang Ke ma tu bi lang ka ‐
ba hin sang 5,224 ek tar ya nga sa kup 
sang Ta ga bi li Re serva ti on gin tu kod 
di ri ni Elizal de ang sentro sang ope ‐
ra syon sang ahen sya. Pe ro wa la 
mag du gay inum pi sa han na ang ope ‐

ra syon sang mi na sa Ke ma tu sang 
him bu na nay Marcos-E lizal de kag pi ‐
la ka li der sang tri bu.

Tuig 1971, gin ki bot nan day 
Marcos kag Elizal de ang bi log nga 
ka li bu tan sa “pag ka dis kub re” ku no 
sang isa ka gru po sang “Sto ne Age 
peop le” nga na ga pu yo sa isa ka 
kwe ba sa bu kid sang Ta sa day sa La ‐
ke Se bu, South Co ta ba to. Gi la yon 
nga gin dek la rar ang pag ta la na sang 
19,000 ek tar ya bi lang Ta sa day Re ‐
serva ti on pa ra pro tek ta han ku no 
ang “tri bu sang Ta sa day”.

Pe ro sang mag du gay na bu yag ‐
yag ang mga ka bu ti gan sang dik ta ‐
dur ya kag pag pa ku no-ku no si ni nga 
ma ka ta wo. Naggwa nga isa ka ma ‐
ni ob ra pang pu li ti ka lang ang “pag ‐
ka dis kub re” sang Ta sa day pa ra sal ‐
ba ron ang ima hen ni Marcos. Gin ka ‐
sang ka pan man ang pag tu kod sang 
mga re ser ba syon pa ra si gu ru hon 
sang hu bon Marcos-E lizal de nga si la 
lang ang ma ka pa ngin pu los sa mga 
du nang mang gad kag na bi lin nga 
ka gu la ngan sa du tang an sestral. (Sa 
ma su nod nga is yu: Mga ma di na lag-
on nga pag ba to sang mga Lu mad sa 
pa na hon sang la yi mi li tar.) 

Ba lik-tan-aw sa pag pang-a gaw
sang du tang an sestral sa Far South Min da nao
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Se ma na sang Pag dum dom sa mga Mar tir,
gin lun sar sang CPI (Maoist)

GIN PA SI DUNG GAN KAG GIN DUM DOM sang Com mu nist 
Party of In dia (Maoist) ang mga mar tir sang re bo lu syo nar ‐
yong In di an ha lin Hul yo 28 tub tob Agos to 3, Se ma na sang 
Pag dum dom sa mga Mar tir. Gin sa lu du han ni la ang na ga lab-
ot sa 124 In di an nga na mar tir sam tang na ga pa tu man sang 
tag sa-tag sa ni la nga re bo lu syo nar yong hi li ku ton sa nag li gad 
nga tuig kag ila mga dung ga non nga li der pa re ho kan day 
Cha ru Majum dar (na pa tay 50 tuig na ang na ka li gad) kag 
Kan hai Chat terjee (na pa tay 40 tuig na ang na ka li gad).

“Gi na sa lu du han sang Ko mi te Sentral ang ta nan nga mga 
mar tir nga nag ha lad sang ila ka bu hi pa ra sa ka tu yu an sang 
pag tu kod sang so sya lis mo... kag pa ra sa bag-o nga de mok ‐
ra ti kong re bo lu syon sa In dia,” su no sa pa ha yag ni Ab hay, 
ta ga pa ma ba sang CPI (Maoist).

Sa se pa ra dong pa ha yag sang CPI (Maoist) Central Re gi ‐
on Bu reau, gin pa si dung gan ni la ang mga mar tir nga mga 
Adiva si o tu man dok sa pung sod kag ang ila pag pa da yon sang 
pag hi ma kas.

Nag pa na wa gan man si la sang su por ta pa ra sa pag tin dog 
sang mga Adiva si ba tuk sa im per ya lis tang pag pan dam bong 
kag pag pa nga pin sa ila du tang an sestral an gut sa pa laa bu ‐
ton nga Pang ka li bu ta non nga Ad law sang mga Tu man dok sa 
Agos to 9.

Bik ti ma sang pa sis tang re hi men ang mga tu man dok kon 
sa diin gi nai pit kag gi na pa hi gad sang es ta do ang mga in di 
na la kip sa re li hi yon nga Hin du. Ma sob ra sa 8% sang po pu la ‐
syon sang In dia mga tu man dok kag na ga ka pe lig ro su bong 
ba ngud sa mga an ti-tu man dok nga la yi nga pwer sa han nga 
pag pa re histro, bag-o nga la yi an gut sa pag pa nag-i ya sang 
ka gu la ngan kag iban pa. 

Ma kaa la kig nga ga nan sya sang mga kum pan ya sang la ngis

Gin pa ham bog sad tong Agos to 1 sang Pet ron nga nag ha bok ang ki ta sang 
kum pan ya pa kad to sa ₱7.7 bil yon ($138.9 mil yon) sa unang ba hin sang 

2022 ukon dob le kum pa rar sa ₱3.87 bil yon (u kon $69.8 mil yon) nga ki ta si ni 
sa unang ba hin sang 2021.

