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Ang pag pa na la kay sang AFP sa 
Hi ma may lan na ta bo pag ka ta pos 
ang mag ka su nod nga engkwentro sa 
isa ka yu nit sang Ba gong Huk bong 
Ba yan (BHB) sa isa ka ma lig win nga 
ba ra ngay kon sa diin anum nga pa ‐
sis tang sul da do ang na pa tay. Ang 
gin pa ki ta nga bru ta li dad sang AFP 
sa ma sa ma ba ngis nga pag ti ma los 
sa ma sa sa lu gar nga gi na ka big ni la 
nga na ga su por ta sa ha nga way sang 
ban wa, isa ka ti kang nga ha yag nga 
liw-as sa gin ta la na sang in ter na ‐
syu nal nga ma ka ta wo nga la yi.

Ang wa la-un tat nga te ro ris ta 

nga pag pa na la kay sa ma sa sa Neg ‐
ros, sa ta bon sang "com mu nity sup ‐
port prog ram," ka ba hin sang na ga ‐
sing ki nga ata ke sa mga si bil yan sa 
nag ka la in la in nga ba hin sang pung ‐
sod, pa re ho sa Sa mar, Davao, Mas ‐
ba te, Min do ro, Ca ga yan kag iban 
pang is la kag pru bin sya. Pag pa sing ki 
pa ini sang li ma-ka-tu ig nga open si ‐
ba sang AFP kag Phi lip pi ne Na tio nal 
Po lice (PNP) sa bi log nga pung sod, 
sa ida lom sang pa yong sang Na tio ‐
nal Task Force (NTF)-Elcac.

Na ka sentro ang mga ope ra syon 
sang AFP sa pag tap na sa re bo lu syo ‐

Pa nga pi nan ang ma sa
ba tuk sa pa sis ta nga pag pa na la kay

Gi na tos nga mga pa sis tang sul da do sang Ar med Forces of the Phi lip pi ‐
nes (AFP) si ni lang ang nag lu sob kag nag pa pa na og sang la yi mi li tar sa 
mga ma lig win nga ba ra ngay kag ko mu ni dad sa syu dad sang Hi ma ‐

may lan, Neg ros Occi den tal. In di mag nu bo sa 18,000 nga ma ngu ngu ma, ma ‐
mu mu gon sa uma kag or di nar yong pu mu lu yo ang nap wer sa nga mag bak wit sa 
ila mga pu luy-an ba ngud sa wa la-un tat nga pag pa ngan yon kag istra ping sang 
AFP ma la pit sa ila mga ko mu ni dad, kag pag pang ha lug hog, pag pang ba kol kag 
pag pang kug mat sang mga sul da do ba tuk sa mga si bil yan. Ginpwer sa si la nga 
mag bak wit sang mi li tar sa pag pa tu man sang "no man's land" kon sa diin sin-o 
man nga ma bi lin ka bi gon nga tar get sang pag ti ro sang AFP.

nar yo nga ar ma dong pag ba to sang 
BHB nga pi na ka hu got nga ta ga pa ‐
nga pin sa in te res kag pag hi ma kas 
sang ma sa ba tuk sa pyu dal kag iban 
pang por ma sang pag pang hi mu los 
kag pag pa mi gos. Uga ling, ang esen ‐
sya kag pi na ka tu yo sang pag pa na ‐
la kay sang AFP kag PNP ba tuk sa 
mga si bil yan amo ang pag tap na sa 
ta nan nga por ma sang pag ba to 
sang ma sa. Na ga ser bi ini sa in te res 
sang mga da ku nga aga lon nga 
may du ta kag sang ne go syo sang 
mga da ku nga bur ge sya kompra dor 
kag bu ruk ra ta ka pi ta lis ta nga im ‐
bol ba do sa pag pa la pad sang mga 
mi na, plan ta syon kag mga ma pang ‐
ha lit kag kontra-pu mu lu yo nga pro ‐
yek to pang-imprastruk tu ra.

Gi na tos nga mga ba ra ngay sa 
na ga ka la in la in nga ba hin sang 
pung sod ang su bong na ka pai da lom 
sa pag-ham let o pag ku dal sang mi ‐
li tar. Daw mga bi lang go sa tag sa-
tag sa ka ba ra ngay ang ma sang ma ‐
ngu ngu ma kag imol: gi na pa pa na og 
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ang blo ke yo kag pag li mi tar sa pag ‐
ka on kag ko mer syo, gi na istrik tu han 
ang pagtra ba ho ni la sa ila mga uma 
kag kai ngin, na ga tu kod sang mga 
kam po o ba raks sang mga sul da do 
sa tu nga o hi gad sang mga ba ra ‐
ngay, la kip ang mga istruk tu ra nga 
si bil yan pa re ho sang eskwe la han, 
kli ni ka, ba ra ngay hall gi na hi mo nga 
ba raks.

