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Gi na tig la was kag gi na su long sang 
Par ti do kag sang BHB ang in te res kag 
han dum sang mga ma mu mu gon kag 
ma ngu ngu ma, ang pi na ka pi gos kag 
la bing gi na hi mus lan nga mga sa hi sa 
Pi li pi nas. Wa la sang ka tu yu an ang pi ‐
lit nga pag ban sag nga te ro ris ta ang 
PKP kag BHB kun di ta bu nan kag pa ‐
ma tu kan ang pung sod non kag de mok ‐
ra ti kong han dum sang pu mu lu yo.

Mga pa sis ta kag ma nug sul sol 
sang ge ra ang na ga pang ban sag nga 
“te ro ris ta”. Ta ga pa nga pin si la sang 
mga sa hi nga ma pang hi mu los kag ma ‐
pi gu son, kag na ga ha ri nga ga ruk nga 
sis te ma. Mga ahen te kag ali pu res si la 

sang im per ya lis mo pa ra tap na on ang 
pat ri yo tis mo kag ang ka tu yu an nga 
ma hil way sa neo ko lon yal nga pag gi ‐
na hum.

Ang re hi meng Marcos su bong ang 
ma ka ngi lil-ad nga it su ra sang pa sis ‐
tang te ro ris mo sa pung sod. Gi na ga mit 
si ni ang bru tal nga te ro ris mo sang es ‐
ta do sa pag tap na sa sing git pa ra sa 
tu nay nga re por ma sa du ta kag pung ‐
sod non nga in dustri ya li sa syon, kag sa 
mga de man da nga pa taa son ang su ‐
hol, pa nu bu on ang pre syo, kag lib re 
nga ser bi syo pang ka ti ling ban. Pa sis ‐
tang te ro ris mo ang ga mit si ni sa pag ‐
pa nga pin sa mga lo kal kag du mu lu ong 

Ma ta rung kag ki na hang lan 
mag re bo lu syon

Sa kau ga li ngon si ni nga kor te, na pas la wan ang Gub yer no sang Re pub li ka 
sang Pi li pi nas (GRP) nga pa ma tud-an ang aku sa syon si ni nga “te ro ris mo” 
ba tuk sa Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas (PKP) kag Ba gong Huk bong Ba yan 

(BHB). Sa de si syon si ni sang Septyembre 21, gin ba su ra sang Ma ni la Re gio nal Tri al 
Court Branch 19 ang ka so sang De partment of Jus tice kag gin dek la rar nga in di te ‐
ro ris ta ang PKP kag BHB kag mas hus to nga ka bi gon nga mga re bel de nga may ka ‐
tu yu an nga ma ta rung sa anu man nga ka ti ling ban nga si bi li sa do.

nga ka pi ta lis ta nga na ga hu ga kom 
sang ga nan sya sa mga os pi tal, eskwe ‐
la han, ser bi syo sa tu big, kur yen te, te ‐
le ko mu ni ka syon kag pang pub li ko nga 
imprastruk tu ra. 

Sam tang sub sob ang pu mu lu yo sa 
ka bud la yan, gi na pa tu ya ngan ni 
Marcos ang ka bang-mang gad sa pag ‐
ba kal sang du gang nga bom ba, ba la, 
pu sil kag mga ma bas kog nga ar mas 
ga mit sa pag pa mi gos. Sa tu nga sang 
pag-an tus, mi nil yon nga pi so ang gi ‐
nau si kan ni Marcos kag iya pa mil ya sa 
pang lu ga ya wan kag na ga pa na mit sa 
pa nga bu hi sa US kag Si nga po re. Bu ‐
ngol si Marcos sa rek la mo kontra sa 
li be ra li sa syon sa pag-im port bi san 
sob ra-sob ra na ang ka ha li tan sa pro ‐
duk syon sa ag ri kul tu ra kag lo kal nga 
pag ma nu pak tu ra.

Kontra si Marcos kag mga pa na ti ‐
ko nga ma ka-US sa pa na wa gan nga 
iba su ra ang Mu tu al Defen se Tre aty 
kag ta nan nga in di pa tas nga tra ta do 
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Kaun danANG

Ang Ang Bayan ginabantala duha ka beses kada bulan
sang Komite Sentral sang Partido Komunista ng Plipinas
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lenggwahe nga Pilipino, Bisaya, Iloco,

Hiligaynon, Waray, Ingles kag
Espanyol. Nagabaton ang Ang Bayan
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sang mga artikulo kag balita.

Ginaganyat ang mga bumalasa nga
magpaabot sang mga pagsaway kag
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aton nga pahayagan. 
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mi li tar sa US. Sa bay lo, gi na pa ha nu ‐
gu tan sang re hi meng Marcos nga la ‐
bing pa bas ku gon sang US ang pre sen ‐
sya mi li tar si ni sa Pi li pi nas san dig sa 
estra te hi kong pla no sang US nga pa ‐
taa son ang ar ma dong ten syon sa Chi ‐
na.

Gi na pa ngu na han sang Ar med 
Forces of the Phi lip pi nes (AFP) ang te ‐
ro ris ta nga pag ban sag sa PKP, BHB 
kag iban pang pwer sang pat ri yo ti ko 
kag de mok ra ti ko. Gi na ga mit ini agud 
pa lud hon ang pu mu lu yo sa ila ga hum, 
lu pi gon ang ila or ga ni sa dong ku sog 
kag pia ngon ang ila pag ba to. Ini ang 
gi na han dum nga “ka li nu ngan kag ka ‐
taw ha yan” sang mga na ga ha ring sa hi. 

Kontra si la sa pag pa kig su gi la non 
sa Na tio nal De mocra tic Front of the 
Phi lip pi nes (NDFP). Kontra si la nga 
ha ta gan aten syon ang ba se han nga 
mga prob le ma sa ka ti ling ban sa li kod 
sang ar ma dong ina way sa pung sod, 
kag lu ba ron ang mga ini sa in te res 
sang mga ma mu mu gon kag ma ngu ‐
ngu ma.

Gin ha yag sang de si syon sang Ma ‐
ni la RTC nga da ku nga wa lay ka pus la ‐
nan ang gi na pa bu gal nga “ge ra kontra 
te ro ris mo” sang AFP. Gi na ha yag ang 
ka ma tuo ran nga ang ge ra kontra-in ‐
sur hen sya sang AFP isa ka ge ra nga 
ma pi gu son kag pa si pi ka syon, isa ka 
ge ra pa ra tap na on ang nag ka la in la in 
nga por ma sang pag hi ma kas sang pu ‐

mu lu yo ba tuk sa im per ya lis mo, pyu ‐
da lis mo kag bu ruk ra ta ka pi ta lis mo.

Na ga pa kig-i sa ang PKP kag BHB 
sa ta nan nga pwer sang pat ri yo ti ko 
kag de mok ra ti ko sa Pi li pi nas. Sa nag li ‐
gad nga mga de ka da, na pa ma tud-an 
nga ang ar ma dong pag hi ma kas nga 
gi na su long sang BHB isa sa pi na ka ma ‐
la ha lon nga hi nga ni ban sang pu mu lu ‐
yong Pi li pi no. Ma ka ta ru ngan kag gi ‐
na ki na hang lan ini nga pa tag sang 
pag hi ma kas, kag pi na ka ma ta as nga 
por ma sang pag ba to. Ang pag re bo lu ‐
syon in di te ro ris mo kag in di te ro ris ta 
ang mga re bo lu syo nar yo.

La baw nga im por tan te su bong 
ang ar ma dong pag hi ma kas sa atu bang 
sang wa la pi li nga pa sis tang pag pa mi ‐
gos: wa la-tuo nga ma sa ker, mga pag ‐
pa tay, pag da kup, ar ma dong pag pa ‐
ma hug, pag pa mom ba kag pag pa ngan ‐
yon, pag sa kup sang mi li tar sa mga 
bar yo kag iban pang por ma sang te ro ‐
ris mo sang es ta do.

Ar mas sang ma la pad nga ma sa, 
la bi na ang mga ma ngu ngu ma, ang 
BHB pa ra pa nga pi nan ang ila mga ki ‐
na ma ta rung kag ka bu hi ba tuk sa pag ‐
pang-a bu so kag bru ta li dad sang pa ‐
sis tang mga ha yop sang AFP kag Phi ‐
lip pi ne Na tio nal Po lice (PNP). Sa diin 
man ma kad to ang BHB, na hid law ang 
ma sa nga mag ha tag sang ila su por ta 
kag mag pa sa kup sa ar ma dong pag hi ‐
ma kas agud pa nga pi nan ni la ang ila 

kau ga li ngon, ang ila pa nga bu hi an, ang 
ka pa li bu tan kag du nang mang gad.

