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Mas gra beng te ro ris mo sa es ta ‐
do, pag pa num po ug pag pa an tus sa 
ma sa ang si gu ra dong ibu nga sa pag ‐
pa sub sub sa mga ope ra syon sa AFP. 
Ka du ngan nii ni ang mi ni mum nga 
mga gi dak-ong ba tal yon nga ope ra ‐
syong pang kom bat ba tok sa huk ‐
bong ba yan, nga su por ta do sa pa tu ‐
ra gas nga pag pa mom ba gi kan sa ka ‐
ha ngi nan ug pag pa ngan yon. Ki ni na 
ang ika-u num nga tuig sa mas gi pa ‐
sub sub pang mga open si ba sa AFP 
nga nag su god sa gi ta wag og Op lan 
Ka pa ya pa an sa AFP nga na hi mong 
Op lan Ka pa na ta gan kaa bag ang Phi ‐
lip pi ne Na tio nal Po lice (PNP).

Su bay sa hu ngog nga estra te hi ‐
yang "hub san ang da gat aron ma si ‐
kop ang is da," nag sab wag ang mga 
pa sis tang tro pa og bru tal nga kam ‐
pan ya sa pa si pi ka syon, pag pa num ‐

po, say war ug pag pa nik tik ba tok sa 
ma sang mag-uu ma ug mga ka taw ‐
hang mi nor ya. Pla no nii ning li sa ‐
ngon, pia ngan sa ka had lok, bun tu ‐
gon ang ma su ku long di wa ug pwer ‐
sa hon ang ma sa nga ita han ang 
ilang mga ka tu ngod ug pa nga yo.

Suk wa hi sa mga ba la od sa gu ‐
bat, gi nao ku pa sa mga ar ma dong 
sun da lo ang ga tu san ka mga si bil ‐
yang ko mu ni dad ug gi na pai la lum 
ang lu mu lup yo sa ilang pag ha ri-ha ri. 
Gi na dug mok ang pa nag hiu sa sa ma ‐
sa aron mas da li si lang ma sum po. 
Gi kontrol ang ta nang li hok sa bar yo, 
la kip ang pag tak da sa gi dag ha non sa 
bu gas nga pwe deng pa li ton, ang li ‐
mi ta dong oras o mga ad law nga 
pwe deng magtra ba ho sa uma.

Gi tar get sa AFP ang mga li gal 
nga or ga ni sa syong ma sa ug ilang 

Sa pag su kol sa ma sa ug huk bo, pa ga ‐
pakya son ang ma du go ong gye ra sa AFP

Gi man do kan hi lang sa bag-ong gi tu boy ni Fer di nand Marcos Jr nga he pe 
sa Ar med Forces of the Phi lip pi nes (AFP) nga la baw pang pa sub su bon 
ang tem po sa mga ope ra syon nii ni ba tok sa Ba gong Huk bong Ba yan 

(BHB). La raw ku no sa maong man do nga "ta pu son gi la yon kung ma hi mo" ang 
re bo lu syo nar yong ar ma dong pa kig bi sog.

mga li der nga pu gos nga gi na lam bi ‐
git sa ar ma dong re bo lu syo nar yong 
ka li hu ka. Ki ni aron ipa ga was nga 
ma ka ta ru nga non ang ar ma dong 
pag sum po sa mga si bil yan ug sa 
ilang mga ka tu ngod. Sa dis-o ras sa 
ga bii, nag pa non nga mga pa sis tang 
sun da lo ang ga pa nga ta ke sa mga 
pa ni ma lay aron had lu kon ang mga 
lu mu lup yo ug pug son si lang "mo ‐
ang kon." Wa la ug too ang mga ka so 
sa pag pa tay, pag da git, pag tortyur 
aron pa lu hu ron ang ma sa sa ga hum 
sa mi li tar.

Sa li ma ka tuig, ka pin 20,000 na 
ang gi pa ra da sa AFP nga mga "mi ‐
su ren der," nga gi na pa ga was nga 
mga myembro sa BHB (bi san ma tud 
ni la niad tong una nga wa la na sa 
4,000 ang myembro sa huk bong ba ‐
yan). Sa bad yet nga ayu dang 
₱65,000 ka da usa, ka pin ₱1.3 bil yon 
na ang gi bu bu nga pon do sa gub yer ‐
no sa pa ka nang say war. Sa kong ‐
kre to, sa gad pi pi la ka ki long bu gas 
ug de la ta na lang ang ga ka da wat sa 
mga ta wo. Sa ka da ku sa na ku ra kot 
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Ang Ang Bayan ginamantala duha ka hugna matag bulan 
sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas

Ang Ang Bayan ginapagawas sa 
pinulongang Pilipino, Bisaya, Iloco, 

Hiligaynon, Waray, Ingles ug 
Espanyol. Nagadawat ang Ang Bayan 

og mga kontribusyon sa porma sa 
mga artikulo ug balita. Ginaawhag 

usab ang mga tigbasa nga 
magpadangat og mga puna ug 

rekomendasyon sa pagpalambo sa 
atong mantalaan.
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nii ni, la kip na gi kan sa pi pi la ka bil ‐
yong pi song bad yet pa ra sa pag pa ‐
se men to sa mga kal sa da, pur si gi do 
kaa yo ang AFP sa ilang pag pa mig-ot 
ug pag pang ha si sa mga lu mu lup yo.

Sa yop ang pag too sa AFP nga sa 
in gon nii ning paa gi hing pit ni lang 
ma pa tay ang di wang ma su ku lon sa 
ma sa. Ang ti nu od, la lum ang gi na ta ‐
num ni lang ka si lag sa ka sing ka sing 
sa ma sa. Dag han sa mga gi pa lu hod 
ug gi pa yuk bo sa mga pa sis tang sun ‐
da lo la baw nga mi ku sog ang ti ngu ‐
hang mo ba rog ug mo ha ngad, ipa ki ta 
ang ilang du ngog ug pa na lip dan ang 
ilang mga ka tu ngod ug pa ngi na bu hi ‐
an.

Sa ti bu ok na sud, dag han ka ni la 
ang pa da yon nga sek re tong na kig ‐
lam bi git sa huk bong ba yan aron ma ‐
kig ti na ba ngay kung paun sa mo de ‐
pen sa ug paun sa suk lan ang pa sis ‐
tang pag pa num po. Di li ga ka hub san 
ang ka dag ha non sa gus tong mo sam ‐
pa sa BHB.

Sa mi la bayng mga tuig, na hi mo 
sa BHB sa ki na ti buk-an nga pa tig ba ‐
ba wan ug pak ya son ang gi lun sad 
nga di nag kung open si ba sa AFP sa 
ti bu ok na sud. Nag pa ma tu ud ki ni nga 
nag pa bi ling la lum ug la pad ang na ‐
ta gam ta mang su por ta sa BHB gi kan 
sa ma sang mag-uu ma ug ka taw hang 
Pi li pi no. Gi na pa lig-on nii ni ang ba ru ‐

ga nan ug de ter mi na syon sa mga Pu ‐
lang mang gu gu bat nga mo la hu tay sa 
da lan sa ar ma dong re bo lu syon ta li ‐
wa la sa ta nang ka lis da nan ug sak ri ‐
pi syo.

Sub sub ang pa ning ka mot sa ta ‐
nang yu nit sa BHB nga ipa bi ling hu ‐
got ang pa nag hiu sa sa huk bo ug ma ‐
sa. Sam tang gi na pa lig-on ang mga 
na ka ba rog nga re bo lu syo nar yong 
or ga ni sa syong ma sa ug mga sa nga 
sa Par ti do, la baw pang gi pa la pad 
ang mga ge ril yang na ta ran o nag tu ‐
god og mga bag-o. Sa in gon, na pa la ‐
pad ang er ya aron ma ka lun sad ang 
BHB og mga tak ti kal nga open si ba 
ug nap wer sa ang AFP nga bi na ton 
ang pwer sa ug ibu yang yang ang ni ‐
pis nga ba hin nii ni.

Ya we sa pa nag hiu sa sa ma sa ug 
sa huk bong ba yan ang pag pa as dang 
sa re bo lu syong ag rar yong re bo lu ‐
syon aron suk lan ang lain-la ing por ‐
ma sa pyu dal nga pag pa hi mu los. Ki ‐
na hang lang ipun ting ang mga pag ‐
su kol pa ra paub san ang abang sa 
yu ta, tang ta ngon ang usu ra ug kab-
u ton ang ma ka ta ru nga nong pre syo 
sa ilang mga pro duk to sa uma. Ang 
pag-as dang sa re bo lu syo nar yong 
prog ra ma sa re por ma sa yu ta ang 
hu got nga nag hiu sa sa huk bong ba ‐
yan ug ma sa.