Ad law-ad law gi naa tu bang sang 
ma sang ma ngu ngu ma sa mga bar yo 
nga gi na sa kup sang AFP kag PNP 
ang dag way sang te ro ris mo sang 
es ta do kag ang bru tal nga mga tak ‐
ti ka si ni. Lu yag sang mga pa sis tang 
te ro ris ta nga ipa du lot ang ka had lok 
kag ka kug mat sa dug han sang ma sa, 
lu pi gon ang ila di wa, was kon ang ila 
pag hi liu sa, kag pia ngon ang ila pa ‐
nin du gan nga pa nga pi nan ang ila 
in te res.

Uga ling, sam tang na ga la la ang 
pag pang tap na sang AFP kag PNP sa 
ma sang ma ngu ngu ma kag imol sa 
kaum han, la bing na ga da lom man ang 
ila rek la mo kag gi na ga tu ngan ang ila 
kaa kig sa mga pa sis tang sul da do kag 
sa ga ruk nga na ga ha ring sis te ma. 
Na hi bal-an sang mas ma da mo sa ila 
nga da pat ni la nga la bing pa lig-u non 
ang ila pa nin du gan nga mag hi liu sa 
kag mag hu lag pa ra pa nga pi nan ang 
ila in te res kag kaa yu han.

Ki na hang lan gid sang ma sang 
ma ngu ngu ma kag sang ila mga ko ‐
mu ni dad sa kaum han ang su por ta 
sang bi log nga pu mu lu yo sa pag ba to 
ni la sa pa sis tang pag pa na la kay 
sang te ro ris tang AFP kag PNP. Da ‐
pat hi mu on ang ta nan pa ra ibu yag ‐
yag kag pa ka ma lau ton ang ka da isa 
nga ka so sang pag la pak sang AFP 
kag PNP sa taw ha nong ki na ma ta ‐
rung kag pag la pas sa in ter na syu nal 
nga mga ma ka ta wo nga la yi. Da pat 
ba tu an ang pag pa lap ta sang AFP 
kag PNP sang di sim por ma syon kag 
mga pal tik nga ba li ta nga gi na ga mit 
nga pang ta bon sa pa sis mo kag mga 
pag pang-a bu so sa taw ha nong ki na ‐
ma ta rung.

Res pon si bi li dad sang ta nan nga 
pwer sang de mok ra ti ko, kag na ga ‐
sak dag sang taw ha nong ki na ma ta ‐
rung, la bi na gid ang mga sa hi kag 
sek tor sa ka syu da ran, nga dal hon 
sa ta nan nga po sib leng pa tag ang 
pag pa nga pin sa in te res sang ma ‐
sang ma ngu ngu ma kontra sa te ro ‐
ris mo sang es ta do. Da pat ti ngu ha on 
ni la nga abu ton ang ila pag pa kig-u ‐
nong la kip ang ma lig win nga duog 
sa kaum han.

Da pat ipa hi ba lo sa ma la pad nga 
pu mu lu yo sa mga pab ri ka kag upi si ‐
na, mga eskwe la han, sim ba han, sa 
mas mid ya kag social me dia, sa mga 

mig ran teng Pi li pi no kag in ter na syu ‐
nal nga ko mu ni dad ang gi na ag yan 
nga pag-an tus sang ma sang ma ‐
ngu ngu ma kag mga imol sa mga 
bar yo nga gi na sa kup sang mi li tar. 
Da pat ti pu non ang ti ngog sang pu ‐
mu lu yo ba tuk sa pa sis tang pag pa ‐
na la kay kag la yi mi li tar sa kaum ‐
han, kag su por ta han ang sing git 
sang ma sa pa ra sa pag pa la yas sa 
mga ar ma dong pwer sa sang mi li tar 
kag pu lis sa ila mga ko mu ni dad.

Pa la pa ron kag pa bas ku gon ang 
nag ka la in laln nga por ma sang na ‐
ga hi liu sang pren te nga an ti-pa sis ‐
ta. Idu so ang hus ti sya pa ra sa ta ‐
nan nga bik ti ma sang mga pag ma ‐
sa ker, pag pa tay, pag tortyur, ili gal 
nga mga pag-a res to, pag pang ba kol 
kag iban pang pag pang-a bu so sa 
mga ki na ma ta rung sang pu mu lu yo, 
la kip na mga kri men sa ge ra, ba tuk 
sa mga re bo lu syo nar yo nga in di ar ‐
ma do, hors de com bat ukon si bil ‐
yan.