Sa pag lun sar sang ar ma dong 
pag hi ma kas, na ga su nod ang BHB 
sang pi na ka ma ta as nga ta lak san sang 
pag-am lig sa mga ki na ma ta rung kag 
kaa yu han sang mga si bil yan. Istrik to 
nga gi na pa tu man ang mga pag su lun ‐
dan sa di sip li na, kag sa mga ubay nga 
gin la tag sang in ter na syu nal nga ma ‐
ka ta wo nga la yi. Nag la pad kag nag ‐
bas kog ang BHB ba ngud sa su por ta 
sang pu mu lu yo. Hu got nga na ga hi liu ‐
sa ang BHB kag pu mu lu yo kag ti ngub 
nga na ga pa bas kog.

Na gaa tu bang su bong ang pu mu ‐
lu yong Pi li pi no sa na ga lub ha nga ka ‐
him ta ngan sa ida lom sang na ga nak ‐
nak nga sis te mang ma la ko lon yal kag 
ma lap yu dal. Na ga an tus si la sa 
kontra-pu mu lu yo kag kontra-i mol nga 
mga po li si ya sang re hi meng Marcos II 
nga na ga hu yog sa pag si gu ro kag pag ‐
pa la pad sang mang gad sang mga 
Marcos kag sa pag pa bi lin sa ila di nas ‐
ti ya sa pu li ti ka. Si Marcos Jr ang pi na ‐
ka ha lim ba wa sang mga na la kip sa na ‐
ga ha ring sa hi nga wa la sang ba lat ya ‐
gon sa pag-an tus sang ma sang anak ‐
bal has.

Sa atu bang sang na ga lub ha nga 
kri sis, da pat mag pa sa kup sa re bo lu ‐
syo nar yong pag hi ma kas ang mga ma ‐
mu mu gon kag ma ngu ngu ma, su bong 
man ang mga pa ma tan-on, es tud yan ‐
te, ma nu nud lo, mga ara sa aka dem ya, 
abu ga do, ma nu nu lat, ma ma ha yag, 
mga dok tor, nars kag iban pang mga 
pro pe syu nal, pa ra pa nga pi nan ang ila 
mga ki na ma ta rung kag ipa kig ba to ang 
ila mga han dum. Iha yag kag ba tu an 
ang ta nan nga por ma sang pa sis tang 
te ro ris mo sang mga ar ma dong ga way 
ni Marcos.

Da pat mag-or ga ni sa kag mag pa ‐
sa kup sa pung sod non de mok ra ti kong 
pag hi ma kas kag mag pa sa kup sa nag ‐
ka la in la in nga ta go nga mga or ga ni ‐
sa syon nga al ya do sang NDFP. La baw 
sa ta nan, bu kas ang gan ha an sang 
Ba gong Huk bong Ba yan sa sin-o man 
nga 18-an yos ang pang-e da ron pa ta ‐
as nga ma pag ros ang isip kag la was. 
Mag-entra sa BHB kag su por ta han 
ang ar ma dong pag hi ma kas pa ra agu ‐
mon ang pung sod non kag pang ka ti ‐
ling ban nga ka hil wa yan.
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Sa na pas la wan nga ka so nga ban ‐
sa gan nga “te ro ris ta” ang Par ti ‐

do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas (PKP) kag 
Ba gong Huk bong Ba yan (BHB), 
ginpre sen tar sang De partment of 
Jus tice (DOJ) bi lang ebi den sya ang 
si yam nga in si den te pa ra idek la rar 
nga “te ro ris ta” ang PKP kag BHB. 
Gin ba su ra ini sang kor te kag gin si ling 
nga in di bas tan te ang mga ka so pa ra 
pa ma tud-an ang aku sa syon sang “te ro ris mo”. Bi lang du gang nga pag pa at hag 
kag pag pa da lom sa pag ha ngup sa su bong nga na ga lun tad nga ge ra sa pung sod, 
gi nap re sen tar sa ida lom ang du gang nga de tal ye sa li ma sa mga in si den te nga 
ini, sam tang pa da yon nga na ga ti pon sang im por ma syon an gut sa iban pa.

Ba lis kad sa gi na paggwa sang 
DOJ nga mga “si bil yan nga bik ti ma”, 
lun say mga le hi ti mong tar get mi li tar 
san day Ban di As tu dil lo kag Zaldy 
Ibañez, su bong man san day Jo mar 
Boca les, Al ber to de la Peña kag Ar te ‐
mio Mol dez, kag si Ryan Ba di ang. 
Ka ba hin si la sang mga gru pong pa ‐
ra mi li tar pa re ho sang Ba ga ni kag 
Ma ga hat nga ak ti bong kontra-pu ‐
mu lu yo kag kontra-re bo lu syo nar yo, 
ang tat lo ka ba hin sang CAFGU, kag 
lun say ak ti bo sa mga ope ra syong 
kom bat, pag pa nik tik kag say war 
sang AFP.

Sa ka so ni Boca les kag du ha ni ya 
ka upod nga CAFGU, na kig bay lu ha ‐
nay si la sang lu pok kag na lu tos sa 
am bus sang BHB. Lu was sa le hi ti ‐
mong mga tar get, may in di bid wal 
nga kri men sa ge ra ang li ma. Ta nan 
si la im bol ba do sa pag pa ma tay, pag ‐
pang-i pit kag in ti mi da syon sa mga 
si bil yan nga gi na du da han na ga su ‐
por ta sa BHB. Na ga pa mu no man si la 
sa pwer sa han nga pag pa-CAFGU kag 
iban pang pag la pas sa mga ki na ma ‐
ta rung sang pa re ho nga Lu mad kag 
ka si mar yo.

Sa ka so ni Boca les, gin hi mo sang 
iya gru po ang ma ka si lig ni nga Lia nga 
Mas sacre sang Septyembre 1, 2015 
kon sa diin gin pa tay san day Eme ri to 
Sa marca, Execu tive Di rector sang 
eskwe la han sang ko mu ni dad nga 
Alca dev, Da tu Bel lo Sinzo kag Dio nel 
Cam pos, mga li der sang gru pong 

MA PA SU. Tu man ka da mo pa nga 
ibang kri men ang mga ti na wo sang 
Ma ga hat, nga na ga ha ri-ha ri an sa 
mga ko mu ni dad sang Lu mad, sa bas ‐
bas sang AFP. 

Du gang sa ila mga kri men ang 
pag pa ngil kil, ko rap syon sang pon do, 
pag pang-a gaw sang du ta, pag pa la ‐
yas sa mga ma ngu ngu ma, kag iban 
pa. Sa ka so ni Ban di, may ka so si ya 
sang pag pang lu gos sa kau ga li ngon 
nga apo, kag tu yo nga pag lu gos sa 
iya hi nab los.

Sa mga ka so nga ginpre sen tar 
sang DOJ, si Eli Apacib le. Isa ka tit ‐
ser, ang ma ka big nga si bil yan. Sa 
ma la in nga pa lad, na ga ka lo si ya 
sang pang mi li tar kag na ka sim pon sa 
mga sul da do sang mag lun sar sang 
ope ra syong ha ras ang isa ka tim 
sang BHB ba tuk sa mga sul da do nga 
na gao ku par sa isa ka eskwe la han sa 
pa na hon nga ina. Gin ki la la sang nag-
o pe ra syon nga yu nit sang BHB ang 
ka say pa nan nga tu mu ron ang pre ‐
sen sya sang isa ka in di sul da do sa 
gru po sang mi li tar.

Ki na hang lan na man nga isa kon ‐
teksto ang ka so sang “pag du kot sa 
pi to ka si bil yan”, la kip si Ryan Ba di ‐
ang. Le hi ti mo nga tar get si Ba di ang, 
isa ka anay ka ta pu sang CAFGU, nga 
ak ti bong es pi ya kag aset sang AFP 
sa iya ko mu ni dad. Lu was sa iya, gi ‐
la yon nga gin pa pau li sang yu nit sang 
BHB ang anum nga iban pang re si ‐
den te sa lu gar. La kip sa gin bu hi an 

Le hi ti mo sa ge ra ang pag si lut 
sa mga es pi ya kag pa ra mi li tar 

ang 15-an yos nga ele men to sang 
CAFGU nga si “Ba tik” ba ngud isa si ‐
ya ka me nor de edad. 

Wa la sang ka ma tuo ran ang gi ‐
na ham bal nga gin pu gu tan sang ulo 
si Ba di ang. Wa la gi la yon gin ku ha 
sang mga kaup da nan ni ya sa CAFGU 
kag AFP ang iya bang kay, bi san pa 
gi la yon nga gin pa hi ba lo sa pa mil ya 
kon diin ini ma ki ta. Nag lab-ot pa 
sang lam pas isa ka se ma na an tes 
ni la ku ha on ang bang kay, nga ara sa 
aban te nga de kom po si syon na.

Ang ta nan nga ak syon nga ini 
san to sa Decla ra ti on of Un der ta king 
to Apply the Ge neva Conven ti ons of 
1949 kag Pro tocol I of 1977 nga 
gin paggwa sang Na tio nal De mocra ‐
tic Front of the Phi lip pi nes (NDFP) 
sang 1996.