Ki na hang lang pa kus gon ug pa ‐

lap don ang ge ril yang pa kig gu bat 
aron pa na lip dan ang ma sa ba tok sa 
ar ma dong pag pang ha si sa kaa way. 
Ki na hang lan usab nga ipa ta as ang 
ka ta kus sa mga yu nit mi li sya nga 
mag-i ni sya ti ba sa pag lun sad og mga 
tak ti kal nga open si ba aron ma pa ‐
lag sik ang ar ma dong pag su kol sa 
ma sa sa dag hang lu gar. Sa ba hin sa 
BHB, ki na hang lang pa da yong mang ‐
rek rut og ga tu san ka bag-ong mga 
Pu lang mang gu gu bat, mag lun sad og 
mga pag ban say sa pu li ti ko-mi li tar, 
ipa bi ling taas ang di sip li na, ug pa ‐
kus gon ang pang-i deo lo hi yang ba ‐
ru ga nan.

Sam tang gi na pa ku sog ang mga 
pa kig bi sog sa ma sa sa ka syu da ran, 
ki na hang lang hu got nga su por ta han 
usab sa mga ma mu muo, mga es tud ‐
yan te ug pro pe syu nal sa ka syu da ran 
ang mga an tip yu dal ug an ti pa sis ‐
tang pa kig bi sog sa ka ba ni kan han. 
Ki na hang lan ni lang ta ba ngan ang 
ma sang mag-uu ma nga dal hon sa 
na sud non ug in ter na syu nal nga 
aten syon ang ka him tang ug mga 
pag su kol sa ka ba ni kan han. Ki na ‐
hang lang di rek ta si lang moad to sa 
mga uma han aron mo sal mot sa ka li ‐
hu kang an tip yu dal, in gon man, sa 
ar ma dong pa kig bi sog. 

Atu ba ngan sa nag kag ra beng 
kri sis nga gi pa ta taw sa taas kaa ‐
yong pre syo sa pag ka on ug mga pa ‐
la li ton, ug ubos kaa yong su hu lan ug 
ki ta sa ma sang ma mu muo ug mag-
uu ma, la baw nga nag-i la id ang ma ‐
sang mag-uu ma, ma mu muo ug ka ‐
bus sa ka li sud ug ka gu tom. Sa ka ba ‐
ni kan han, la baw pang mig ra be ang 
ka him tang sa ka ba ni kan han atu ba ‐
ngan sa ma luk pa nong pag pa ngi log 
og yu ta sa mga lang yawng kor po ra ‐
syon nga su por ta do sa pa sis tang 
mi li tar.

Ang kri sis sa nag ha ring sis te ‐
mang se mi ko lon yal ug se mip yu dal 
usa ka ta bu nok nga lu na alang sa 
ar ma dong re bo lu syon. Da kung ha ‐
git, kung mao, sa BHB ug sa ma sang 
Pi li pi no nga suk lan, pak ya son ug pa ‐
tig ba ba wan ang nag ka sub sub ng 
kontra-re bo lu syo nar yong gye ra ila ‐
lum sa re hi meng Marcos, ug ias dang 
ang na sud non-de mok ra ti kong ti ‐
ngu ha sa ka taw hang Pi li pi no.
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Gi pa sia tab sa Sout hern Luzon Com mand (Solcom) sa Ar med Forces of the 
Phi lip pi nes (AFP) ug sa Phi lip pi ne Na tio nal Po lice (PNP) sa Ca la barzon 

(Cavi te-La gu na-Ba ta ngas-Rizal-Quezon) ug Mi ma ro pa (Min do ro-Ma rin duque-
Romblon-Pa la wan) ang dag han ku no kaa yong “mi su ren der” nga myembro sa 
Ba gong Huk bong Ba yan (BHB), mi li syang ba yan, re bo lu syo nar yong or ga ni sa ‐
syong ma sa ug mga kad re sa Par ti do sa Sout hern Ta ga log (ST). Gi hi mo ang 
maong pag pang hi nam bog sam tang du gu an ang ilang ka mot tu ngod sa ma luk ‐
pa nong mga pag la pas sa taw ha nong ka tu ngod ug pag sab wag og ka li sang ug 
ka had lok sa mga ko mu ni dad. 

Sa tuig 2021, na ta ho nga adu ‐
nay 368 ka ka so sa pu gos nga pag ‐
pa su ren der sa ST. Ay ha “mi su ren ‐
der,” na ka si na ti ang mga bik ti ma og 
pag pang ba had, in ti mi da syon ug 
pag pang ling la sa mga sun da lo ug 
mga ka kun sa bo o gi pu gos nii ning 
mga lo kal nga upi syal.

Na si na ti ki ni sa Bar yo Ma ta tag 
sa usa ka na ta ran sa ST nga gi pun ‐
dar gi kan sa ka dau gan sa ag rar yong 
re bo lu syon. Ila lum sa re hi meng Du ‐
ter te, mig ra be ang kam pan yang 
"pag pa su ren der" ug say war sa lu gar.

Adu nay pi pi la nga na su hu lan sa 
kaa way pa ra ga mi tong mga aset pa ‐
ra mo ha tag og im por ma syon ka la bot 
sa Pu lang huk bo ug mga re bo lu syo ‐
nar yong or ga ni sa syon sa bar yo. Mi ‐
sang pot ki ni sa pag pa mig-ot sa mga 
lu mu lup yo mis mo ug pi pi la ka 
engkwentro ta li sa AFP-PNP ug BHB.

Pag pu na ug pag ba wi
Hu man gia ses sa hing tung dang 

Ko mi te sa Par ti do ang ka him tang sa 
Bar yo Ma ta tag di ha di ha ki ning nag ‐
pa tu man og la kang aron ba wi on ang 

bar yo ug sub ling bu hi on ang mga or ‐
ga ni sa syon din hi. Na hi mong gi ya nii ‐
ni ang tu gon sa Par ti do nga kung ka ‐
taw han ang na lam bi git, ipa tu man 
ang di li ba ngis nga pa maa gi sa pag ‐
sul bad sa mga kontra dik syon ug ma ‐
ka nu na yong pu li ti kan hong gim bu ha ‐
ton ug pag pu na.

Nag pa da la og usa ka yu nit sa 
BHB aron ire ko ber ang Bar yo Ma ta ‐
tag. Nag-am ping ang mga Pu lang 
mang gu gu bat ila bi na nga na ba ti ni la 
ang epek to sa pa sis tang say war ug 
pag pang da ut ba tok sa huk bong ba ‐
yan. Sa yod si lang gi hi lu an sa kaa way 
ang hu na hu na sa mga lu mu lup yo aron 
ma wad-an si la og pag sa lig sa huk bo.

“Ang gus to sa kaa way ga mi ton mo 
ba tok sa mga kau ban ug sa in yong mga 
si li ngan,” pa tin-aw sa mga kau ban.

Ka du ngan nii ni, gi pa tin-aw ni la 
nga adu nay tu lu ba gon ang kin sa mang 
mag pa ga mit sa kaa way sa pag pa nik ‐
tik ug pag ba tok sa re bo lu syo nar yong 
ka li hu kan ug ka taw han. Ki na hang ‐
lang atu ba ngon sa mga na ka sa la ang 
ilang ka so sa hu ku mang ba yan. In ‐
gon man, gi la hi usab sa mga kau ban 

ang bug-at sa gaan nga sa la od ba tok 
sa ka taw han ug gub yer nong ba yan.

Gi pa tin-aw sa mga kau ban ang 
sis te ma sa hus ti sya ila lum sa gub ‐
yer nong ba yan, ang ba si han sa ka so 
sa mga na lam bi git ug ang na hiu yong 
si lot sa mga sad-an. Dag han sa mga 
nai la nga nag pa ga mit sa kaa way 
apan ma pa hi ub sa nong miang kon sa 
sa la od ug ma ti nud-a nong nag ba sol 
gi ha ta gag hi ga yon nga mag tul-id.

Gi ka li pay sa mga lu mu lup yo ang 
pa maa gi sa mga kau ban ug hing pit 
ni lang gi ga kus ang mga de si syon.

Pag tul-id
Na hi mong sum ba nan sa pag tul-id 

sa Bar yo Ma ta tag ang ilang ka si na ti ‐
an sa re bo lu syong ag rar yo. Du ngan 
nga gi tun-an ba lik sa huk bo ug mga 
lu mu lup yo ang ilang pa kig bi sog alang 
sa yu ta ug mga ka dau gan nga na ta ‐
gam tam gi kan din hi. De ka da 1980 di ‐
hang gi lun sad ang ka li hu kan aron ba ‐
wi on sa ma sang mag-uu ma ang yu ta 
sa Bar yo Ma ta tag. Mag kaa bag ang 
BHB ug ta ga bar yo sa pag-a tu bang sa 
mga ar ma dong ma ton ug mi li tar nga 
su lu gu on sa aga long yu ta an.