Pa ba ya ron sang ma hal ang mga 
sa pat nga pa sis ta sa ila mga utang 
nga du go. Da pat hi mu on sang BHB 
ang ta nan nga ma sa ra ngan agud 
pa ngi ta on, lag son kag pa ba ya ron 
ang mga upi syal sang mi li tar nga 
utok sang mga pag pa ma tay, kag 
ang ila mga ber du go kag ti na wo nga 
du gu on ang ka mot. Da pat lu bos nga 
pa nga pi nan sang BHB ang ma sa sa 
mga so nang ge ril ya sam tang na ga ‐
pa la pad sang te ri tor yo kag su por ta 
sang ma sa sa bag-o nga mga lu gar.

Da pat lu bos nga isu long ang 
pag hi ma kas ba tuk sa ta nan nga 
por ma sang pag pa mi gos kag pag ‐
pang hi mu los, pag pang-a gaw sang 
du ta kag pag sa mad sa ka pa li bu tan. 
Da pat pa bas ku gon kag pa la pa ron 
ang mga pag hi ma kas an tip yu dal 
pa ra sa pag pa nu bo sa ren ta sa du ‐
ta, pag pa ta as sang su hol sang mga 
ma mu mu gon sa uma kag pag ba kal 
sa ma ta rung nga pre syo sa mga 
pro duk to sang ma ngu ngu ma.

La baw sa ta nan, da pat hu got 
nga mag bu li gay ang BHB kag ang 
ma sang ma ngu ngu ma sa ma la pa ran 
nga pag su long sang pag hi ma kas 
pa ra sa tu nay nga re por ma sa du ta 
bi lang pa ngu na hon nga sing git pa ra 
sa pung sod non nga pag bag-o.
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In di mag nu bo sa 500 tro pa sang 303rd IB de kag 
pu lis ang nag-a ta ke sa mga ba ra ngay sang Hi ma ‐

may lan City sa Neg ros Ori en tal sang gab-i sang Ok ‐
tub re 5. Gin pai da lom ni la ang pi la ka ba ra ngay sang 
Hi ma may lan sa ha los 10 ad law nga lockdown. Gin pa ‐
bak wit ni la ang mas o me nos 18,000 re si den te (o 
16% sang ka bi lu gan nga po pu la syon) kag pung gan 
ang ila hu lag kag eko no mi ko nga ak ti bi dad.

An tes si ni, anum ka sul da do ang 
na pa tay sa am bus sang BHB-So uth 
Central Neg ros sa na ga pang lig hot 
nga tro pa sang 94th IB sa Sit yo Sig-
ang, Ba ra ngay Ca ra ba lan sa amo nga 
syu dad sang Ok tub re 6. Na sun dan ini 
sang isa pa ka engkwentro sang ha ‐
pon sa amo nga ad law. Li wat nga na ‐
ta bo ang engkwentro sang Ok tub re 8 
sa Sit yo Ma lang sa kon sa diin gin-a ko 
sang mi li tar nga du ha ka sul da do ang 
na pa tay kag anum ang na pi la san.

Gi nga mit sang AFP ang mga 
engkwentro nga ini pa ra la bing pa ‐
sing ki on ang mi li ta ri sa syon sa lu gar. 
Gin bu hos si ni ang mga tro pa sang 
94th IB, 62nd IB, 16th Scout Ra nger 
Com pany, kag pwer sa sang Special 
Acti on Forces sa syu dad kag mga 
he li kop ter, dro ne, spot ter pla ne kag 
kan yon sa ma la pad nga ope ra syon.

Gin kan yon ang Ba ra ngay Ca ra ‐
ba lan, par ti ku lar ang Sit yo Sig-ang, 
kag Ba ra ngay Ma ha lang ha lin Ok tub ‐
re 6 tub tob Ok tub re 8. Wa lo ka in si ‐
den te sang pag pa ngan yon ang na lis ta 
sang mga re si den te nga nag-i go sa 
mga tu bu han, su ba nga gi na ku ha an 
sang tu big kag kai ping nga ka ta lu nan.

Gin tum-u kan sang mi li tar ang 
Ba ra ngay Ca ra ba lan nga ma du gay 
na nga tar get si ni nga tu ku ran sang 
de tatsment. Ha lin Ok tub re 6, gin ‐
kor don ang mga Sit yo Sig-ang kag 
Me del sa pi hak nga wa la na did to 
ang na ka eng kwentro si ni nga yu nit 
sang BHB. Pi to ka ma mu mu gon sa 
tu bu han ang gin da kup kag tat lo ka 
ad law nga gin ku long kag gin pai da ‐
lom sa gra be nga tortyur kag in te ‐
ro ga syon. Pu no sang la gub kag pi las 
san day Pab lo Abe la Jr, Li to Abe la, 
An ge lo Abe la, Alpre do Abe la, Ho mer 

Lian sing, An ge lo Alejo kag Hendro 
Alejo sang pau li on si la sang mi li tar.