Na ga su nod ang BHB sa dek la ra ‐
syon nga ini sa kon duk ta sang mga 
ata ke si ni ba tuk sa ar ma dong kaa ‐
way pa ra pro tek ta han ang si bil yan 
nga po pu la syon kag pat-u ron ang 
ki na ma ta rung sang mga hors de 
com bat.

Sa nau na nga dek la ra syon nga 
gin sam bit sa iba baw, gin tu mod 
sang NDFP ang mga yu nit, per so nel 
kag pa si li dad sang AFP, sang Phi lip ‐
pi ne Na tio nal Po lice, pwer sa nga 
pa ra mi li tar kag ila per so nel sa pa ‐
nik tik bi lang le hi ti mong mga tar get 
sang pag pang-a ta ke mi li tar sang 
BHB.

(Pa ra sa du gang nga de tal ye, 
ba sa hon ang ar ti ku lo nga “Dag dag 
na mga pun to kaug nay sa hus ga ng 
kor te la ban sa te ro ris tang ban sag 
kontra sa PKP/BHB,” Ok tub re 1, 
2022 sa phi lip pi ne revo lu ti on.nu).
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kau ga li ngon, ang ila pa nga bu hi an, ang 
ka pa li bu tan kag du nang mang gad.

Sa pag lun sar sang ar ma dong 
pag hi ma kas, na ga su nod ang BHB 
sang pi na ka ma ta as nga ta lak san sang 
pag-am lig sa mga ki na ma ta rung kag 
kaa yu han sang mga si bil yan. Istrik to 
nga gi na pa tu man ang mga pag su lun ‐
dan sa di sip li na, kag sa mga ubay nga 
gin la tag sang in ter na syu nal nga ma ‐
ka ta wo nga la yi. Nag la pad kag nag ‐
bas kog ang BHB ba ngud sa su por ta 
sang pu mu lu yo. Hu got nga na ga hi liu ‐
sa ang BHB kag pu mu lu yo kag ti ngub 
nga na ga pa bas kog.

Na gaa tu bang su bong ang pu mu ‐
lu yong Pi li pi no sa na ga lub ha nga ka ‐
him ta ngan sa ida lom sang na ga nak ‐
nak nga sis te mang ma la ko lon yal kag 
ma lap yu dal. Na ga an tus si la sa 
kontra-pu mu lu yo kag kontra-i mol nga 
mga po li si ya sang re hi meng Marcos II 
nga na ga hu yog sa pag si gu ro kag pag ‐
pa la pad sang mang gad sang mga 
Marcos kag sa pag pa bi lin sa ila di nas ‐
ti ya sa pu li ti ka. Si Marcos Jr ang pi na ‐
ka ha lim ba wa sang mga na la kip sa na ‐
ga ha ring sa hi nga wa la sang ba lat ya ‐
gon sa pag-an tus sang ma sang anak ‐
bal has.

Sa atu bang sang na ga lub ha nga 
kri sis, da pat mag pa sa kup sa re bo lu ‐
syo nar yong pag hi ma kas ang mga ma ‐
mu mu gon kag ma ngu ngu ma, su bong 
man ang mga pa ma tan-on, es tud yan ‐
te, ma nu nud lo, mga ara sa aka dem ya, 
abu ga do, ma nu nu lat, ma ma ha yag, 
mga dok tor, nars kag iban pang mga 
pro pe syu nal, pa ra pa nga pi nan ang ila 
mga ki na ma ta rung kag ipa kig ba to ang 
ila mga han dum. Iha yag kag ba tu an 
ang ta nan nga por ma sang pa sis tang 
te ro ris mo sang mga ar ma dong ga way 
ni Marcos.

Da pat mag-or ga ni sa kag mag pa ‐
sa kup sa pung sod non de mok ra ti kong 
pag hi ma kas kag mag pa sa kup sa nag ‐
ka la in la in nga ta go nga mga or ga ni ‐
sa syon nga al ya do sang NDFP. La baw 
sa ta nan, bu kas ang gan ha an sang 
Ba gong Huk bong Ba yan sa sin-o man 
nga 18-an yos ang pang-e da ron pa ta ‐
as nga ma pag ros ang isip kag la was. 
Mag-entra sa BHB kag su por ta han 
ang ar ma dong pag hi ma kas pa ra agu ‐
mon ang pung sod non kag pang ka ti ‐
ling ban nga ka hil wa yan.

CAFGU sa li kod sang ma sa ker
sa Gui hul ngan, gin si lu tan

GIN SI LU TAN SANG BA GONG Huk bong Ba yan (BHB)-
Central Neg ros sang Septyembre 24 ang isa ka ele men to 
sang CAFGU nga ara sa li kod sang mga pag pa ma tay sa mga 
si bil yan sa Gui hul ngan City. Gin tar get sa isa ka par ti sa no 
nga ope ra syon si Jo se li to Ra boy, ope ra ti ba sa ma da mo nga 
ope ra syong kom bat sang 62nd IB kag mga yu nit sang pu lis.

La kip sa pi na ka da ku nga kri men ni Ra boy ang iya pa ‐
pel sa pag ma sa ker sa pa mil yang Jacol be sa Gui hul ngan 
City sang Hul yo 26. Di ri gin pa tay ang 5-bu lan nga na ga ‐
bu song nga si Cris ti na Jacol be, ang iya 16-an yos nga 
anak nga si Everly Kee kag upod ni la nga si Ro dan Mon te ‐
ro. Upod man si Ra boy sa mga tro pang mi li tar nga nag ‐
pau lan sang ba la kag nag tu yo nga mag pa tay kan day Bo ‐
yer Ce sar kag Marjun Ma hi nay sang Hul yo kag Agos to. 
Ar ma do nga nag pa ma lay ba lay si Ra boy, upod ang du ha 
pa nga myembro sang CAFGU, agud pa hu gon kag paan ‐
da man ang mga re si den te sa isa ka ba ra ngay.

“Ang na ta bo nga pag si lut... ma ga ser bi nga paan dam 
sa ta nan nga mga ma ki nar ya sang mi li tar ba tuk sa hub lag 
la bi na ang nag su ren der nga nag pa ga mit sa pa sis tang 
AFP, PNP kag NTF-Elcac ka tum bas sang pro mi sa nga 
kwar ta kon sa diin na ga re sul ta sang ka ha li tan sa pa nga ‐
bu hi an, ka bu hi kag may utang nga du go sa pu mu lu yo sang 
Central Neg ros,” su no kay JB Re ga la do, ta ga pa ma ba sang 
BHB-Central Neg ros. Pur si gi do ang BHB sa is la sa pag pa ‐
ngi ta sang pa maa gi sa pag si lut agud ha ta gan sang na ga ‐
kai go nga hus ti sya pa ra sa mga bik ti ma sang pa sis mo 
sang es ta do, si ling ni ya.

Ika-9 Kong re so sang CNL, gin hi wat 

Gin hi wat si ni lang sang Chris ti ans for Na tio nal Li be ra ti on (CNL) ang ika-9 
nga pung sod non nga kong re so si ni. Ang CNL ang ta go nga re bo lu syo nar ‐

yong or ga ni sa syon sang mga ta wong sim ba han nga Kristya no nga ka dam pig sa 
Na tio nal De mocra tic Front of the Phi lip pi nes (NDFP).

Ang kong re so may te ma nga 
“Kon so li da hon kag pa la pa ron ang 
aton ku bay! Mag hi liu sa kag ibag sak 
ang ti ra ni ya sang US-Marcos II sa 
pag-a ban se sang Pung sod non De ‐
mok ra ti kong Re bo lu syon nga may 
so sya lis tang perspek ti ba! Isu long 
ang ina way ban wa!”

Wa la na ka pu gong sa pag ti li pon 
sang mga re bo lu syo nar yong Kristya ‐
no ang na ga la la nga pang pu li ti ka 
nga pag pang-i pit nga na ga pa da yon 
sa ida lom sang re hi meng US-Marcos 
II, su no sa ko mu ni ke sang kong re so. 
Ang mga nag tam bong nag ha lin sa 
ta nan nga mga is la nga gru po sang 

Luzon, Vi sa yas kag Min da nao, kag 
sa pi na kau na nga ka hi ga yu nan, ha lin 
sa lu was sang pung sod.

Gin pa lig-on sang kong re so ang 
pag tu on sa na ga la la nga kri sis sang 
im per ya lis mo kag ang mga epek to 
si ni sa Pi li pi nas bi lang isa ka neo ko ‐
lon ya. Ba se di ri, gin lu gar ang ila ka ‐
him ta ngan pang pu li ti ka kag 
pang-or ga ni sa syon sa pag pa tu man 
sang re bo lu syo nar yong hi li ku ton; 
kag gin ti ngub sa pang ka bi lu gan nga 
pla no sang CNL sa ma su nod nga mga 
tuig pa ra ma kaa mot sa re bo lu syon 
sa ta nan nga ba hin sa ida lom sang 
Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas 

(PKP). Gin ta sa sang CNL ang ka him ‐
ta ngan sang iya mga sa nga kag mga 
yu nit ha lin sa ika-8 kong re so si ni 
sang 2017; nag pi li sang mga upi syal 
pa ra sa Na tio nal Execu tive Com mit ‐
tee, kag nag hi mo sang Apat ka Tuig 
nga Pla no. 