“Kung di li tu ngod sa ag rar yong 
re bo lu syon, di li na to ma pa ka on ang 
atong pa mil ya,” ma tud pa sa usa ka 
ti gu wang nga lu mu lup yo. “Wa lay 
bili ang pi pi la ka li bo ug mga gi sa ad 
nga pro yek to sa kaa way kum pa ra sa 
mga yu ta nga gi ha go an na tong gi ‐
pa kig bi su gan.”

Su bay sa de si syon sa hu ku mang 
ba yan, gi ha ta gan og ika du hang hi ‐
ga yon ang pi pi la sa mga na huk man. 
Nag sil bing “si lot” ang pag ba lik sa 
yu tang gi na ug mad ni la sa or ga ni sa ‐
syon ug pag pai la lum nii ni sa ko mu ‐
nal nga uma han sa bar yo. Mo sal mot 
si la sa ko lek ti bong pag-u ma isip ka ‐
ba hin sa pag-u mol pag-u sab.

Hu man gi pa tu man ang hu ku ‐
mang ba yan na gu ba ang pa der nga 
daw nag bu lag sa Bar yo Ma ta tag ug 
BHB sa pi pi la ka pa na hon. Gi pa tu ‐
man sa ma tag usa ang tag sa tag sa 

Pak yas ang mga pe keng pag pa su ren der
pa ra ihimu lag ang ka taw han sa re bo lu syon 

Sundi sa panid 4
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803rd IB de, gi pak yas sa BHB-Northern Sa mar 
GI TA HO SA BA GONG Huk bong Ba yan (BHB)-Eas tern Vi sa yas ang mag ka su nod 
nga ar ma dong ak syong gi lun sad sa mga yu nit nii ni ba tok sa 803rd IB de gi kan Ab ‐
ril hang tud Hul yo.  

Niad tong Ab ril 3, giam bus sa BHB ang kontra-in sur hen si yang yu nit sa pu lis 
sa Ba ra ngay San Mi gu el, Las Navas. Tu lo ka pu lis ang na ma tay ug upat ang na ‐
sam dan.

Usa ka ad law ay ha nii ni, giam bus sa BHB ang yu nit sa 3rd IB sa Ba ra ngay La ‐
kan du la, Las Navas. Du ha ka sun da lo ang na pa tay. Niad tong Ma yo 10, na pa tay 
usab sa es pe syal nga ope ra syon sa BHB ang ku man der sa tro pang nag lun sad og 
Re too led Com mu nity Service Prog ram sa Ba ra ngay San Francisco, Las Navas.

Sa maong lun sod pa gi ha pon, na ka de pen sa ug na ka ma ni ob ra ang mga yu nit 
sa BHB sa upat ka engkwentrong na si na ti nii ni gi kan sa Hun yo 3 hang tud 22. Di li 
mou bos sa 14 ang kas wal ti sa han-ay sa mga sun da lo.

4 ka mad re ug 12 ka lain pa, gi ki ha sa “pag pon do sa te ro ris mo” 
UPAT KA MAD RE sa Ru ral Mis sio na ri es of the Phi lip pi nes, usa ka abu ga do ug 11 
ka lain pa ang gi ka su han sa De partment of Jus tice (DoJ) sa “pag pon do sa te ro ris ‐
mo” niad tong Agos to 17. Ang mga gi ki ha mao si lang Mary Loui se Du mas, Ma ri del 
So lo mon Fa no, Ha nelyn Cai bi gan Ces pe des, Emi lio Ga ba les, Ma. Fa ti ma Na po les 
So mo god, Evelyn Lu ma pas Na guio, Jho na Ig ni lan Sto kes, Me lis sa Ama do Co mi so, 
Al de em Ab ro gue na Yañez, Ai le en Ma ni pol Vil la ro sa, Cza ri na Gol da Se lim Mus ni, 
An ge lie Mag dua, Sis ter Au gus ti na Jun til la, Sis ter Maryja ne Cas pil lo, Sis ter Em ma 
Te re si ta Cu pin ug Sis ter Su san Dejol de. Si Mus ni ka li him sa Uni on of Peop le’s 
Law yers in Min da nao. Wa lay gi pa ga was nga do ku men to ang DoJ ka la bot sa mga 
aku sa syon sa du ha ka "sak si" nga gi ba si han sa ka so ba tok ka ni la.  

Sa is la sa Neg ros, wa lay puas pa gi ha pon ang pag pa ngu ting kay sa mi li tar. Gi ‐
pa tay sa 94th IB ang usa ka mag-uu ma nga lu mu lup yo sa Sit yo Bu la sot, Ba ra ngay 
Bue navis ta, Hi ma may lan City, Neg ros Occi den tal niad tong Agos to 8. 

Gi pa la yas usab sa mga sun da lo ang mga lu mad nga Mag hat-Bu kid non sa ba ‐
ra ngay ug ili gal nga gio ku pa ang ilang mga ba lay. Gi pig-ot ni la ang mga ba ta ug 
ka ba tan-o nang gia ku sa hang mga anak sa mga Pu lang mang gu gu bat.

Sa Neg ros Ori en tal, ili gal nga gia res to niad tong Agos to 9 si Rol dan Bay dal, 
usa ka dray ber sa ha bal-ha bal ug mag-uu ma sa Sit yo Pu nong, Ba ra ngay Tri ni dad, 
Gui hul ngan. Gi pa but han sa 62nd IB sa mag ka bu lag nga in si den te niad tong Agos ‐
to 16 ug 17 si lang Bo yet Cezar, Marjun Ma hi nay, Onil Gonza ga ug Jercel Gonza ga 
sa pa re hong syu dad ug gi ran sak ang ba lay ni Lary Ge lia. Sa Moi ses Pa dil la, gi ran ‐
sak usab ang ba lay ni Ron nie Pa sid.

Sa Northern Sa mar, ili gal nga gia res to niad tong Hun yo si En riquet ta To ling, 
usa sa ila dong bik ti ma sa Sag-od Mas sacre ug re si den te sa Ba ra ngay Sag-od, Las 
Navas. La kip si ya sa 22 ka re si den te sa ba ra ngay nga  giob li ga sa mi li tar nga 
mag-re port sa kam po ay ha nii ni. 

Martsa sa pag dum dum sa Ad law 
sa mga Ka tu tu bo.  Ka du ngan  sa 

pag dum dum  sa  Pang ka li bu tang Ad ‐

law sa mga Ka tu tu bo niad tong Agos ‐

to  9,  nag martsa  ang  mga  gru po  sa 

na sud nong mi nor ya pa du long sa upi ‐

si na  sa Na tio nal Com mis si on on  In ‐

di ge no us  Peop les  sa  Quezon  City. 

Gi mak mak  ni la  ang  wa lay  hu nong 

nga ili gal nga pag panga res to, tortyur 

ug pag pa ma tay sa mga lu mad.

Martsa ba tok sa Gol den Rice sa 
Pa nay. Nag pi ket ang mga gru po sa 

ma ki ki nai ya han  ug  sa  pang la was 

atu ba ngan  sa  lo kal  nga  upi si na  sa 

De partment of Ag ricul tu re sa Iloi lo 

City  aron  ba ba gan  ang  pa ka nang 

pag ga mit  ug  pag pa kay lap  sa  gol ‐
den rice sa is la. 

Sa  Bicol,  gi tu kod  ang  usa  ka  al ‐

yan sa  ba tok  sa  Gol den  Rice,  ang 

SIK WALGMO  (Bicol  Al li ance 

aga inst  GMO)  niad tong Agos to  8 

sa  Na ga  City.  Ma tud  sa  mga  mi ‐

tam bong,  ang  mga  transna syu nal 

nga  mga  kor po ra syon  la mang  ang 

ma bu la han sa gol den rice. 

Pi ket sa Kor te Sup re ma.  Gi du ‐

nga nan sa usa ka pi ket  ang pag su ‐

mi te  og  pe ti syon  alang  sa Writ  of 

Am pa ro  sa  Kor te  Sup re ma  niad ‐

tong Agos to 10. Mi da ngop sa kor te 

ang mga  ka pa mil ya  sa  gi da git  nga 

mga  ak ti bis ta  ug  or ga ni sa dor  nga 

si na  Eliza beth  "Loi"  Mag ba nua, 

Ali pio  "A dor"  Juat,  El ge ne 

Mungcal,  ug  Ma.  Ele na  "Cha" 

Cor tez Pam poza. 

Pro tes ta ba tok sa in ter ben syon 
sa US. Nagpro tes ta sa Men dio la sa 

May ni la  ang  mga  prog re si bong 

gru po niad tong Agos to 6 ka du ngan 

sa  pu long  ni lang  US  Secre tary  of 

Sta te  Anthony  Blin ken  ug  Fer di ‐

nand  Marcos  Jr  sa  Ma lacañang. 