Gin paggwa si ni nga na pa tay sa 
isa ka pe ke nga engkwentro sang 
Ok tub re 10 ang ta ga pa ma ba sang 
BHB-Neg ros nga si Ka Jua ni to Mag ‐
ba nua sa Sit yo Me del. Gin ba li ta man 
si ni nga "eng kwentro" ang pag pau ‐
lan sang ba la sang 94th IB sa 15 
ka ba la yan sang Tri bu Itu man-Mag ‐
hat-Bu kid non sa Pu rok Ma li ko-li ko, 
Sit yo Cu na lom sa amo nga ba ra ngay 
sang Ok tub re 12.

Gin li mi ta han sang mga sul da do 
ang hu lag sang mga re si den te. Gin ‐
tu kod ni la ang ma da mo nga tsek ‐
poynt kon sa diin gin pi lit ang ta nan 
nga mag pa ki ta sang pa pe les pa ra 
ma kaa gi. Gin ta bog ni la ang mga re ‐
si den te sa ila ba lay kag gin ku long sa 
mga sentro sang ebak we syon. Gin ‐
du mi li an si la nga in terbyu hon sang 
lo kal nga mid ya.

Sa ka sag sa gan sang ope ra syon, 
ma da mo nga ba lay ang gin ran sak 
kag gin su lod sang mi li tar sa sus pet ‐
sa nga mga su por ter si la sang BHB. 
Gin-i haw pa sang mga sul da do ang 
pi la nga gin sa god nga ha yop sang 
mga ma ngu ngu ma. Na ka ba lik lang 
sa mga bar yo ang mga bak wit sa ila 
pag-in sis ter sang Ok tub re 15.

Ma du gay na nga na ga hi mo sang 
mga ope ra syong kom bat ang 94th 
IB agud ha wa nan ang Hi ma may lan 
pa ra sa ma pang ha lit nga pag mi na, 
pag pang tro so kag iban pang 
imprastruk tu ra. Ka ba hin ang syu dad 
sa tar get nga tu ku ran sang Ilog-Hi ‐
na ba ngan River Ba sin Project. Ang 
mga ka bu ki ran si ni bu ga na sa mga 
mi ne ral nga tar get man sang mga 
kum pan ya sa mi na. Ang pro yek to 

Pagpanghalit sang AFP sa mga si bil yan
sa Hi ma may lan

nga ini hu got nga gi na pa ma tu kan 
sang mga re si den te sa lu gar.

Na ga pa la pad nga po kus
sang mi li ta ri sa syon

Gin bu hu san man sang mi li tar 
sang mga tro pa ang kai ping nga lu ‐
gar sang Hi ma may lan. Gi na tantya 
nga 200-300 sul da do sang 62nd IB 
ang nag-o pe ra syon sa mga du lu nan 
sang ma bu kid nga ba hin sang Can ‐
la on, Gui hul ngan, Moi ses Pa dil la 
kag Val le her mo so.

Nag su god ang pag pa na la kay 
sang mi li tar sang Ok tub re 10 pag ‐
ka ta pos pa li bu tan kag ran sa kon 
sang 30-ka ta wo nga yu nit sang 
62nd IB ang ba lay ni Ple sing Me no ‐
sa sa Ba ra ngay Ca lu pa an, Val le her ‐
mo so. Gra be nga tro ma ang gin-ag ‐
yan sang pa mil ya Me no sa ba ngud 
sa gin hi mo sang mi li tar.

Sa Ba ra ngay Ha lai tan kag Hi ‐
bai yo sa Gui hul ngan, pwer sa han 
nga gin su lod sang mga sul da do kag 
gin ha lug hog ang mga ba lay sang 
mga re si den te. Nag pa lap ta ang 
mga sul da do sang la rag way sang 
kon san day sin-o-sin-o nga gi na pa ‐
si bang dan ni la nga mga ka ta pu 
sang ha nga way sang ban wa.

Sa Moi ses Pa dil la, gin pau la nan 
sang ba la sang mga sul da do ang 
ba lay ni Mer lin da Be ne ro sa Sit yo 
Tag bak, Ba ra ngay Maca ga hay sang 
Ok tub re 13. Gin ka wat ni la ang li ma 
ka ma nok sang pa mil ya Be ne ro.

Bi lang sa bat, nag lun sar sang 
ope ra syong is nayp ang ha nga way 
sang ban wa sang Ok tub re 12 ba tuk 
sa 62nd IB sa Sit yo Ma pun-as, Ba ‐
ra ngay Gu ba, Val le her mo so. Isa ka 
sul da do ang na pa tay.
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mig ran teng Pi li pi no kag in ter na syu ‐
nal nga ko mu ni dad ang gi na ag yan 
nga pag-an tus sang ma sang ma ‐
ngu ngu ma kag mga imol sa mga 
bar yo nga gi na sa kup sang mi li tar. 
Da pat ti pu non ang ti ngog sang pu ‐
mu lu yo ba tuk sa pa sis tang pag pa ‐
na la kay kag la yi mi li tar sa kaum ‐
han, kag su por ta han ang sing git 
sang ma sa pa ra sa pag pa la yas sa 
mga ar ma dong pwer sa sang mi li tar 
kag pu lis sa ila mga ko mu ni dad.