Gin sa lu du han sang CNL ang iya 
mga mar tir kag mga ba ga ni han nga 
nag ha lad sang ila mga ka bu hi sa 
pag-a la gad sa pu mu lu yo la bi na sa 
ma du lom nga mga tuig sang dik ta ‐
dur yang Marcos I. Isa ka es pe syal 
nga pa si du ngog ang gin ha tag sang 
CNL sa ta ga pa ngu lo si ni nga si Kau ‐
pod Pua nga na pa tay ba ngud sa ba ‐
la ti an. Gin ba sa man ang mga men ‐
sa he sang pag hi liu sa ha lin sa PKP 
kag Ka ti pu nan ng mga Gu rong Ma ‐
ka ba yan, al ya dong or ga ni sa syon 
sang NDFP. 

Pag su por ta sang Ka sa ma-CPDF sa ina way 
ban wa, gin pa lig-on sa asemble ya

GIN RE PORT SANG KA TI PU NAN ng mga Sa ma hang 
Mang ga ga wa-Cor dil le ra Peop les’ De mocra tic Front (Ka ‐
sa ma-CPDF) Ba la ngay Wilfre do “Ka Ho ben” Alo ba sang 
uli hi nga se ma na sang Septyembre nga ma di na lag-on si ‐
ni nga gin lun sar ang ika du ha nga asemble ya sang or ga ‐
ni sa syon sa isa ka ta go nga lu gar sa Cor dil le ra.

Nag tam bong sa pag ti li pon ang mga upi syal kag ka ‐
ta pu sang Ka sa ma-CPDF ha lin sa nag ka la in la in nga ko ‐
mu ni dad kag sek tor sang ma la-ma mu mu gon. Gin su ma 
sang tsap ter ang ila mga ina gi han sa nag li gad nga tat lo 
ka tuig. Su no sa ila re port, na pa bi lin si ni ang 60% nga 
abe reyds nga pag pa la pad sang ka ta pu an. Na tu kod man 
si ni ang 6 nga gru pong pang-or ga ni sa sa nag ka la in la in 
nga ko mu ni dad kag sek tor sang ma la-ma mu mu gon kag 
re gu lar nga na lun sar ang mga pu long sang kon se ho sang 
mga li der.

Bi lang su por ta sa Ba gong Huk bong Ba yan, na ka pa ‐
nga lap ang tsap ter sang mas o me nos ₱15,000 ka bi lu gan 
nga ba lor sang su por tang pi nan syal, lo his ti kal kag ma ‐
ter yal sa mga Pu lang ha nga way.

Gin pi li sang asemble ya ang bag-o nga mga ka ta pu 
sang Ko mi teng Ta ga pa tu man sa ma su nod nga tat lo ka 
tuig. Su bong man, gin hi mo ni la ang pang ka bi lu gan nga 
prog ra ma sang or ga ni sa syon sa ma su nod nga mga tuig: 
“Pa mu nu an kag pa hu la gon ang ma la pad nga ma sa sang 
ma la-ma mu mu gon sa da lan sang pung sod non de mok ra ‐
ti kong re bo lu syon sang ban wa! Pa la pa ron kag kon so li ‐
da hon ang Ka sa ma-CPDF!”
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Ser ye sang mga pag ti li pon, pag tu on, pang kul tu ra nga pag pa sun da yag, pro tes ta 
kag iban pang ak ti bi dad ang gin lun sar sang nag ka la in la in nga gru po bi lang 

pag dum dom sa ika-50 ani ber sar yo sang dek la ra syon sang la yi mi li tar sa bi log nga 
pung sod kag sa lu was sang pung sod.

Pi la ka li bo ang nag tam bong sa 
pang kul tu ra nga pag ti li pon sa Univer ‐
sity of the Phi lip pi nes (UP)-Di li man sa 
Quezon City sang Septyembre 21. 
Gin pa lab-as sang mga dis kur so kag 
pag pa sun da yag sa pag ti li pon nga ini 
ang pag ba to sang mga be te ra no nga 
kontra-dik ta dur ya nga pag hi ma kas 
kag ang na ga pa da yon nga pag tin dog 
sang mga pa ma tan-on kag pu mu lu yo 
ba tuk sa pa sis ta nga pag pa mi gos sang 
es ta do. An tes ang amo nga pag ti li pon 
sa UP, nag lun sar sang ra li ang mga 
prog re si bo sa Men dio la sa May ni la kag 
iban pang ba hin sang pung sod non nga 
ka bi se ra.

Ka du ngan nga gin lun sar ang mga 
pro tes ta sa Ba guio, Na ga, Ce bu, Iloi lo, 
Baco lod kag Davao. Gin pa mu nu an ang 
mga pag hu lag sang mga lo kal nga 
tsap ter sang Ba gong Al yan sang Ma ‐
ka ba yan. Nag hi liu sa man ang ma da mo 
nga es tud yan te sa ad law sang pag ‐
dum dom sa pag suk sok sang itom nga 

ba yu.
An tes ang Septyembre 21, gin lun ‐

sar sang mga tit ser kag aka de mi ko ang 
ini sya ti ba nga “lak bay-a ral” kon sa 
diin gin da la ni la ang mga es tud yan te 
sa mga ma ka say sa yan nga lu gar sa 
Met ro Ma ni la nga may kaang ta nan sa 
kontra-dik ta dur ya nga pag hi ma kas. 
Nag lun sar man ang pi la ka gru po sang 
dra ma kaa ngot sa Esca lan te Mas sacre 
nga na ta bo sa ida lom sang re hi meng 
Marcos I. Ang iban na man nag lun sar 
sang ma la pa ran nga pag pang di kit kag 
pag sab-it sang mga istri mer nga may 
pa na wa gan nga kontra la yi mi li tar. 
Gin dum dom sang ma da mo nga gru po 
ang ani ber sar yo sa nag ka la in la in nga 
ma ti nu ga hon nga paa gi.

Sa lu was sang pung sod, nag lun sar 
sang mga pro tes ta kag ak ti bi dad ang 
mga Pi li pi nong mig ran te sa Hong kong, 
Ger many, US, Ca na da kag Austra lia.

Marcos Jr, gin su nod sang pro tes ta

Ika-50 ani ber sar yo sang la yi mi li tar, gin dum dom
Ka du ngan sa pag dum dom sang 

mga ak ti bis tang Pi li pi no sa US sa ika-
50 ani ber sar yo sang la yi mi li tar, ad ‐
law-ad law si la nga nagpro tes ta ba tuk 
kay Fer di nand Marcos Jr sang mag bi ‐
si ta si ya sa US um pi sa Septyembre 18 
tub tob 23 pa ra mag tam bong sa Uni ted 
Na ti ons Ge ne ral As sembly (U NGA).

Pag-a bot pa lang sa US sang 
Septyembre 18, gin sug-a law na si 
Marcos sang pro tes ta sang mga mig ‐
ran teng Pi li pi no sa gu wa sang New 
Jer sey Perfor ming Arts Cen ter. Sang 
Septyembre 19, gin hu lat man sang 
mga nagpro tes ta si Marcos sa atu ‐
bang sang New York Stock Excha nge 
kon sa diin na ka ta la na si ya nga mag ‐
dis kur so sa mga li der sang iban nga 
pung sod.

Nag hi wat man sang ser ye sang 
ak syong pro tes ta ha lin Septyembre 
20 tub tob 23 sa New City sa pag bu kas 
sang UN GA kag sa pag dum dom sang 
ika-50 ani ber sar yo sang la yi mi li tar. 
Sang Septyembre 23, ara man si la sa 
hedkwar ters sang Asia Society New 
York agud hu la ton ang pag tam bong ni 
Marcos sa isa ka da ya lo go. Tat lo ang 
gin-a res to sa pro tes ta nga ini.

Hus ga do nga nag ba su ra sa ka so ba tuk
sa PKP kag BHB, gin pa nga pi nan

MA BAS KOG NGA GIN PA KA MA LA UT SANG mga hu kom kag abu ‐
ga do ang pag pa ma hog sa ka bu hi ni Ma ni la Re gio nal Tri al Court 
Jud ge Mar lo Mag doza-Ma la gar. Ma sob ra 600 abu ga do ang nag ‐
pir ma sa isa ka pa ha yag nga na ga pa na wa gan pa ra ha ta gan pro ‐
tek syon ang mga hus ga do nga gi naa ta ke sa social me dia pa re ho 
sa gi na hi mo sang sad to ta ga pa ma ba sang NTF-Elcac nga si Lor ‐
rai ne Ba doy. Gin su mi ter ang pa ha yag nga ini sa Kor te Sup re ma 
sang Septyembre 30.

Gin man do sang Kor te Sup re ma sang Ok tub re 4 nga ipa at hag 
ni Ba doy kon ngaa in di si ya da pat pa pa nau gan sang “con tempt 
of court” kaa ngut sa iya pag pa ma hog sa ka bu hi sang isa ka hus ‐
ga do.