Pa na wa gan  ni la  ang  pag ba su ra  sa 

di li  pa tas  nga mga  tra ta do  ta li  sa   

Pi li pi nas  ug  US  sa ma  sa  Vi si ting 

Forces  Ag ree ment  ug  Mu tu al 

Defen se  Tre aty  nga  na ga ya tak  sa 

na sud nong so be ran ya sa na sud.

ni lang ba hin aron mag tul-id ang mga adu nay ka hu ya ngan ug na ka sa la. Na lun sad 
ang mga pag tu on, gim bu ha tong pro duk syon ug ser bi syong me di kal bi san ta li wa la 
sa gra beng ope ra syong mi li tar. Sub li usang na pa ga nar ang or ga ni sa syong ma sa 
ug na ka pa tu man ang ta ga bar yo sa mga re bo lu syo nar yong ta has.

Mi kay lap sa ubang bar yo ang ba li ta sa ka dau gan sa Bar yo Ma ta tag. Gi lang ‐
kat nii ni ang ka had lok sa ka taw hang pu gos nga “mi su ren der” ug gi ha ta gan si la 
og kumpyan sang mo da ngop sa BHB. Sa ti nu od, ki na bu but-ong mi du ul sa Pu lang 
huk bo ang mga myembro sa usa ka or ga ni sa syong gi tu kod sa AFP-PNP sa ka sik bit 
nga bar yo aron mag pu na sa kau ga li ngon. 

Gikan sa panid 3
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Pag pa mom ba ug pag pa ngan yon,
sa lot usab sa ki nai ya han 
Por mal nga giat ras sa 303rd IB de ng Ar med Forces of the Phi lip pi nes (AFP) 

niad tong Agos to 8 ang pla no nii ning hi mu ong “test si te” sa pag pa mom ba 
ang Mt. Man da la gan nga sa kop sa Ba ra ngay Mi na pa suk, Ca lat rava sa Neg ros 
Occi den tal. Ki ni hu man mia ngal sa pla no ang mga re si den te ug lo kal nga ahen sya 
sa De partment of Envi ron ment and Na tu ral Re so urces (DENR), in gon man ang 
pi pi la ka upi syal sa lo kal nga gub yer no. Ang maong bu kid ka ba hin sa Northern 
Neg ros Na tu ral Park (may 80,454.5 ek tar ya), usa ka pro tek ta dong er ya kung 
asa na ni mu yo ang dag hang kla se sa ma na nap ug ta num nga sa is la lang ma ki ta. 

Sa laing ba hin sa na sud, gi na gu ‐
ba sa mga pag pa mom ba ug pag pa ‐
ngan yon sa AFP ang pro tek ta do ug 
di li pro tek ta dong mga sentro sa bio ‐
diver sity. Gi nai lang sentro sa bio ‐
diver sity ang mga lu gar nga adu nay 
abun dang re kur song mi ne ral, la ‐
sang, ta num ug ma na nap. Din hi ma ‐
ki ta ang mga lang gam ug uba pang 
ma na nap nga ha pit nang ma ha naw, 
in gon man sa mga tanum nga ma ki ta 
la mang sa na sud. Dag hang ko mu ni ‐
dad sa mi nor yang ka taw han ang na ‐
bu hi sa mga re kur so sa la sang nii ni. 
Ki ni usab ang wa tershed o ti nub dan 
sa tu big sa mga na ka pa li bot nga mu ‐
ni si pa li dad ug syu dad.

Dag han na ang mga pag tu on di li 
la mang sa dau tang epek to sa mga 
pag pa mom ba, kun di li la kip sa sa gad 
nga pag pa lu pad sa mga dro ne, sa la ‐
sang ug mga na ni mu yo din hi. Ga was 
sa ka da ut nga gi na bu nga sa mga bom ‐
ba sa mga si bil yang ko mu ni dad, gi na ‐
tu gaw sa hu gong sa mga erop la no, he ‐
li kop ter ug dro ne nga pang sar bey lans 
(nga sa gad pi pi la ka oras nga na ka ‐
pun do sa ere) ang na tu ral nga sik lo sa 
ihalas nga mga ma na nap, ila bi na sa 

mga lang gam. La pas ang maong ka da ‐
ut sa ka tu ngod sa ka taw han sa usa ka 
ba lan sya do ug bas kog nga eko lo hi ya.

Ni pis nga pro tek syon
Sa ki na ti buk-an, ka pin 7 mil yong 

ek tar ya la mang sa ka yu ta an, mga 
su ba ug ka da ga tan sa Pi li pi nas ang 
gi nai lang pro tek ta do. La pad nga ya ‐
weng sentro sa bio diver sity ang wa ‐
lay pro tek syon tu ngod sa in te res ug 
mga ope ra syon din hi sa mga lang ‐
yaw ug lo kal nga mga tig pa ngaw kaw. 
Bi san ang mga gi dek la rang pro tek ‐
ta do ang una nang giu paw ug gi gun-
ob sa di nag kung ka pi ta lis tang pag ‐
pang tro so ug pag mi na sa mi la bayng 
sig lo. Ta lag sa on na lang ang mga lu ‐
gar sa bio diver sity nga adu na pay old 
fo rest growth o ka ra ang la sang.

La kip sa maong mga lu gar ang 
Sa mar Is land Na tu ral Park nga adu ‐
nay gi lap dong 335,105 ek tar ya ug 
nag lang kub sa bu ki rong ba hin sa Las 
Navas ug Ca tu big. Niad tong 2019, 
nag hu log ang AFP og mga bom ba duul 
sa Mt. Ca po to an nga ma tay-og sa yu ‐
ta ug nag re sul ta sa pag ka ba ngag sa 
yu ta nga may gi lap dong 100-met ros.

Sa Min da nao, da kung ihap sa 
na ta hong mga pag pa mom ba sa Ang 
Ba yan gi lun sad sa lain-la ing da pit sa 
Mt. Pan ta ron (lang kub: 1.24 mil yong 
ek tar ya). Din hi ma ki ta ang usa sa pi ‐
na ka la pad nga na ha bi ling ka ra ang 
la sang sa na sud. Di li pro tek ta do sa 
ba la od ang maong bu kid bisan pa 
adunay mga sug yot ug pa na wa gan 
nga na ka la tag pa ra din hi. La kip din hi 
ang pa na wa gan sa mga mi nor ya sa 
Ta lai ngod, kung asa 6,000 ka ek tar ‐
ya pa sa ka ra ang la sang ang ma ki ta. 

Sa Bu kid non, gi pa sia tab sa NTF-
Elcac ang pag ka su nog sa tu moy sa 
usa sa mga bu kid sa Mt. Ta go (gi ‐
lap don: 13,341 ek tar ya) sa pag pa ‐
mom ba sa AFP niad tong Nob yembre 
2021. Tu lo pa ka bu kid (Mt. Ki ‐
mang kil, Mt. Lu mot ug Mt.Tang ku ‐
lan) ang gi bom ba sa AFP sa lain-la ‐
ing pa na hon. Ang maong mga bu kid 
adu nay hi niu sang gi lap don nga 
43,835 ek tar ya gi sug yot na usab 
nga idek la rang pro tek ta do ug il hong 
ka sum pay nga ha bi tat sa pro tek ta ‐
dong Mt. Ki tang lad (47,234 ek tar ‐
ya) ug Mt. Ka la tu ngan Ra nge 
(22,225 ek tar ya). Sa Mi sa mis Ori en ‐
tal, di li lu was ang Mt. Ba la tu kan Ra ‐
nge (8,437 ek tar ya) sa pag pa mom ‐
ba ug pag pa ngu ting kay sa mi li tar.

Sa re hi yon sa Davao, tu lo ka pro ‐
tek ta dong lu gar (Mt. Ha mi gui tan, 
Mai nit Hotspring Pro tected Landsca pe 
ug Ali wag wag Pro tected Landsca pe) 
ang adu nay lang kub nga mga ba hin sa 
Com pos te la Val ley (Davao de Oro).

Sa mga lu gar sa Bang sa mo ro, 
sub li-sub li usab ang pag pa mom ba 
ug pag pa ngan yon sa AFP sa Li gua ‐
san Marsh ug bu kid sa Mt. Da gu ma 
sa Sul tan Ku da rat.

Sa Luzon, gi bom ba niad tong 
2017 sa 202nd IB de ug 730th Com ‐
bat Gro up ang Mt. Ba noi, usa ka kri ‐
ti kal nga wa tershed area nga nag-u ‐
nang ti nub dan sa tu big sa Ba ta ngas. 
Sa Ca ga yan, gi bom ba ang mga ko ‐
mu ni dad sa lu mad sa Mt. Ca gua nga 
anaa sa pi na kaa mi ha nang ba hin sa 
Sier ra Mad re.
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Martsa sa pag dum dum sa Ad law 
sa mga Ka tu tu bo.

Martsa ba tok sa Gol den Rice sa 
Pa nay.

gol ‐
den rice

gol den rice

Pi ket sa Kor te Sup re ma.