Pa la pa ron kag pa bas ku gon ang 
nag ka la in laln nga por ma sang na ‐
ga hi liu sang pren te nga an ti-pa sis ‐
ta. Idu so ang hus ti sya pa ra sa ta ‐
nan nga bik ti ma sang mga pag ma ‐
sa ker, pag pa tay, pag tortyur, ili gal 
nga mga pag-a res to, pag pang ba kol 
kag iban pang pag pang-a bu so sa 
mga ki na ma ta rung sang pu mu lu yo, 
la kip na mga kri men sa ge ra, ba tuk 
sa mga re bo lu syo nar yo nga in di ar ‐
ma do, hors de com bat ukon si bil ‐
yan.

Pa ba ya ron sang ma hal ang mga 
sa pat nga pa sis ta sa ila mga utang 
nga du go. Da pat hi mu on sang BHB 
ang ta nan nga ma sa ra ngan agud 
pa ngi ta on, lag son kag pa ba ya ron 
ang mga upi syal sang mi li tar nga 
utok sang mga pag pa ma tay, kag 
ang ila mga ber du go kag ti na wo nga 
du gu on ang ka mot. Da pat lu bos nga 
pa nga pi nan sang BHB ang ma sa sa 
mga so nang ge ril ya sam tang na ga ‐
pa la pad sang te ri tor yo kag su por ta 
sang ma sa sa bag-o nga mga lu gar.

Da pat lu bos nga isu long ang 
pag hi ma kas ba tuk sa ta nan nga 
por ma sang pag pa mi gos kag pag ‐
pang hi mu los, pag pang-a gaw sang 
du ta kag pag sa mad sa ka pa li bu tan. 
Da pat pa bas ku gon kag pa la pa ron 
ang mga pag hi ma kas an tip yu dal 
pa ra sa pag pa nu bo sa ren ta sa du ‐
ta, pag pa ta as sang su hol sang mga 
ma mu mu gon sa uma kag pag ba kal 
sa ma ta rung nga pre syo sa mga 
pro duk to sang ma ngu ngu ma.

La baw sa ta nan, da pat hu got 
nga mag bu li gay ang BHB kag ang 
ma sang ma ngu ngu ma sa ma la pa ran 
nga pag su long sang pag hi ma kas 
pa ra sa tu nay nga re por ma sa du ta 
bi lang pa ngu na hon nga sing git pa ra 
sa pung sod non nga pag bag-o.

Su bong nga tuig lang, ara sa 
3.5% tub tob 4% (10,000) na sa ka bi ‐
lu gan nga 270,000 ma mu mu gon sa 
mga export proces sing zo ne nga na ‐
gap rod yus sang "wea rab les" (ba yu, 
bag, sa pa tos kag ga mit pang bya he) 
ang gin pa ha lin sang mga kum pan ya, 
su no sa Con wep.

Ma hi mo nga ma ga lab-ot sa 8% 
tub tob 10% ukon 27,000 ma mu mu ‐
gon kon in di mag-a yo ang kun di syon 
sang pang ka li bu ta non nga mer ka do. 
La kip sa mga gi nap rod yus ni la ang 
gi na suk sok nga Adi das, Un der Ar ‐
mo ur, Lu lu le mon kag iban pa. Gi na ‐
eksport sa US ang ma sob ra 80% 
sang na hu man nga pro duk to.

Ma du gay na nga na ga hi mu mug to 
nga in dustri ya

Sang 2019, nagplas tar ang Bu ‐
reau of Investments sang pla no pa ra 
sa in dustri ya sang ba yu kag te la nga 
na ga tu yo nga pa da si gon ang pro duk ‐
syon sang mga pab ri ka, nga ka dam-
an du mu lu ong, pa du long sa ika-10 
nga ekspor ter sang ba yu sa bi log nga 
ka li bu tan pag lab-ot sang 2026. Sum ‐
bag sa bu lan ang amo nga am bi syon 
la bi na nga si ge-si ge ang pag-us-os 
sang sub sek tor ha lin de ka da 1990 
du lot sang ki nai ya si ni nga na ga sa lig 
sa im por ted nga ma ter yal.

Gin pa tam pok sang pan dem ya 
nga Covid-19 ang du na nga ka lu ya ‐
hon sang pag ma nu pak tu ra sang ba ‐
yu. Nag ti bu sok sang tub tob 40% ang 
mga or der sa eksport ha lin sa mga 
pung sod nga may istrik to nga 
lockdown. Ma bas kog ang igo di ri 
sang mga restrik syon nga nag du lot 
sang ka ku la ngon sang im por ted nga 

ma ter yal, li mi ta syon sa pag lu was sa 
hu man nga pro duk to kag ma ta as 
nga gas to sa transpor ta syon. Sa una 
nga apat ka bu lan sang pan dem ya, 
ma sob ra 20,000 ma mu mu gon ang 
gi la yon nga gin si pa sa tra ba ho.