Na ngin sentro sang ata ke sa Face bo ok kag You Tu be si Ma ‐
la gar pag ka ta pos nga iba su ra ni ya ang pe ti syon sang De ‐
partment of Jus tice nga idek la rar nga “te ro ris ta nga or ga ni sa ‐
syon” ang PKP kag BHB.

Sang Septyembre 24, nag pa ha yag ang HU KOM, Inc, aso sa ‐
syon sang mga hu ra do sa pung sod, pa ra kun de na hon ang amo 
nga pag pa ma hog. Nag su por ta man kay Ma la gar ang Ate neo de 
Ma ni la Univer sity Scho ol of Law, Phi lip pi ne Bar As socia ti on, Free 
Le gal As sis tance Gro up kag In teg ra ted Bar of the Phi lip pi nes.

Lu ho sang mga Marcos, gin pa ka ma la ut
SAM TANG ARA SA US, to do-to do ang pag gas to 
sang pa mil ya Marcos kag ila mga ali pu res sa 
kwar ta sang ban wa. Nag pu yo si la sa ho tel nga 
na ga ba lor sang $10,000-$15,000 ka da gab-i (o 
ma sob ra ₱3.5 mil yon ka da kwar to pa ra sa isa ka 
se ma na). Nang lu ga ya wan ang iya asa wa nga si 
Liza Ara ne ta-Marcos sa ma la ha lon nga mga tin ‐
da han kag nag lan taw sang ma la ha lon nga pa la ‐
gu wa on. Pag ha lin kag pag ba lik sa Pi li pi nas, gin ‐
sug-a law ang ila gin pak yaw nga erop la no sang 
mga FA-50 jet fighter. 

Wa la sa US na ta pos ang ma lu ho nga pag pa ‐
nga bu hi sang mga Marcos. Sang Ok tub re 1, 
nag lu pad si Marcos, iya anak kag pa kai sa ni ya 
nga si Spea ker Mar tin Ro mu al dez sa Si nga po re 
pa ra mag lan taw sang ka re ra sang kot se. Gi nga ‐
mit ni la bi lang pri ba do nga jet ang Gulfstre am 
nga gin ba kal sad to sang re hi meng Du ter te pa ra 
ku no mag ser bi nga “com mand cen ter” sang Ar ‐
med Forces of the Phi lip pi nes. Gin hi mo ini sa tu ‐
nga sang pag-an tus sang ma sob ra 157,000 Pi li ‐
pi no nga gin ha li tan sang bag yo Kar ding.
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12 tuig nga Ba ri ka dang Ba yan sa 
San Roque.  Nagpro tes ta  ang mga 

re si den te kag  ta ga su por ta  sang Sit ‐

yo  San  Roque  sa  atu bang  sang 

NHA  sang  Septyembre  25  bi lang 

pag dum dom  sa  ika12  ani ber sar yo 

sang Ba ri ka dang Ba yan nga nag pa ‐

un tat sa de mo li syon sang ila ko mu ‐

ni dad. Ang Sit yo San Roque ka ba ‐

hin  sang  du ta  nga  gi naa gaw  sang 

mga bur ge sya kumpra dor nga  san ‐

day Aya la kag En rique Razon.

Pa ma tu kan ang hag na nga SIM 
card re gistra ti on. Nagpro tes ta sang 

Ok tub re 4 sa Men dio la sa May ni la 

ang  mga  na ga pa ma tuk  sa  hag na 

nga pag re histro sang SIM card. Su ‐
no sa  ila,  la pas sa ki na ma ta rung sa 

pri ba si ya kag ano ni mi dad ang SIM 

card re gistra ti on  kag  in di  ma tu od 

nga  ma ga pu gong  sa  mga  kri men 

liwas sa gi na si ling sang gub yer no. 

Gin pa ngu na han ang pag hu lag sang 

Com pu ter Profes sio nals’ Uni on.

Pa taa son ang swel do sang mga 
ma nu nud lo! Pi la ka ga tos nga ma ‐

nu nud lo  ang  nag martsa  ha lin Mo ‐

ray ta pa kad to  sa Men dio la, Ma ni la 

sang  Ok tub re  5,  Pang ka li bu ta non 

nga Ad law  sang  mga  Ma nu nud lo, 

pa ra  idu so  sa  gub yer nong  Marcos 

nga  pa taa son  ang  ila  nga  swel do, 

du ga ngan ang  ila nga mga be ne pi ‐

syo  kag  paus wa gon  ang  mga 

eskwe la han.  Gi na du so  man  ni la 

nga  du ga ngan  ang  bad yet  pa ra  sa 

sek tor sang edu ka syon. Su no sa Al ‐

li ance of Concer ned Teachers, mas 

ma ta as pa ang swel do sang uni por ‐

ma do nga per so nel pa re ho sang mi ‐

li tar  kag  pu lis  kum pa rar  sa  ila  nga 

mga ma nu nud lo.

Lap sag kag 11 pa, bik ti ma sang pag pang-a bu so sang mga sul da do 

Na lis ta ang tat lo ka ka so sang pag pa na kit kag pag pang-a bu so sang mga sul ‐
da do sa mga ma ngu ngu ma kag tu man dok nga re si den te sa mga pru bin sya 

sang Ori en tal Min do ro, Neg ros Occi den tal kag Su ri gao del Sur sa nag li gad nga 
mga se ma na. Ta nan si la gin pa si bang dan nga may an gut o ka ta pu sang Ba gong 
Huk bong Ba yan.

Sa Su ri gao del Sur, gin da kup kag 
gin tortyur sang mga tro pa sang 75th 
IB sang 13 oras ang pi to ka mag par ‐
yen te nga ma ngu ngu ma sa Sit yo Ka ‐
ta ba dan, Ba ra ngay San Roque, San 
Mi gu el sang Septyembre 18.

Naab tan sang mga sul da do sa ila 
ulum han san day Le boy, iya asa wa nga 
si Etshell, Erlyn, John Paul, Archie kag 
Den nis, nga pa re ho me nor-de-e dad, 
tanan sang pa mil ya Mon te neg ro. Upod 
ni la si Raffy Arci nal. Gin pang ba kol si la, 
bi san nag pa hi ba lo si la nga ma gat ra ‐
ba ho sa ad law nga ina. Gin pu tos si 
John Paul sang tra pal kag gin pang si ‐
pa. Si Le boy na man gin bu ta ngan sang 
plas tik nga bag sa ulo kag gin pa ka ‐
mang sa atu bang sang iya pa mil ya.

Sa Neg ros Occi den tal, sob ra apat 
ka oras nga gin ku long sang 94th IB 
ang mag-a sa wa nga Ga may kag Oril lo 
Car pen te ro kag anak ni la nga 1-tu ig 
ang edad, kag si Do dong Car pen te ro 
sa Sit yo Neg ros 9, Ba ra ngay Ori ngaw, 
Ka ban ka lan City sang Septyembre 20. 
Gin pai da lom si la sa gra be nga si ko lo ‐
hi kal nga tortyur.

Na ga pa ngu ha sang uta non ang 
mag-u tod nga Ga may kag Do dong 
sang dak pon si la sang ma sob ra 20 sul ‐
da do. Gin-nus nos ang gu ya ni Ga may 
sa du ta sang mag tu yo si ya nga mag ‐
sing git kag mag pa nga yo sang ta bang. 
Gin da kup man si Oril lo kag iya 1-an yos 
nga lap sag nga na ga pa ngi ta kay Ga ‐
may. Gin da la si la ta nan sa kam po mi li ‐
tar sa Ba ra ngay Ca mi nga wan. Alas-9 
na sang gab-i si la gin bu hi an.

Sa Ori en tal Min do ro, gin ran sak 
sang 4th IB ang ba lay sang tu man dok 
nga Mang yan-Ha nu nuo nga si G. Ki tot 
sa Sit yo Gaang, Ba ra ngay Pa nay ta yan, 
Man sa lay sang Septyembre 22. Gin ba ‐
kol si ya kag iya anak sang mga sul da ‐
do. Na ga ka ong ang mga mag-a may 
sang gul pe nga mag sa la kay ang mga 
ber du gong mi li tar.

Gi na paggwa sang mga sul da do 

nga na ku ha sa ba lay ang du ha ka pu ‐
sil. Gin bas tos sang mi li tar ang asa wa 
ni G. Ki tot kag gin-ag da nga mag kig hi ‐
la was sam tang gi na ba kol ang ba na ni ‐
ya. Tub tob su bong, uyat gi ha pon sang 
mga sul da do si G. Ki tot kag wa la pa 
gi na tu haw.

Pag pa tay. Gin-am bus kag gin lut ‐
hang sang mga ar ma dong ele men to 
ang be te ra no nga ko men ta ris ta sa 
rad yo nga si Percival “Percy La pid” 
Ma ba sa sa BF Re sort Vil la ge sa Ta lon 
Dos, Las Piñas sang Ok tub re 3. Ki la la 
si ya nga kri ti ko sang re hi meng Du ter te 
kag Marcos II. Si ya ang ika du ha nga 
ma ma ha yag nga gin pa tay sa ida lom 
sang bag-o nga re hi men.