Pro tes ta ba tok sa in ter ben syon 
sa US.

ni lang ba hin aron mag tul-id ang mga adu nay ka hu ya ngan ug na ka sa la. Na lun sad 
ang mga pag tu on, gim bu ha tong pro duk syon ug ser bi syong me di kal bi san ta li wa la 
sa gra beng ope ra syong mi li tar. Sub li usang na pa ga nar ang or ga ni sa syong ma sa 
ug na ka pa tu man ang ta ga bar yo sa mga re bo lu syo nar yong ta has.

Mi kay lap sa ubang bar yo ang ba li ta sa ka dau gan sa Bar yo Ma ta tag. Gi lang ‐
kat nii ni ang ka had lok sa ka taw hang pu gos nga “mi su ren der” ug gi ha ta gan si la 
og kumpyan sang mo da ngop sa BHB. Sa ti nu od, ki na bu but-ong mi du ul sa Pu lang 
huk bo ang mga myembro sa usa ka or ga ni sa syong gi tu kod sa AFP-PNP sa ka sik bit 
nga bar yo aron mag pu na sa kau ga li ngon. 
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De sa pa reci do: mga na wa la sa ka ba ngis
sa ba la od mi li tar 
Sa uma la bot nga Agos to 30, pa ga dum du mon sa ti bu ok ka li bu tan ang In ter ‐

na tio nal Day of the Di sap pea red (Ad law sa mga De sa pa reci do). Nii ni nga 
ad law, pa ga dum du mon ang li bo an ka ak ti bis ta ug mga gii lang “kaa way sa es ‐
ta do” nga gi da git ug pu gos nga gi wa la sa mga pwer sa sa es ta do isip estra te hi ‐
ya sa mga gub yer no aron mag sab wag og te ror sa ti bu ok ka ti ling ban. 

Ma tud sa In ter na tio nal Conven ‐
ti on for the Pro tecti on of All Per sons 
from Enforced Di sap pea rance, ang 
pu gos nga pag ka wa la mai la nga kri ‐
men ba tok sa ka taw han kung ki ni gi ‐
pa tu man isip ka ba hin sa ma luk pa non 
o sis te ma ti kong ata ke ba tok sa si bil ‐
yang po pu la syon. Sa in gon, wa lay 
ki nu tu ban ang ka pus la nan sa mga 
ka so ba tok sa mga nag pa tu man sa 
kri men, ug adu nay ka tu ngod ang 
mga ka pa mil ya sa mga bik ti ma nga 
uting ka yon ang ka ma tuu ran sa mga 
pag ka wa la ug idu so nga ha ta gan si la 
og ba yad-dan yos.

Sa Pi li pi nas, ga tu san ang gi da git 
ug hing pit nang gi wa la sa ba la od mi ‐
li tar ni Fer di nand Marcos Sr.  Na re ‐
kord sa Re dempto rist Church sa 
Bacla ran, Pa say City ang ka pin 500 
ka bik ti ma, sam tang 783 ang anaa 
sa re kord sa Wil li am S. Richardson 
Scho ol of Law Lib rary sa Univer sity 
of Ha waii. Na ka lis ta did to ang re ‐
kord sa pag la pas sa taw ha nong ka ‐
tu ngod sa 101,458 nga bik ti ma ila ‐
lum sa ba la od mi li tar sa dik ta dur ‐
yang Marcos, la kip ang 70,000 gip ri ‐
so, 35,000 gi pai la lum sa lain-la ing 
por ma sa tortyur, ug 3,256 gi pa tay o 
“salva ging” (la kip ang 2,520 nga na ‐

ka si na ti sa mang tas nga pa maa gi sa 
pag pa tay).

U nang de sa pa reci do ug uban pa
Bi san sa wa la pa ang ba la od mi ‐

li tar, adu na nay unang ka so sa de sa ‐
pa reci do (pi nu lu ngang Es pan yol sa 
“di sap pea red” o na wa la). Gi da git sa 
mga ahen te sa mi li tar si Char lie del 
Ro sa rio niad tong Mar so 19, 1971. Si 
del Ro sa rio usa sa mga nag tu kod sa 
Ka ba ta ang Ma ka ba yan (KM) ug 
instruk tor sa Phi lip pi ne Col le ge of 
Com merce (Polytechnic Univer sity of 
the Phi lip pi nes na ka ron). Adu nay 
nag sul ting gi hu log si ya sa da gat gi ‐
kan sa he li kop ter sa ma sa “O pe ra ti ‐
on Con dor” sa La tin Ame rica niad ‐
tong 1968 nga gi di ri her sa US 
Central In tel li gence Agency.

Usa ka ak ti bong myembro usab 
sa Col le ge Edi tors' Guild of the Phi ‐
lip pi nes si Le ticia Pascual-Lad lad, 
usa sa mga nag tu kod sa UP Cul tu ral 
Society sa Univer sity of the Phi lip pi ‐
nes-Los Baños sa La gu na (UPLB) ay ‐
ha si ya na hi mong myembro sa Sa ‐
ma hang De mok ra ti ko ng Ka ba ta an. 
Ula hi si yang na ki ta niad tong Nob ‐
yembre 1975.

Usa ka or ga ni sa dor sa ka ba tan-

o nang es tud yan te si Ro nald Jan F. 
Quim po nga na ngan doy nga ma hi ‐
mong syen tis ta o in hin ye ro. Apan 
nau sab ki ni hu man si ya mig rad weyt 
sa Phi lip pi ne Science High Scho ol ug 
pag-en rol sa UP. Ula hi si yang na ki ta 
niad tong Ok tub re 29, 1977.

“So ut hern Ta ga log 10”
Pi na kai la dong mga ka so sa de sa ‐

pa reci do mao ang gii lang “So ut hern 
Ta ga log 10.” Na pu lo si la ka ak ti bis ta, 
sa gad anaa sa edad 20-25 nga gi da ‐
git sa mga ahen te sa es ta do niad tong 
Hul yo 1977 sa Ma ka ti Me dical Cen ‐
ter sa Met ro Ma ni la. Ma tud sa say ‐
say ni Bo nifacio Ila gan, usa sa tig pa ‐
ta pok sa Cam pa ign Aga inst the Re ‐
turn of the Marco ses in Ma lacañang 
(Carmma), ki ni ang usa sa pi na ka da ‐
kung ka so sa pu gos nga pag ka wa la 
ug pag pa tay sa ti bu ok ka say sa yan sa 
ba la od mi li tar ni Marcos Sr.

La kip sa ST 10 si lang Cris ti na 
Ca tal la, Ge rar do “Gerry” Faus ti no, 
Riza li na Ila gan, Ra mon Ja sul, 
Salva dor Pa nga ni ban, Jes sica Sa les, 
Em ma nu el Salvacruz, Vir gi lio Silva, 
Mo des to “Bong” Si son ug Er win de 
la Tor re.

Si lang Sa les ug Ila gan mga es ‐
tud yan te sa UPLB ug mga myembro 
sa KM ug Pan day Si ning. Si Ila gan, 
ig su on ni Bo ni Ila gan, mi ha wa sa 
uni ber si dad di hang gi dek la ra ang 
ba la od mi li tar ug na hi mong or ga ni ‐
sa dor sa ko mu ni dad.

Ang pi pi la ka gii lang de sa pa ‐
reci dos niad tong de ka da 1970 nga 
na kap la gan ug na bu hi an la kip sa 
mga nag sang-at og ka so ba tok sa 
dik ta dor ug sa iyang na bi ling kab ta ‐
ngan. La kip ka ni la si lang Eli sa Ti ta 
Lu bi (gi da git niad tong Hun yo 1975 
kau ban si lang Juan Andres Bue ‐
naven tu ra ug Jo han nes Ba ro so) ug 
Ado ra Fa ye de Ve ra (gi da git kau ban 
si lang Flo ra Co ro nacion ug Or lan do 
Fi do res niad tong Ok tub re 1976). 
Niad tong 1995, la kip si la sa gi tan ‐
ya gan sa kor te sa US og $766 mil ‐
yon isip dan yos.

Sa Min da nao, da kung ihap sa 
na ta hong mga pag pa mom ba sa Ang 
Ba yan gi lun sad sa lain-la ing da pit sa 
Mt. Pan ta ron (lang kub: 1.24 mil yong 
ek tar ya). Din hi ma ki ta ang usa sa pi ‐
na ka la pad nga na ha bi ling ka ra ang 
la sang sa na sud. Di li pro tek ta do sa 
ba la od ang maong bu kid bisan pa 
adunay mga sug yot ug pa na wa gan 
nga na ka la tag pa ra din hi. La kip din hi 
ang pa na wa gan sa mga mi nor ya sa 
Ta lai ngod, kung asa 6,000 ka ek tar ‐
ya pa sa ka ra ang la sang ang ma ki ta. 