Gin hi nga li tan sang mga kum ‐
pan ya sa sek tor ang ka hi ga yu nan 
nga ini pa ra la bing pu ga on ang ku ‐
sog pa nga bud lay sang mga ma mu ‐
mu gon nga Pi li pi no. Gin pa ga may ni ‐
la ang ila mga ope ra syon pa ra mag ‐
bu hin sang gas to paa gi sa da li-da li 
nga pag pa ha lin sang tub tob 30% 
sang ila pwer sa sa pa nga bud lay, 
pag lan sang kag pag bu hin sang su ‐
hol, pag bu hin sang oras sa pagtra ‐
ba ho, in di pag ba yad sang mga be ‐
ne pi syo pa re ho sang 13th month 
pay, pi lit nga pag pa ba ka syon 
(forced leave) kag mga areg lo nga 
work-from-ho me.

Na ga pa da yon ang mga pag pa ha ‐
lin kag restructu ring sang mga kum ‐
pan ya sa tu nga sang "pag ba ngon 
sang eko nom ya." Gi na pa bu gal sang 
Fo re ign Bu yers As socia ti on of the 
Phi lip pi nes sang Mar so nga ma ga ‐
dob le ang ba lor sang mga gi na eksport 
nga ba yu sang pung sod su bong nga 
2022 san dig sa na ba ton na si ni nga 
mga or der. Gin ba se sang gru po ang 
tantya sa "pag re ko ber" sang sub sek ‐
tor nga gi na eksport si ni nga pro duk to 
sa ba lor nga ₱1.052 bil yon sang 
2021. (Liw-as ini sa una nga tantya 
nga ₱600 mil yon nga pir de pa ra sa 
tuig.) Sang Septyembre lang, gin-a ‐
nun syo sang gub yer no nga si yam ka 
mul ti na syu nal nga kum pan ya sang 
ba yu ang in te re sa do nga mag hi mo 
sang ope ra syon sa pung sod.

Wa la nag-um pi sa kag in di mag ta pos sa 4,000 gin pa ha lin nga 
ma mu mu gon sa mga pab ri ka sa Mactan Export Proces sing 

Zo ne (MEPZ) ang lap na gon nga pag pa ha lin sa in dustri ya sang ba ‐
yu. Ma du ga ngan pa ang mga na du la an sang tra ba ho, paan dam 
sang mga ne go syan te nga ka ta pu sang Confe de ra ti on of Wea rab le 
Expor ters of the Phi lip pi nes (Con wep). Gi na ra son sang gru po ang 
ma lu ya nga pang ka li bu ta non nga de mand pa ra sa bag-ong mga ba ‐
yu. Bi san gin ham bal si ni nga ma da mo nga pab ri ka ang "tem po rar yo 
nga ma ga si ra," per ma nen te ang pag pa ha lin sa mga ma mu mu gon.

Ma la-u li pon nga su hol
kag mga kun di syon

Sa lam bi ton pir me sang kum ‐
pan ya sa ba yu ang ra son nga "pag ‐
ki tid sang mer ka do" pa ra sa si ‐
ge-si ge nga pag pa ha lin, pag lan sang 
sa daan na nga tu man ka nu bo nga 
su hu lan kag sob ra nga pag pu ga sa 
mga ma mu mu gon. Sa ka so sang 
mga ma mu mu gon sa MEPZ, da li-da ‐
li kag ar bit rar yo ang pag pa ha lin sa 
mga ma mu mu gon. Wa la sang paat ‐
hag o gin ha tag nga mga ba se han sa 
pag pa ha lin sa ka da isa. Mas ma la la 
ang mga ba li ta nga gi la yon si la nga 
gin bus lan sang bag-o nga 
kontraktwal nga mga ma mu mu gon.

Pag ka ta pos pa ha li non ang 
sang kap-at sang pwer sa sa tra ba ‐
ho, gi la yon nga gin taa san ang ko ta 
sang mga ma mu mu gon nga na bi lin. 
Ang mga in di ma ka la gas pwer sa han 
nga gi na pa ba ka syon. Sa si ni na hi ‐
bal-an sang mga ma mu mu gon nga 
in di ang "pag nu bo sang mga or der" 
ang tu nay nga ra son sang mga pag ‐
pa ha lin kun di ang la bi pa nga pu ga ‐
on ang ila ku sog-pa nga bud lay.