Bi lang pag kun de nar sa pag pa tay, 
nagpro tes ta ang nag ka la in la in nga 
gru po sa pag pa ngu na sang Na tio nal 
Uni on of Jour na lists of the Phi lip pi nes 
sang Ok tub re 4 sang gab-i sa Boy 
Scout Circle, Quezon City.

Sa Agu san del Sur, gin pa tay sang 
mga sul da do sang 9th Special Forces 
Com pany ang mga si bil yan nga san day 
Lo nie Hai nam pos Pi son kag Jes sa Te ‐
rol Em poy sang Septyembre 30 sa P-7, 
Ba ra ngay San Vicen te, Pros pe ri dad. 
Gin paggwa sang mi li tar nga na pa tay 
sa engkwentro ang du ha. Da ti si la nga 
mga  ka ta pu sang ha nga way sang 
ban wa.

Pag pang lut hang. Si yam ka si bil ‐
yan ang gin pau la nan sang ba la sang 
mga ele men to sang 1st Special Forces 
Bat ta li on (SFB) sa ma ta lon nga ba hin 
sang Ba goa ni ngud, Ta go lo an II, La nao 
del Sur sang Septyembre 22. Ang amo 
nga yu nit sang 1st SFB na ga hi mo sang 
ope ra syong kom bat sa lu gar ha lin pa 
Septyembre 18. Ma sob ra 100 sul da do 
ang na ga pang lig hot sa lu gar.

Pag pang-i pit. Gin pa sa ka an sang 
hi mu-hi mo nga ka so nga pag pa nga wat 
sang mga pu lis sang Quezon City san ‐
day Ka ra Tag gaoa, or ga ni sa dor sang 
Ki lu sang Ma yo Uno (KMU), kag He la ri 

Val bue na, li der sang Pa sik lab Ope ra ‐
tors and Drivers As socia ti on-Pis ton, 
su no sa re port sang KMU sang uli hi 
nga se ma na sang Septyembre. Gin pa ‐
sa ka ang ka so ba tuk sa ila bi lang ku no 
mga li der sa gin hi mo nga ma taw hay 
nga pro tes ta sang Hul yo 2020.
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“Sob ra gid kaistrik to sad to nga 
bi san pag kad to sa ban wa, gi na du mi li ‐
an mag da la sang bi na ngon, gi na ba li,” 
es tor ya ni Fi lom, isa ka tu man dok nga 
Mang yan, sam tang gi na han du raw ang 
ka lai nan sang la yi mi li tar sa Sout hern 
Ta ga log. “E, in di mo pwe de ibu lag ang 
bi na ngon sa amon nga mga Mang ‐
yan!”

Ma lu was pa di ri, naag yan man 
nan day Fi lom nga pung gan sang mga 
ele men to sang PC nga mag kad to sa ila 
nga kai ngin sa pag pa ti nga ma kig ki ta 
ang mga tu man dok sa mga myembro 
sang Ba gong Huk bong Ba yan (BHB).

Sa bar yo ni la, may mga gin tortyur 
kag sob ra nga gin pa an tus nga mga 
Mang yan-Ha nu nuo ba ngud gi naa ku ‐
sar si la nga na ga pa kig-a ngut sa BHB. 
Du ha sa na ngin bik ti ma amo san day 
Aloy kag No mes, la kip sa amay o gi ni ‐
ka nan kag na ga pa mu no sa ila nga tri ‐
bo. Gin pa am bit ni la nga in di lang pag ‐
pang-i pit ang naag yan sang mga 
Mang yan sa ka mot sang mga PC, kun ‐
di pa ti pag pang bas tos kag pag tam pa ‐
las sa ila nga kul tu ra kag gi na pa ti han. 
Gi na-u kay sang mga na gao pe ra syon 
nga mi li tar ang mga bu kid kag gin ‐
tam pa las ang mga sag ra do ni la nga 
lu gar. Gin kal kal sang PC ang lu lub ‐
ngan sang mga tu man dok kag gin lap ‐
ta ang mga tul-an sang ila mga ka ti ‐
gu la ngan ba ngud sa “pag pa ngi ta sang 
mga gin ta go nga ar mas sang BHB.”

Sam tang, sa du lu nan sang Sout ‐
hern Quezon kag Bicol, gin dep loy ang 
pi to ka ba tal yon sang Phi lip pi ne Army, 
du ha ka ba tal yon sang PC kag isa ka 
Ma ri ne Bat ta li on Lan ding Team sa 
tuig nga ina. May su por ta nga pang ‐
ka ha ngi nan ang tag sa ka ba tal yon kag 
ka tu wang ni la ang Phi lip pi ne Army 
Light Ar mory sa mga ope ra syon sa 
pag pa ngi ta kag pag wa sak. Gin say say 
ni Ho mer, isa ka ma ngu ngu ma nga 
per so nal nga na ka sak si sa pag kontrol 

sang mga PC sa pag ba kal sang pag ka ‐
on sang mga re si den te. Gi na ob li gar 
si la nga mag pir ma sa log bo ok sa tag sa 
ka pag kad to sa uma.

Ang mga lu gar nga gi na du da han 
may yu nit sang BHB gi nao pe ra syon 
nga may ka da ku on nga bri ga da nga 
pwer sa mi li tar nga gi na du nga nan 
sang istra ping kag pag pa mom ba ha lin 
sa ere. Sang Ab ril 1974, isa ka bu lan 
nga nag te ner ang 800-900 tro pa mi li ‐
tar sa Ba ra ngay San An to nio, Ka la ya ‐
an, La gu na kag mga kai ping si ni.

In di bas tan te ang in dem ni pi ka syon
Na ka ba ton si Ta tay Andy sang 

₱75,000 nga in dem ni pi ka syon ba se sa 
pa bo rab le nga de si syon sang Ha waii 
Court ba tuk sa mga Marcos bi lang isa 
sa mga bik ti ma sang la yi mi li tar. 
Apang in di si ni tub tob san-o ma pa nas 
ang ma pa it ni ya nga ina gi han. Sa ila 
nga sit yo sa Ba ra ngay Qui pot, San 
Juan, Ba ta ngas, apat lang ang gin ha ‐
ta gan sang in dem ni pi ka syon sam tang 
naag yan sang bi log nga bar yo ang bu ‐
nal kag ka pin tas sang la yi mi li tar.

Gin-a ku sar si Ta tay Andy sang 
de ka da 1980 nga may an gut sa BHB. 
Gin du kot si ya sa iya ba lay kag gin ‐
tortyur sang mga ber du go sa kam po 
sa Ba ra ngay Cas til lo, San Juan. Gin ‐
pa hig da si ya kag gin bu ta ngan sang 
tual ya sa gu ya. Gin bu hu san sang tu ‐
big nga may ha bon nga nag su lod sa 
iya nga ilong kag ba ba.

Naag yan man ang mga ta ga Ba ‐
ra ngay Qui pot sang pi la ka be ses nga 
pag pa ta wag sa kam po sang mi li tar. 
May upod nga tortyur ang mga gi na ‐
hi mo nga im bes ti ga syon kon sa diin 
gi na pa la kat si la nga na ga lu hod sa ba ‐
tu hon pa li bot sa gwa sang kam po 
sam tang ang iban gi na lu bong sang 
tub tob sa liog. Nag pa di hot man sang 
nag ka la in la in nga ka ha yu pan ang PC 
pa ra bung ka gon ang pag hi liu sa sang 

Wa la pa sang 10 tuig ang edad si Fi lom (in di ma tu od nga nga lan) sang na ‐
sak si han ni ya nga gi na sa po te sang mga ti na wo sang Phi lip pi ne Consta bu ‐

lary (PC) ang iya nga lo lo sa ila uma sa Ba ra ngay Pa nay ta yan, Man sa lay, Ori en tal 
Min do ro. Ang ka bang da nan—may da la nga ma la ba nga bi na ngon ang iya lo lo.

mga re si den te kag mga pa mil ya paa gi 
sa pag pa lin ya sang mag-a may kag 
gin pa sum bag sa ka da isa. Gi na bi tay 
ang mga amay kag gi na pa sum bag sa 
anak nga daw punching bag. Kon in di 
mag su nod ang anak, si ya ang sum ba ‐
gon sang PC.

Sob ra ka sa kit pa ra sa mga ta ga-
Qui pot nga pag ka ta pos ang la yi mi li ‐
tar na-“pro mo te” pa ang mga  na ga ‐
pa mu no sang mga ka la ka san kag 
pag pa an tus sa ila.