Sa Bu kid non, gi pa sia tab sa NTF-
Elcac ang pag ka su nog sa tu moy sa 
usa sa mga bu kid sa Mt. Ta go (gi ‐
lap don: 13,341 ek tar ya) sa pag pa ‐
mom ba sa AFP niad tong Nob yembre 
2021. Tu lo pa ka bu kid (Mt. Ki ‐
mang kil, Mt. Lu mot ug Mt.Tang ku ‐
lan) ang gi bom ba sa AFP sa lain-la ‐
ing pa na hon. Ang maong mga bu kid 
adu nay hi niu sang gi lap don nga 
43,835 ek tar ya gi sug yot na usab 
nga idek la rang pro tek ta do ug il hong 
ka sum pay nga ha bi tat sa pro tek ta ‐
dong Mt. Ki tang lad (47,234 ek tar ‐
ya) ug Mt. Ka la tu ngan Ra nge 
(22,225 ek tar ya). Sa Mi sa mis Ori en ‐
tal, di li lu was ang Mt. Ba la tu kan Ra ‐
nge (8,437 ek tar ya) sa pag pa mom ‐
ba ug pag pa ngu ting kay sa mi li tar.

Sa re hi yon sa Davao, tu lo ka pro ‐
tek ta dong lu gar (Mt. Ha mi gui tan, 
Mai nit Hotspring Pro tected Landsca pe 
ug Ali wag wag Pro tected Landsca pe) 
ang adu nay lang kub nga mga ba hin sa 
Com pos te la Val ley (Davao de Oro).

Sa mga lu gar sa Bang sa mo ro, 
sub li-sub li usab ang pag pa mom ba 
ug pag pa ngan yon sa AFP sa Li gua ‐
san Marsh ug bu kid sa Mt. Da gu ma 
sa Sul tan Ku da rat.

Sa Luzon, gi bom ba niad tong 
2017 sa 202nd IB de ug 730th Com ‐
bat Gro up ang Mt. Ba noi, usa ka kri ‐
ti kal nga wa tershed area nga nag-u ‐
nang ti nub dan sa tu big sa Ba ta ngas. 
Sa Ca ga yan, gi bom ba ang mga ko ‐
mu ni dad sa lu mad sa Mt. Ca gua nga 
anaa sa pi na kaa mi ha nang ba hin sa 
Sier ra Mad re.



Agosto 21, 2022     ANG BAYAN8

Ang nag pa da yong pa kig bi sog sa Lu mad ug Mo ro
Ila lum sa ba la od mi li tar na hi ta bo ang pi na kag ra beng pag pa ngaw kaw sa 

mga la sang sa Far South Min da nao. Ga tu san ka li bong ek tar ya ang gi ‐
tan yag ni Fer di nand Marcos Sr. sa iyang suud nga hi ga la pi naa gi sa Tim ber 
Licen se Ag ree ment sa gub yer no. 

La kip sa gi ha ta gan ni ya og la pad 
nga kon se syon mao ang Min da nao 
Lum ber Deve lop ment Com pany o Mi ‐
lu deco (32,575 ek tar ya sa South Co ‐
ta ba to), Gre en belt Wood Pro ducts 
(45,440 ek tar ya sa Sul tan Ku da rat) 
ug D.M. Con sunji Inc. 
(DMCI) (150,000 ek tar ya sa Da gu ma 
Ra nge nga nag sum pay sa mga pru ‐
bin sya sa South Co ta ba to, Sul tan Ku ‐
da rat ug Ma gu in da nao.) Lang kub sa 
maong mga kon se syong ang mga yu ‐
tang ka bi lin sa ka taw hang Mo ro ug 
mga Lu mad nga B’la an ug T’bo li sa 
South Co ta ba to, ug Ti ru ray, Du la ‐
ngan-Ma no bo ug Lam bia ngan sa Sul ‐
tan Ku da rat ug Ma gu in da nao. Ang 
Mi lu deco usa ka kum pan ya sa pa mil ‐
ya An to ni no sam tang ang Gre en belt 
gi pa nag-i ya han ni Narci so Ra mos, 
ama han ni Gen. Fi del Ra mos. Si David 
M. Con sunji usab na hi mong myembro 
sa ga bi ne te ug kro ni sa dik ta dor.

Ang ope ra syon sa la ging ang 
nag-an dam sa da lan alang sa pag mi ‐
na sa T’bo li ug pi pi la ka mga lu gar sa 
Da gu ma Ra nge. Da yag ang pag pa ‐
ngaw kaw sa DMCI sa mi na ug ba ‐
han ding ka bi lin sa ka ra ang mga tri bu 
nga na hi mu tang sa mga la ngub ug 
pi pi la ka sag ra dong lu gar sa mga Lu ‐
mad sa bu kid sa Da gu ma.

Su lod sa pi pi la ka de ka da na ka ‐
kon sentra sa la pad nga bu kid sa ut ‐
la nan sa Davao del Sur ug South Co ‐
ta ba to ang pi na ka da kung ope ra syon 
sa la ging sa re hi yon. Pi na ka da ku sa 
li ma ka kum pan ya nga nag-o pe reyt 
din hi ang Ha ba lu yas Log ging Co. Gi ‐
su la yan sa kum pan ya nga sud lon ang 
te ri tor yo sa mga B’la an apan gi su gat 
ki ni sa pag-al sa sa da kung ka li wa tan 
sa Sal na ong, Bong Mal ug S’ban ken.

Sa pa kig ti na ba ngay sa mga yu nit 
sa Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) 
nga nag-o pe reyt sa lu gar mas mi lig-
on ang pa nag hiu sa sa tri bu lu yo sa 
gra beng ope ra syong mi li tar. Na pu ‐
gos ang mga kum pan ya nga ma kig ‐

ne go sa syon ug nag sa ad nga ihu nong 
ang pag pa su lod sa mi li tar. Na pug ‐
ngan sa mga tri bu ang pag kau paw sa 
na ha bi ling la sang sa ilang mga yu ‐
tang ka bi lin.

Hu man nii ni na pa la yas ang kum ‐
pan yang Davao Eas tern Mi ning Cor ‐
po ra ti on sa Ala bel niad tong 1989. 
Na ba wi usab sa mga B’la an sa Ma la ‐
pa tan ang ka pin 500 ka ek tar yang 
yu ta nga ka pin usa ka de ka da nang 
gii log ug gi kontrol sa bu ruk ra tang si 
Ped ro Acha ron.

Sa pag su lod sa 1990, mi sul bong 
ang pag-al sa sa mga T’bo li ba tok sa 
pag pa ngu li pon ug ti ra ni kong pag ha ri 
sa ne go syan teng si Nocum. Ka pin 
du ha ka de ka dang giang kon sa pa ‐
mil ya Nocum ang yu ta sa tri bo sa 
La kag. Nii ni nga pa na hon na hi ta bo 
ang mga pag ma sa ker ug pag pa tay sa 
mga Lu mad aron pu gos si lang pa pa ‐
ha wa on sa lu gar.

Na hi mong lig-on nga pun da syon 
sa mga T’bo li ang gi ya ug su por ta sa 
re bo lu syo nar yong ka li hu kan. Atu ba ‐
ngan sa ba ngis nga mga kumpron ta ‐
syon ug pag gu kod sa mi li tar, na ka ‐
ang kon og la pad nga su por ta sa 
pub li ko ug sim ba han ang pag nag-al ‐
sa. Nag ma lam pu son ang mga T’bo li 
sa pag pa hu nong sa ope ra syon sa 
rantso ug as yen da ug hing pit nga 
na pa la yas ang ne go syan te sa lu gar.

Na hi mong inspi ra syon ang pag ‐
nag-al sa sa La kag alang sa nag ka la ‐
pad nga opo si syon sa mi na sa Ke ma ‐
tu sa mga gam ha nang bu ruk ra ta ug 
nag ha ring hut-ong. Sa ta bang sa 
ma sa, gia ta ke sa BHB ang mi na han. 
Gi dis-ar ma han nii ni ang mga 
gwardya ug gi gu ba ang ili gal nga gi ‐
tu kod nga plan ta sa cya ni de ug uban 
pang mga pa si li dad.

Niad tong de ka da 1990 hang tud 
2015,  miig ting ang pa kig bi sog sa 
mga Lu mad ba tok sa Tam pa kan 
gold-cop per project. Ma hi nung da non 
ang na hi mong pa pel sa mga li gal nga 

de mok ra ti kong ak syong ma sa sa 
pag lun sad og ma luk pa nong kam ‐
pan ya kontra-mi na. Ka du ngan nii ni 
mi ku sog ang ar ma dong pag-al sa sa 
ma sa ug mi sub sub ang mga ak syong 
pu ni ti bo sa BHB ba tok sa kum pan ya 
ug mga gwardyang mi li tar nii ni.