Ak ti bo nga gi na ba tu an sang 
mga kum pan ya ang pag-un yon sang 
mga ma mu mu gon bi san an tes pa 
mag pan dem ya. Sa si ni, gi na di ngot 
sa ila ang ki na ma ta rung nga ma kig-
a yua nay, mag paggwa sang le hi ti mo 
nga mga rek la mo kag mag du so sang 
mas ma ka ta wo nga kun di syon sa 
pagtra ba ho. Wa la sang ma dang pan 
ang mga ma mu mu gon nga in di 
mag pir ma sa mga pa pe les nga na ‐
ga pa ha lin sa ila kag mag pa sa ka 
sang ili gal nga dis mis sal. Wa la man 

Ma la la nga pag pang hi mu los sa na ga hi mu mug to 
nga in dustri ya sang ba yu

Sundan sa pahina 5
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nga ini hu got nga gi na pa ma tu kan 
sang mga re si den te sa lu gar.

Na ga pa la pad nga po kus
sang mi li ta ri sa syon

Gin bu hu san man sang mi li tar 
sang mga tro pa ang kai ping nga lu ‐
gar sang Hi ma may lan. Gi na tantya 
nga 200-300 sul da do sang 62nd IB 
ang nag-o pe ra syon sa mga du lu nan 
sang ma bu kid nga ba hin sang Can ‐
la on, Gui hul ngan, Moi ses Pa dil la 
kag Val le her mo so.

Nag su god ang pag pa na la kay 
sang mi li tar sang Ok tub re 10 pag ‐
ka ta pos pa li bu tan kag ran sa kon 
sang 30-ka ta wo nga yu nit sang 
62nd IB ang ba lay ni Ple sing Me no ‐
sa sa Ba ra ngay Ca lu pa an, Val le her ‐
mo so. Gra be nga tro ma ang gin-ag ‐
yan sang pa mil ya Me no sa ba ngud 
sa gin hi mo sang mi li tar.

Sa Ba ra ngay Ha lai tan kag Hi ‐
bai yo sa Gui hul ngan, pwer sa han 
nga gin su lod sang mga sul da do kag 
gin ha lug hog ang mga ba lay sang 
mga re si den te. Nag pa lap ta ang 
mga sul da do sang la rag way sang 
kon san day sin-o-sin-o nga gi na pa ‐
si bang dan ni la nga mga ka ta pu 
sang ha nga way sang ban wa.

Sa Moi ses Pa dil la, gin pau la nan 
sang ba la sang mga sul da do ang 
ba lay ni Mer lin da Be ne ro sa Sit yo 
Tag bak, Ba ra ngay Maca ga hay sang 
Ok tub re 13. Gin ka wat ni la ang li ma 
ka ma nok sang pa mil ya Be ne ro.

Bi lang sa bat, nag lun sar sang 
ope ra syong is nayp ang ha nga way 
sang ban wa sang Ok tub re 12 ba tuk 
sa 62nd IB sa Sit yo Ma pun-as, Ba ‐
ra ngay Gu ba, Val le her mo so. Isa ka 
sul da do ang na pa tay.

Gi na gu tom ang na ga hi mo sang pag ka on 

Wa la sang unod pa ra sa mga ma ngu ngu ma kag ma ngi ngis da ang pa nga ‐
ko sang re hi meng Marcos nga si gu ru hon ni ya nga "ma sa ra ngan" kag 

"ma sus tan sya nga pag ka on" pa ra sa tag sa ka Pi li pi no. In di lang nga wa la si ya 
sang gi na hi mo, gi na pa la la sang iya mga neo li be ral nga po li si ya ang gu tom 
nga gi na ag yan sang mga na ga hi mo sang pag ka on.

La kip ang mga ma ngu ngu ma 
kag ma ngi ngis da nga Pi li pi no sa 
ma sob ra 828 mil yong pu mu lu yo sa 
bi log nga ka li bu tan nga na kaa gi 
sang gu tom sang 2021, su no sa 
Uni ted Na ti ons Food and Ag ricul tu ‐
re Or ga niza ti on (FAO). Sa pi hak 
sang tuig-tu ig nga pa nga ko nga su ‐
por ta sa sek tor pang-ag ri kul tu ra 
kag mga nut ri syon sang mga nag li ‐
gad nga gub yer no, na ga pa bi lin ang 
Pi li pi nas sa lis ta han sang FAO sa 63 
pung sod nga may pi na ka da ku nga 
nu me ro sang pu mu lu yo nga "un der ‐
nou ris hed" o ku lang sa nut ri syon.

Wa la sang su por ta ang es ta do 
pa ra ta ba ngan ang na ga ti na as nga 
gas to sa pro duk syon sa ag ri kul tu ra. 
Su no sa gru po nga Ami han, ang ka ‐
bi lu gan nga gas to sa pag ta nom 
sang pa lay sang uli hi nga sik lo na ‐
ga lab-ot sa ₱53,000 sa Nueva Ecija. 