Su no kay Fi lom, “Ma kau lu got kag 
ma kai li nit nga isa na na man ka 
Marcos ang na ka pung ko nga pa ngu lo 
sang pung sod la bi nga wa la sang 
pag hi nul sol kag pag ki la la ang pa mil ya 
nga ini sang dik ta dor sa mga kri men 
sang ila pa mil ya la bi na sa pa na hon 
sang la yi mi li tar.” Na ga pa da yon ang 
pag hi ma kas sang bi log nga pung sod 
pa ra suk ton kag pa sab ton ang pa mil ‐
ya Marcos kag mga ali pu res ni la sa ila 
nga mga kri men sa ban wa. Da ku nga 
hang kat ini sa ida lom sang isa ka 
Marcos sa Ma lacañang kag sa tu nga 
sang pag pa di hot sang mga ini nga 
sis te ma ti ko nga re bi sa hon kag ti ku on 
ang ka say sa yan kag sak da gon ang 
ka kug mat nga ha lin tang sang ka say ‐
sa yan bi lang amo ang pi na ka bu la wa ‐
non nga na ta bo sa pung sod sang Pi li ‐
pi nas.

Pa ha num dom ni Ta tay Andy, 
“Da pat pa da yon nga ipa am bit ang 
ina gi han kon paa no nag-an tus ang 
pu mu lu yo sa pa na hon sang mar ti al 
law, la bi sa mga bag-o nga he ne ra ‐
syon sang pa ma tan-on. Mag ser bi nga 
pa ha num dom kag hang kat ang amon 
mga ina gi han pa ra in di na pa ha nu gu ‐
tan nga ma su lit ang ka kug mat sang 
mar ti al law."

Ma ka ku lug mat nga han du ra wan sang la yi 
mi li tar sa Sout hern Ta ga log
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Gi na ta wag nga “ta lud tod sang 
Luzon” ang Sier ra Mad re, ang pi na ‐
ka ma la ba nga ka bu ki ran (680 ki lo ‐
met ro) sa Pi li pi nas. Na ga la pos ini sa 
10 pru bin sya sa tat lo ka re hi yon. 
Mang ga ran ini sa re sor sa  nga ka gu ‐
la ngan. Pu luy-an ini sang 808 kla se 
sang mga ha yop, kon sa diin ka tu nga 
na ga ka bu hi la mang sa pung sod. Ma ‐
da mo di ri ang ma la pit na ma du la. Gi ‐
na si ling nga ma ki ta di ri ang pi na ka ‐
da ku nga na bi lin lang nga ka gu la ‐
ngan. Gi na ka big ini nga isa sa pi na ‐
ka-bio diver se nga lu gar sa bi log nga 
pung sod.

Uga ling, sa atu bang sang ha los 
10 tuig nga pag dum dom sang Ad law 
sang Sier ra Mad re, wa la un tat ang 
pag pang ha lit sa ka bu ki ran nga ini. Sa 
pi hak sang in di ma ba li ba ran nga im ‐
por tan sya si ni, pa da yon ang reak ‐
syu nar yong es ta do sa pag pa ha nu got 
sa ma pang ha lit nga imprastruk tu ra 
nga na ga sa mad di ri. La kip di ri ang 
gi na pi lit nga pag tu kod sang mga 
dam, sa pi hak sang pag pa ma tuk sang 
mga na ga pu yo sa ka bu ki ran.

Apat nga dam
Sa nag ta li wan nga mga de ka da, 

sa ri sa ri nga pro yek tong me ga dam 
ang gi na pi lit nga tu ku ron sa Sier ra 
Mad re--ang Lai ban, Ka li wa-Ka nan 
kag su bong ang Ahu nan. Pi na ka da ku 
sa mga ini ang Lai ban Dam nga pa ‐
ga tu ku ron ta ni sa Ka li wa River sa 
Ba ra ngay Lai ban, Ta nay, Rizal. Na ‐
ka ta la na ini nga mag pa la yas sang 
11,000 pa mil ya sa pa ga sa ku pon si ni 
nga 28,000 ek tar ya nga wa tershed 
area kag 2,239 re servoir area.

Gin bay lu han ang Lai ban sang 
pla no nga Ka li wan Dam sa Ka li wa 

River sa Ba ra ngay Pag sa nga han, Ge ‐
ne ral Na kar, Quezon. Pa ga lu nu ron 
si ni sa tu big ang 9,700 ek tar ya nga 
pro tek ta dong ka gu la ngan nga du ‐
tang an sestral kag pa la ya son ang 
1,465 pa mil ya sang tu man dok nga 
Du ma gat-Re mon ta do. Ka ba hin ini sa 
ka bi lu gan nga di sen yo sang pag tu kod 
sang si yam nga dam sa nag ka la in la in 
nga ba hin sang na ga su lug pon nga 
su ba nga Ka li wa, Ka nan kag Agos. Sa 
ka bi lu gan, gi na tantya nga maa pek ‐
tu han sang bi log nga pro yek to ang 
11 ba ra ngay kag 39 tu man dok nga 
ko mu ni dad. Su no sa mga gru pong 
tu man dok, gi nau na sang gub yer no 
ang pag tu kod sang Ka li wa Dam ba ‐
ngud di ri ang “pi na ka ma lu ya” nga 
pag pa ma tuk sang 2015.

Pi na kau li hi sa mga pro yek tong 
dam ang Ahu nan Hydro po wer Dam 
sang kum pan ya nga Pri me Met ro Po ‐
wer Hol ding s Corp. sang bur ge sya 
nga si En rique Razon. Una ini nga 
gin li bod sang Septyembre 2021 kag 
nagbwe lo si ning Agos to. Gi na tu kod 
ang dam nga ini sa 300 ek tar ya nga 
ka gu la ngan sa Pa kil, La gu na kag ma ‐
ga ku ha sang tu big sa La gu na de Bay. 
Pa ga lu nu ron si ni ang ma gag may nga 
mga su ba, sa pa kag bu say nga gi na ‐
ku ha an sang tu big sang 20,000 pu ‐
mu lu yo sa lu gar. Pa ga pa la ya son si ni 
ang 12,000 re si den te sa ila mga du ta.

Ma bas kog nga pag pa ma tuk
Na pa at ras sang mga tu man dok 

nga Du ma gat-Re mon ta do kag gru po 
nga ma ka-ka pa li bu tan ang pag tu kod 
sang Lai ban Dam sang 2009. Pe ro 
sang 2019, gin lu sot sang sad to re hi ‐
meng Du ter te ang pag tu kod sang ka ‐
bay lo nga Ka li wa Dam kag gin ha tag 

Nag ting kad ang pa na wa gan nga Save Sier ra Mad re o Sal ba ron ang Sier ra 
Mad re, isa ka ad law pag ka ta pos ha li tan sang su per bag yo Kar ding ang 

mga pru bin sya sa Ca ga yan, Central Luzon kag Sout hern Ta ga log sang 
Septyembre 25. Na ta bu an nga ang ad law nga ini (Septyembre 26) amo man ang 
Ad law sang Save Sier ra Mad re nga una nga gin dek la rar sang 2012. Im por tan te 
ang pa pel sang Sier ra Mad re sa pag sa gang sa mga ma bas kog nga bag yo kag ka ‐
la mi dad nga du lot sang pag ba ha, mga  ma bas kog nga ha ngin kag ulan sa pu mu ‐
lu yo kag ulum han sa Luzon.

ang kontra ta sa mga kum pan yang 
Chi ne se, ka bay lo sang mi nil yong 
dol yar nga utang ha lin sa Chi na. Gi ‐
na ta wag nga New Cen ten ni al Wa ter 
Source ang pro yek to nga gi na si ling 
ma ga sup lay sang tu big sa Met ro 
Ma ni la. Sad tong tempra no nga ba hin 
sang 2022, gin ti la wan nga ma ni pu ‐
la hon sang re hi men ang pag ha tag-
pa ha nu got sang mga ko mu ni dad 
sang Du ma gat-Re mon ta do sa isa ka 
pe ke nga kon sul ta syon.

Gin pa ma tud-an sang mis mo as ‐
sessment re port nga gin ko mi syon 
sang Met ro po li tan Wa ter works and 
Se we ra ge System sang 2019 ang da ‐
ku nga ka ha li tan nga gi na du lot sang 
Ka li wa Dam sa ka bu ki ran sang Sier ‐
ra Madrre. Pa ga was kon si ni ang du ‐
tang an sestral sang mga Du ma ‐
gat-Re mon ta do nga may 12 lu gar 
nga gi na ka big nga sag ra do. Maa ‐
pek tu han sang pro yek to ang ilim non 
nga tu big kag iri ga syon sa Infan ta, 
nga na ga sa lig sa Agos River. Sa pa ‐
na hon sang mga bag yo, kag ki na ‐
hang la non nga mag paa was sang tu ‐
big, pa ga lu nu ron si ni ang mga bar yo 
kag ko mu ni dad nga ara sa kun sa ran 
sang ka bu ki ran.