Gi na pa gu wa sang mga lo kal nga 
kum pan ya sa la ngis nga ang ha los 
se ma nal nga pag ta as sa pre syo sang 
die sel kag ga so li na re sul ta sang pag ‐
ta as sang pre syo sang kru do nga la ‐
ngis sa pang ka li bu ta non nga mer ka ‐
do. Ini bi san re pi na do nga mga pro ‐
duk tong pet rol yo ha lin sa Chi na, Ja ‐
pan, South Ko rea, Si nga po re kag 
iban pang pung sod ang gi na im port 
sang mga lo kal nga kum pan ya.

Ang wa la-tu pong nga pag ha bok 
sang gi na ku ri pon nga ga nan sya sang 
mga mo no pol yong kum pan ya sa la ngis 
in di du lot sang ka ku la ngan sang sup ‐

lay sa mer ka do. Ang ma tu od, na ga ta ‐
as ang pre syo sang la ngis ba ngud sa 
wa la un tat nga pag ka da lok sa ga nan ‐
sya sang mga mo no pol yo ka pi ta lis ta. 

Sang Hul yo, gin re port sang mga 
mo no pol yong kum pan ya sang la ngis 
sa US nga nag ga nan sya si la sang 
wa la-tu pong nga ki ta sa ika du ha nga 
kwar to sang tuig (Ab ril tub tob Hun ‐
yo). Su no sa Exxon Mo bil Corp, pi na ‐
ka da ku nga kum pan ya sang la ngis sa 
US, nag ga nan sya si la sang $17.19 
bil yon sa ika du ha nga kwar to, ha los 
apat ka su lit nga mas da ku sa ki ta 
ni la ($4.69 bil yon) sa pa re ho nga 

pa na hon sang 2021.
Sam tang, na lam pa san sang dob le 

sang Chevron ang sad to pi na ka da ku 
nga ga nan sya si ni sang 2008. Sa ika ‐
du ha nga kwar to sang su bong nga 
tuig, nag ki ta ini sang $11.6 bil yon. 
Apat ka su lit man ini nga mas da ku 
kum pa rar sa $3.1 bil yong ga nan sya 
sa pa re ho nga pa na hon sang 2021.

Nag ki ta man ang Shell sang 
$11.59 bil yon sa ika du ha nga kwar to 
sang tuig, du ha ka su lit nga mas da ‐
ku ($5.5 bil yon) sang sa ika du ha nga 
kwar to sang 2021. Nag re port man 
ang To tal Ener gie sang $5.8 bil yong 
ki ta sang ika du ha nga kwar to, ha los 
dob le sa ga nan sya si ning $3.5 bil yon 
sa pa re ho nga pa na hon sang nag li ‐
gad nga tuig. 

Mga ri der sa Davao, gwardya sa UP, 
nag-a gum sang mga ka da lag-an

DU HA KA ASO SA SYON SANG mga kontraktwal 
nga ma mu mu gon ang mag ka su nod nga nag-ang ‐
kon sang mga ka da lag-an sang nag li gad nga se ‐
ma na. Sa Davao, gin man du sang Na tio nal La bor 
Re la ti ons Com mis si on nga ba ya ran sang Food ‐
pan da Phi lip pi nes Incor po ra ted sang ₱2 mil yon 
ang pi to nga ma mu mu gon nga ili gal si ni nga gin ‐
pa ha lin bi lang mga de livery ri der sang nag li gad 
nga tuig. Ang Food pan da kum pan ya nga na ga de li ‐
ber sang pag ka on.

La kip ang pi to sa gi na tos nga ma mu mu gon 
sang Food pan da nga nagpro tes ta sang Hul yo 
2021 ba ngud sa wa la sang kla ro nga kwen ta sang 
ila ki ta sa ka da de li be ri, ka wad-on sang be ne pi syo 
kag pro tek syon. Ginkwestyon man ni la ang 10-tu ‐
ig nga sus pen syon sang mga dray ber ba ngud sa 
pag-entra sa pro tes ta sang wa la mag pa ki ta ang 
ma neydsment sa ila da ya log.

Sam tang, sa Quezon City, da la yon nga gin ba su ‐
ra sang ad mi nistra syon sang Univer sity of the Phi ‐
lip pi nes-Di li man sang Hul yo 29 ang ila kontra ta sa 
FEMJEG Secu rity Agency. Sang Hun yo, gin pa ha lin 
sang kum pan ya nga ini ang ma sob ra 100 gwardya 
nga di ne ka da na nga na gat ra ba ho sa uni ber si dad 
an tes iha tag sang UP sa ila ang kontra ta. Nag rek la ‐
mo man ang mga gwardya sa ida lom sang ila ahen ‐
sya an gut sa pag ka at ra sar kag pag pang ba rat sang 
ila swel do. Wa la man si la sang be ne pi syo kag gi na ‐
pa an da man nga pa ha li non sa tra ba ho kon mag rek la ‐
mo sa De partment of La bor and Employ ment. 