Na ba ba gan usab sa ka li hu kang 
Lu mad ug mag-uu ma ang pla no sa 
re hi meng Ar ro yo nga ab li han ang 
la pad nga lu na sa Davao del Sur ug 
Sa ra nga ni alang sa pro yek tong jat ‐
rop ha (tu ba-tu ba).

Sa pi pi la ka mga lu gar usab sa 
Sul tan Ku da rat, na ka kab-ot og ta ‐
lag sa ong ku sog ug ka bas kog ang 
pag su kol sa mga Lu mad sa gi ya sa 
re bo lu syo nar yong ka li hu kan. Sub ‐
ling gi lun sad sa mga gru pong Du la ‐
ngan-Ma no bo, Ti ru ray ug Mo ro ang 
ilang pag su kol ba tok sa pag pa ngi log 
og yu ta ug pag pa hi mu los ni Con ‐
sunji. Mi kay lap ang li gal nga ka li hu ‐
kan ug kam pan ya ba tok sa ope ra ‐
syon sa la ging ug mi na sa DMCI. 
Nag kig hiu sa usab ang BHB ug ar ‐
ma dong pag-al sa sa ma sa sa pag ‐
lun sad og kam pan yang mi li tar aron 
pa na lip dan ang yu tang ka bi lin ug 
in te res sa ma sa.
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Pag pa an tus sa mga Adiva si sa In dia
Ma luk pa nong pag pa ngaw kaw sa yu ta ug pag pa la yas sa mga Adiva si o lu ‐

mad sa In dia ang ibu nga sa gi na pa si ug da hang bag-ong ba la od sa ki nai ‐
ya han sa re hi meng Na rendra Mo di. Du gang ki ni sa kan hi nang na si na ti nga na ‐
sud nong pag pang da ug da ug ug pag pa hi mu los sa mga Adiva si la kip ang he no ‐
sid yo, ili gal nga pag-a res to ug mga pag-a ta ke ila lum sa kam pan yang 
kontra-in sur hen si ya sa reak syu nar yong gub yer no sa na sud non ug pang-es ta ‐
do (ka tug bang sa re hi yon). 

Gi pa si ug da han sa re hi meng Mo ‐
di, sa gi su mi teng sug yot ba lao non 
niad tong Hun yo 28, ang “pag pa da li 
sa ne go syo” sa dag kung kum pan ya 
sa mi na, la ging ug uban pa sa mga 
la sang sa In dia. Gus to nii ning pa ‐
pas pa son ang pro se so sa pag ku ha sa 
“per mi so” aron ma su lod sa mga 
kum pan ya ang mga la sang.

Abun da ang yu tang ka bi lin sa 
mga Adiva si sa iron, cop per, bu la ‐
wan, zinc, lead, ma nga ne se, chro mi ‐
te ug bauxi te. Da kung ba hin sa ilang 
mga la sang ka ku ha an sa tro so, uling 
ug mga ka hoy. Gi na ga mit usab ki ‐
ning pas tu han ug uma sa dag kung 
plan ta syon.

La kip ang mga mul ti na syu nal 
nga kum pan yang Ada nis ug Am ba nis 
sa mga ma pa bu ran sa pag lu ag sa es ‐
ta do sa In dia sa pag su lod sa mga la ‐
sang nii ni.

Tang ta ngon sa maong sug yot 
ba la od non ang na ha bi ling li gal nga 
ka tu ngod sa mga Adiva si ug ko mu ‐
ni dad nga pa na lip dan ang ilang yu ‐
tang ka bi lin ug la sang. Sa sug yot 
ba la od non, di li na ki na hang lang ku ‐
ha on ang pag tu got sa mga gram 
sab ha (a semble ya sa mga ko mu ni ‐
dad) aron sud lon ang lang kub ni ‐
lang ka yu ta an ug la sang. Tu mong 
nii ning mag tu kod na lang og usa ka 
na sud nong ko mi te nga mag-ap ru ba 
sa usa ka pro yek to ug isu mi te sa 
gub yer no sa es ta do alang sa lain 
pang pro se so.

Ang bag-ong ba la od pag se men to 
la mang ug hing pit nga wad-ag ka ‐
pus la nan ang kan hi nang wa lay-ngi ‐
pon nga mga ba la od sa pag pa na li pud 
sa ka tu ngod sa mga Adiva si sa ka ba ‐
ni kan han. Niad tong 2019, sa ki na ti ‐
buk-ang 240 nga gi su mi teng pro yek ‐
to sa sentral nga gub yer no, 193 na 
ang gi ha ta gan og re ko men da syon sa 

ka sam ta ngang ko mi te sa pag su si. 
Lang kub nii ni ang 9,220.64 ka ek tar ‐
yang la sang alang sa mga pro yek ‐
tong kal sa da, tren, mi na, iri ga syon, 
imprastruk tu ra ug uban pa.

Pa tung-pa tong nga pag pa hi mu los
Ka pin 8% sa ki na ti buk-ang po ‐

pu la syon sa In dia (104.2 mil yon o 
ha los su sa ma sa po pu la syon sa Pi li ‐
pi nas) ang mga Adiva si. Si la mga 
na sud nong mi nor ya nga gi lang ku ‐
ban sa ga tu san ka mga lu mad nong 
tri bu nga ma yor ya anaa sa Central 
In dia. Ang mga Adiva si na ni mu yo 
sa mga la sang (nga 1/4 sa ti bu ok 
te ri tor yo sa In dia) kung asa hu got 
nga na ka san dig ang ilang pag pa ni ‐
mu yo. Du gay nang gi na pa dap lin ug 
gi na ba le wa la ang ilang ka tu ngod sa 
mga re hi meng Hin dutva (na syu na ‐
lis tang Hin du) ug Brah ma nic (pi na ‐
ka ta as nga ang-ang sa sis te mang 
cas te o ka ti ling ba nong po si syon sa 
In dia.)

Du gay nang gi na pa tu man sa 
reak syu nar yong es ta do ang he no ‐

sid yo ba tok sa mga Adiva si. Sa kon ‐
ser ba ti bong ba na ba na sa Na tio nal 
Cri me Records Bu reau sa na sud, 
adu nay 76,899 ka kri men ba tok sa 
mga Adiva si gi kan 2011 hang tud 
2020. La kip din hi ang mga ka so sa 
pag pang lu gos, pi si kal nga pag pang-
a bu so ug pag pa tay. La kip ang pag ‐
pa tay sa mga pwer sa sa es ta do sa 
15 ka ta wo sa Nul ka tong, distri to sa 
Suk ma niad tong Agos to 18.

Niad tong Hul yo 2021, gi pa la yas 
sa gub yer no sa Madhya Pra desh, 
re hi yon sa sentrong In dia, ang mga 
ko mu ni dad sa mga lu mad nga Bhil 
ug Ba re la gi kan sa ilang yu ta. Bag-o 
lang, gi pa la yas usab ang mga ko mu ‐
ni dad sa lu mad sa Chhat tis garh 
hang tud Andhra Pra desh aron ha ta ‐
gag da lan ang mga pro yek tong 
imprastruk tu ra nga wa lay ka pus la ‐
nan ka ni la.

Sa pi pi la ka mga lu gar, pu gos 
nga nag tu kod og mga kam po sa pu ‐
lis nga sis te ma ti kong na ga la pas sa 
mga taw ha nong ka tu ngod sa mga 
Adiva si. Gi na tu kod ang mga kam po 
sa Parvat pur sa Gi ri dih district sa 
re hi yong Jharkhand, Si li nger sa mga 
distri tong Bija pur-Suk ma ug uban 
pang er ya.

Ga was nii ni, gi ga mit sa sentral 
ug pang-es ta dong gub yer no ang 
Un lawful Activi ti es (Preven ti on) Act 
ug uban pang mga ba la od aron pig-
o ton, ata ke hon ug sum pu on di li la ‐
mang ang mga Adiva si kun di li bi san 
ang mga gru po ug per so na heng na ‐
ga su por ta ka ni la. Tag du gay si lang 
gi na bal hog sa mga pri so han sa In ‐
dia.

La baw ki ning mig ra be ila lum sa 
Brah ma nic Hin dutva (pa sis mo ba tok 
sa mga mi nor yang re li hi yon ug ubos 
nga gru po sa ka ti ling ban) nga re hi ‐
men ni Mo di. Du gang in sul to, gi tu ‐
boy bag-o lang sa do mi nan teng par ‐
ti dong Bha ra ti ya Ja na ta (BJP) ni 
Mo di isip pa ngu lo sa na sud si Drau ‐
pa di Mur mu nga usa ka "A diva si." 
Ki ni aron pa hu mu ton ang iyang pag ‐
ha ri atu ba ngan sa su nud-su nod nga 
pag pa tay, pag-a ta ke ug he no sid yo 
sa mga Adiva si. 
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Lain-la ing por ma sa kri sis ug pag su kol sa Chi na
Bi san pug song ta bu nan sa is lo gang “so sya lis mo nga may ki nai yang Chi ne ‐

se,” mo lu taw ra gi ha pon ang lain-la in dag way sa kri sis ug pag-an tus ug 
pag su pak sa ma sang ma mu muo ug nag ha gong ka taw han ila lum sa sis te mang 
ka pi ta lis ta sa Chi na. 