Ma la pad man ang pag pa ma tuk 
sa Ahu nan Dam. De li ka do ini, su no 
sa mga gru pong ma ka-ka pa li bu tan 
ba ngud gi na tu kod ini sa lu gar nga 
gi na ka big nga may tat long fault li ne 
(pa ga ha li nan sang mga  li nog). Bi san 
wa la pa ini sang per mit, nag su god 
na ang kum pan ya sang pag pang bu ho 
sang du ta. Pa re ho sa ka so sang pag ‐
ba to sa Ka li wa Dam, pag pang-i pit 
kag in ti mi da syon ang sa bat sang es ‐
ta do sa mga  re si den te kag gru po 
nga na ga pa ma tuk.

Un ta ton ang pag tu kod sang mga
me ga dam sa Sier ra Mad re
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Ang pag sad sad sang ba lor sang 
pi so ka tu wang sang pag lu ya sang nag ‐
ka la in la in nga kwar ta sa ka li bu tan bu ‐
nga sang du so sang gub yer nong US 
nga pa taa son ang ba lor sang dol yar. 
Tu yo sang US nga isal bar ang eko nom ‐
ya si ni ha lin sa is tagpla syon (ma ta as 
nga impla syon sa tu nga sang eko nom ‐
ya nga ma lu ya). Na ga ka pe lig ro nga 
mag sad sad sa re se syon ang US kag 
iban pang pung sod ka pi ta lis ta.

Pa re ho sa iban pang at ra sa dong 
pung sod, ma lub ha ang epek to sa lo kal 
nga eko nom ya kag pa nga bu hi an sang 
mga Pi li pi no ang pag sad sad sang pi so. 
Ka kum bi nar ang na ga si na ka nga pre ‐
syo sang mga pro duk tong pet rol yo kag 
iban pang mga ba lak lon, kag ang na ga ‐
da ku nga pag sa lig sa im por ted nga 
sup lay sang pag ka on, ang de bal wa syon 
sang pi so na ga bu nga sang la bing ma ‐
da sig nga pag ta as sang pre syo sang 
pag ka on, pro duk tong pet rol yo, su bong 
man sang iban pang ba se hang ba lak lon 
sa maa bot nga mga bu lan.

Nag re sul ta ang na ga ti na as nga 
pre syo sang gi na im port nga pet rol yo 
sa ma da sig nga pag da ku sang de pi si to 
sa ba la lig ya an sang pung sod, kon sa 
diin ang 7-bu lan (E ne ro-Hul yo) nga 
dis ba lan se nag lab-ot na sang $35.75 
bil yon, ma sob ra 45% nga mas ma ta as 
sang sa $24.6 bil yong de pi si to sa ba la ‐
lig ya an sa bi log nga 2021. Ang na ga ‐
da ku nga lang-at nga ini ma ga pa lub ha 
sang kri sis sa eko nom ya, la bi na sa 
pag lu ya sang pi so. Ang de pi si to sa ba ‐
lan se sang ba lay ran o ba lance of pay ‐
ment sang pung sod sa unang tu nga 
sang tuig nag re histro sa $3.1 bil yon, 
63.1% mas ma ta as kum pa rar sa pa re ‐
hong pa na hon sang nag li gad nga tuig. 
Anum ka bu lan nga si ge-si ge nga pag ‐
nu bo sang re ser bang dol yar sang 
pung sod pa du long $99 bil yon, pi na ka ‐
ma nu bo sa nag ta li wan nga du ha ka 
tuig.

Ang ne ga ti bong epek to sang pag ‐
lu ya sang ba lor sang pi so na ga pa ting ‐
kad sa sob ra nga pag sa lig sang pung ‐

Sa nag li gad nga mga se ma na, ha los ad law-ad law na ga bag sak ang ba lor sang pi ‐
so kontra sa dol yar sa pi na ka ma nu bo sa ka say sa yan. Um pi sa sa pag bu kas sang 

tuig, nag-us-os sang in di mag nu bo sa 15% ang ba lor sang pi so ha lin ₱50.9 pa du long 
₱58.9 kontra sa dol yar. Gi na tantya nga la bi nga mag-us-os pa ini sa tu nga sang ₱65 
kag ₱70 an tes mag ta pos ang tuig.

sod sa mga im por ted nga ba lak lon, la bi 
na sang mga pro duk tong ka pi tal, o 
mga ka ga mi tan sa pro duk syon, pa ti na 
ang ma nu pak tu ra, pro duk tong kon ‐
syu mer, kag su bong pa ti sa sup lay 
sang pag ka on. Bu nga sang  pag ka gu ba 
sang lo kal nga pro duk ti bong pwer sa sa 
nag li gad nga 40 tuig, ha los ta nan na 
gi na im port sang pung sod (la kip ang 
asin), ga ni bul ne rab le ang pung sod sa 
pag lu ya sang ba lor sang kwar ta. Na ‐
ga pa bi lin nga at ra sa do, ag rar yo kag 
in di in dustri ya li sa do ang pro duk syon 
sang pung sod sa ka bi lu gan. Li mi ta do 
ang pag ma nu pak tu ra sa pag-a sem bol 
sang mga pye sa nga gi na im port (la kip 
ang mga se mi kon duk tor), kon sa diin 
ang de mand pa ra di ri na ga ti bu sok.

Wa la sang pla no ang re hi meng 
Marcos kag iya mga ma ned yer sa eko ‐
nom ya nga ta pu son ang sob ra nga 
pag sa lig sang pung sod sa im por ted 
nga mga ba lak lon. Im bes nga sab ton 
ang ki na hang la non nga pa taa son ang 
ika sa rang sang pung sod nga 
magprod yus sang pag ka on kag iban 
pang ma nu pak tu ra, lu yag lang si ni nga 
ipa bi lin ang pag sa lig gid lang sang 
pung sod sa im port, du mu lu ong nga 
pa mu hu nan kag du mu lu ong nga pag ‐
pa ngu tang."

Nagasadsad ang ekonomya kadungan sa pagluya sang piso kontra dolyar

Ili gal nga pag pa ha lin sa tra ba ho sa Ce bu, gi na ba tu an

Sam tang, gin kun de nar sang Al ‐
yan sa sa mga Ma mu muo sa Sug bo-Ki ‐
lu sang Ma yo Uno ang pag pa ha lin sang 
4,485 ma mu mu gon sa li ma ka ulub ra ‐
han sang ba yu nga gi na pa nag-i ya han 
sang isa ka kum pan yang Tai wa ne se sa 
Mactan Export Proces sing Zo ne. Gin-
a nun syo ang pag pa ha lin sang li ma ka 
kum pan ya sang Septyembre 29. Si ling 
sang gru po, ang ma tu od nga tu yo sang 
pag pa ha lin amo nga ipa bi lin nga ma ‐
nu bo ang su hol kag li ka wan nga ipa tu ‐

man ang pag man du nga pag ta as sang 
su hol. Gin tu mod sang mga ma mu mu ‐
gon nga tu man ka nu bo sang ila su hol 
nga ₱435/ad law kum pa rar sa ka pa re ‐
ho nga ma mu mu gon sa Tai wan nga 
may su hol nga  ₱1,631/ad law.

Du gang di ri, na ka ba ton sang re ‐
port ang gru po nga gi la yon man nga 
pa ga bay lu han sang mga kum pan ya 
sang mga bag-o ang gin pa ha lin sang 
mga ma mu mu gon. “Da ku nga in hus ti ‐
sya ini sa gin pa ha lin nga mga ma mu ‐

Nagpro tes ta ang mga ma mu mu gon sa ida lom sang Li way way Wor kers Uni on 
(LI WU-ANG LO-KMU) sa atu bang sang upi si na sang DO LE-Central Vi sa yas 

sang Septyembre 19 kag 22 ba tuk sa ma da mu an nga pag pa ha lin sa kum pan ya. Gin ‐
ta bo ni la ang pro tes ta sam tang gi na pa ma ti an ang ka so sang kontraktwa li sa syon sa 
pab ri ka. Pi la ka bu lan nga si ra do ang pab ri ka du lot sang na ga ha na nga pag say lo si ni 
sang ope ra syon sa Li lo an ha lin sa Man daue City, pa re ho sa is la sang Ce bu.

mu gon nga ma du la an si la sang tra ba ‐
ho ba ngud sa ma lub ha nga kri sis sa 
ka li bu tan, pa ra la mang bay lu han si la 
sang iban.”

Gi na ra son sang mga kum pan ya 
ang na ga ha na nga pang ka li bu ta non 
nga re se syon nga may upod nga ma ‐
ta as nga impla syon kag ma bud lay nga 
kun di syon pang pi nan sya bi lang ra son 
sang pag si ra. Pa re ho sang iban ang 
sub sek tor sa pag pa ma nu pak tu ra, na ‐
ka sa lig sa du mu lu ong nga ma ter yal 
kag ma ki nar ya ang pag ma nu pak tu ra 
sang ba yu. Na ka tum-ok ang mga pro ‐
duk to si ni sa pang ka li bu ta non nga ba ‐
la lig ya an. Ka du ngan sang pag pa ha lin 
sa Mactan ang pag pa ha lin man sa wa ‐
la na hi bal-an nga nu me ro sang mga 
ma mu mu gon sa Sho pee Phi lip pi nes.