Edu ka syon alang sa dag kung
ka pi ta lis ta

Gi sug dan sa mga es tud yan te 
niad tong Hun yo 4, 2021 ang li hok 
pro tes ta ba tok sa pa li si yang itrans ‐
por ma ang pri ba dong pang-a ka de ‐
mi kong mga uni ber si dad ngad to sa 
mga eskwe la hang bo ka syu nal. Nai la 
usab ang mga ko le hi yong pang-bo ‐
ka syu nal isip mga eskwe la han alang 
sa tek ni kal nga ka ha nas (sa ma sa sa 
TES DA sa Pi li pi nas). Ang maong pa ‐
li si ya gi pa tu man niad to pang 2014 
aron tu ba gon ang pa ngi na hang lan 
sa mga kum pan ya nga adu nay mga 
pro yek to sa ubang ba hin sa ka li bu ‐
tan.

Su pak din hi ang mga es tud yan te 
tu ngod kay wa lay na hi mong kon sul ‐
ta syon, ug ila bi na tu ngod kay gi nai ‐
la ni la ki ni isip la baw pang pag-u bos 
sa ka li dad sa edu ka syon su kad nga 
mi pa hi ba lik ang ka pi ta lis mo sa na ‐
sud.

Unang nag lun sad og pro tes ta 
ang mga es tud yan te sa du ha ka pru ‐
bin sya, nga gi sun dan da yon sa unum 
ka lain pa sa mi su nod nga mga ad ‐
law. Li bo an ka es tud yan te ang mi ‐
sal mot sa mga ra li ug pa na wa gang 
boy kot su lod la mang sa pi pi la ka ad ‐
law. Sa mga pro tes ta niad tong Hun ‐
yo 2021, dag han ang gi ku la ta ug gi ‐
da git, gi ka su han ug gia ku sa hang mi ‐
ga mit og ili gal nga dro ga. Sa ma usab 
sa uban pang pro tes ta sa ka taw han, 
gia ku sa han si lang na kig ku sa bo sa 
mga lang yaw.

Mahinungdanon ang pi na ka bag-

ong pro tes ta sa mga es tud yan te tu ‐
ngod kay gi nai ngong ki ni na ang pi ‐
na ka da ku sukad ang mga pro tes tang 
gi pa ngu lo han sa mga es tud yan te 
niad tong Hun yo 4, 1989 nga mi ‐
sang pot sa Ma sa ker sa Tia nan men.

Pag pa ngu li pon ta li wa la
sa pan dem yang Covid-19

Niad tong Ma yo, na ta ho nga du ‐
ha ka be ses nga miul bo ang pag su ‐
kol sa mga ma mu muo sa pag pa an ‐
tus ka ni la sa usa ka pab ri ka sa 
elektro niks sa Shang hai, ang pi na ‐
ka da ku ug pi na ka lam bo nga syu dad 
sa Chi na.

Isip tu bag sa gub yer no sa pa da ‐
yong pag ku ya nap sa Covid-19 sa 
na sud, gi pa tu man nii ni sa syu dad 
ang pag lu kong sa mga ma mu muo 
aron pa da yon nga magtra ba ho. In ‐
gon man, wa la nii ni na li ka yan ang 
pag ti nak da nay. Du gang sa restrik ‐
syon sa li hok, di li usab ma ka ta ru ‐
nga non ang su hu lan sa mga ma mu ‐
muo sa pa na hong na ka lu kong si la sa 
pab ri ka, ug ku lang ang pag ka on ug 
uban pang sup lay. Sa wa la pa ang 
maong pa li si ya kan hi nang mas ubos 
pa sa mi ni mum ang ka sa ga rang su ‐
hu lan sa mga ma mu muo sa Shang ‐
hai. Ki ni ang nag du so sa mga ma mu ‐
muo nga suk lan ang mga gwardya, 
bi san ang mga ma ton nga gi pa da la 
sa kum pan ya.

Tu ngod di li lang sa Shang hai ang 
lang kub sa pag lu kong sa mga ma mu ‐
muo, gi ka tuu han nga dag han pang 
pab ri ka sa na sud ang magpro tes ta.

Sa mi su nod nga bu lan, mga ma ‐
mu muo sa sa ni ta syon ug ko lek syon 
sa ba su ra na usab ang nagpro tes ta. 
Gi ba ri ka da han ni la ang usa ka kal ‐
sa da sa syu dad sa Chang ge sa pru ‐
bin sya sa He nan isip pro tes ta sa di li 
pag ha tag sa ilang su hu lan. Di ha di ‐
hang gi dag sang sa mga pu lis ang 
mga ma mu muo, nga mai su gon usab 
nga mi su kol.

Pag pa nga bu so sa mga bang ko
Sa He nan gi ha pon, na hi ta bo 

ang ser ye sa mga pro tes ta sa mga 
de po si tor sa bang ko niad tong Ab ril 
hang tud Hul yo. Mi dag sa ang mga 
de po si tor hu man ma ba li ta an nga 
di li na ni la ma ku ha ang ilang mga 
ti ni pi gan. Sa pro tes ta niad tong 
Hul yo, mi ka bat sa ka pin 1,000 ang 
mi sal mot. Ug sa ma sa laing pro tes ‐
ta, ba ngis usab nga gi bung kag sa 
da kung ihap sa mga pu lis ug ma ton 
ang han-ay sa mga de po si tor. Dag ‐
han usab sa mga de po si tor ang gi ‐
mar ka hang adu nay Covid-19 aron 
pug ngang mo ga was ug magpro tes ‐
ta.

Pa siu nang apek ta do sa ser ye sa 
“bank run” (ta wag sa pag dag sa sa 
mga de po si tor aron mag-withdraw 
sa ilang ti ni gum) ang upat ka bang ‐
ko, nga gi ba na ba nang adu any 
400,000 ka akawnt nga nag ba lor og 
mil yun-mil yong dol yar. Gii lang na ‐
wa la ang kwar ta tu ngod kay gi ga mit 
ki ni sa mga bang ko sa mga na bang ‐
krap nga pa mu hu nan.

Ka sum pay ki ni sa mi tu maw nga 
kri sis sa pa ba lay sa na sud. Ka pin 
300 ka pro yek tong pa ba lay sa ka pin 
100 ka syu dad ang na wad-an og 
pon do hu man ihu nong sa mga kos ‐
tu mer ang pag ba yad. Sa mga er yang 
ur ban sa Chi na, sa gad nga mo ka bat 
sa 78% sa per so nal nga ti ni gum sa 
ka taw han gi na ga hin sa pag ba yad sa 
pa ba lay sa wa la pa ki ni ma kumple ‐
to. Sa ma sa mga bang ko, gi ga mit 
usab sa mga ka pi ta lis ta sa pa ba lay 
ang kwar ta sa mga kos tu mer sa 
ubang pa mu hu nan. Sa pa siu nang 
ba na ba na, mi ka bat ki ni og ka pin 
$100 mil yon. 

de mok ra ti kong ak syong ma sa sa 
pag lun sad og ma luk pa nong kam ‐
pan ya kontra-mi na. Ka du ngan nii ni 
mi ku sog ang ar ma dong pag-al sa sa 
ma sa ug mi sub sub ang mga ak syong 
pu ni ti bo sa BHB ba tok sa kum pan ya 
ug mga gwardyang mi li tar nii ni.

Na ba ba gan usab sa ka li hu kang 
Lu mad ug mag-uu ma ang pla no sa 
re hi meng Ar ro yo nga ab li han ang 
la pad nga lu na sa Davao del Sur ug 
Sa ra nga ni alang sa pro yek tong jat ‐
rop ha (tu ba-tu ba).

Sa pi pi la ka mga lu gar usab sa 
Sul tan Ku da rat, na ka kab-ot og ta ‐
lag sa ong ku sog ug ka bas kog ang 
pag su kol sa mga Lu mad sa gi ya sa 
re bo lu syo nar yong ka li hu kan. Sub ‐
ling gi lun sad sa mga gru pong Du la ‐
ngan-Ma no bo, Ti ru ray ug Mo ro ang 
ilang pag su kol ba tok sa pag pa ngi log 
og yu ta ug pag pa hi mu los ni Con ‐
sunji. Mi kay lap ang li gal nga ka li hu ‐
kan ug kam pan ya ba tok sa ope ra ‐
syon sa la ging ug mi na sa DMCI. 
Nag kig hiu sa usab ang BHB ug ar ‐
ma dong pag-al sa sa ma sa sa pag ‐
lun sad og kam pan yang mi li tar aron 
pa na lip dan ang yu tang ka bi lin ug 
in te res sa ma sa.