Na ga pa ngu na di ri ang tu man ka ma ‐
hal nga abo no nga na ga ba lor sang 
₱16,400 pa ra sa Urea kag Trip le 14. 
Si ling ni la, gi na pa lub ha sang mga 
ka la mi dad nga da la sang cli ma te 
cha nge pa re ho sang mga bag yo ang 
ka him ta ngan sang mga ma ngu ngu ‐
ma. Du gang nga pag-an tus ang gi ‐
na ag yan sang mga ma ngu ngu ma 
nga ka kug mat kag pag pa ma hog kon 
gi na pa kig ba to ni la ang ila ki na ma ‐
ta rung sa du ta. Sa ha los ta nan nga 
ba hin sang pung sod bik ti ma ang 
mga ma ngu ngu ma sang red-tag ‐
ging, ili gal nga pag-a res to kag de ‐
ten syon, ekstra hu di syal nga pag pa ‐
ma tay kag nag ka la in la in nga pag la ‐
pas sa taw ha nong ki na ma ta rung. 
Ma da mo sa mga ka so sang pag la pas 
sa ila mga ki na ma ta rung wa la na 
ma ka lab-ot sa mid ya kag mga 
sentro.

si la sang la gas engka so li wat 
nga mag bu kas sang hi ring ang 
mga kum pan ya.

Pa tay nga in dustri ya
sang te la

Isa sa ma du gay nga gi na ra ‐
son sang mga kum pan ya sa ba yu 
pa ra mag pa ha lin sang mga ma ‐
mu mu gon kag mag si ra sang mga 
pab ri ka ang ka bud la yan sang 
pag-im port sang ma ter yal. Si ling 
ni la, nag si nay lo ang mga da ku 
nga kum pan ya sa mga pung sod 
nga may lo kal nga pro duk syon 
sang te la kag da lag ku ang ka pa ‐
si dad sa pro duk syon tu lad sang 
Viet nam, In dia kag Thai land.

Ang ma tu od, ma du gay na 
nga pa tay ang lo kal nga in ‐
dustri ya sang te la, nga gi na bi ‐
lang nga ta lud tod sa pag ma nu ‐
pak tu ra sang ba yu. Uli hi nga 
na lab-ot sang in dustri ya sang 
te la ang ka pa si dad si ni nga 
mag sup lay sa lo kal nga pag ma ‐
nu pak tu ra sang de ka da 1950 
tub tob 1960.

Nag su god ini nga mag ti bu sok 
sa de ka da 1970 pag ka ta pos gin ‐
man du sang dik ta dor nga si Fer ‐
di nand Marcos Sr nga say lu hon 
ang in dustri ya ha lin sa pag ma ‐
nu pak tu ra pa ra sa lo kal nga pab ‐
ri ka pa kad to sa pag ma nu pak tu ra 
pa ra sa eksport. Naun tod ang in ‐
dustri ya ba ngud wa la sang su ‐
por ta sang es ta do kag nag ka la ‐
pu to kag nag si ra ang mga pab ri ‐
ka. Da la yon ini nga gin pa tay 
sang li be ra li sa syon sa im por ta ‐
syon sang hu man nga te la ha lin 
sa tempra no nga ba hin sang de ‐
ka da 1980. Sang uli hi, gag ma yan 
nga pag ha bol-sa-ka mot kag at ‐
ra sa do nga looms nga na gap ro ‐
se so sang lo kal nga fi ber pa re ho 
sang pin ya kag aba ka kag ang pi ‐
la na lang ka pab ri ka sang te la 
nga pang-eksport ang na bi lin sa 
in dustri ya. Wa la ini sang anu ‐
man nga an gut sa in dustri ya 
sang ba yu nga lu bos nga na ga sa ‐
lig sa im por ted nga gin ha bol nga 
te la kag iban pang ma ter yal.

Halin sa pahina 4

Ma su pog nga mga yu nit sang AFP, gin-am bus sang BHB
TAT LO KA AM BUS ANG gin lun sar sang mga yu nit sang Ba gong Huk bong Ba ‐
yan (BHB) sa tat lo ka pru bin sya sang pung sod sa nag li gad nga mga se ma na. 
Gin-i go sang BHB ang pi na kab ru tal kag pi na ka ma su pog nga mga yu nit sang 
Ar med Forces of the Phi lip pi nes (AFP) sa tag sa-tag sa ni la ka er ya.

Sa Su ri gao del Sur, tat lo ang na pa tay kag isa ang na pi la san sa na gao ‐
pe ra syon nga tro pa sang Char lie Com pany sang 75th IB sang am bu san si la 
sang mga Pu lang ha nga way sa Ba ra ngay Ma ha ba, Ma ri ha tag sang Ok tub re 
6. Na ga sa kay ang mga sul da do sa tat lo ka mo tor sik lo sang am bu son si la 
mga ala-7:35 sang aga. Gin pau la nan si la sang ba la sang mga ha nga way sa 
ka la yu on nga pi to ka met ros.

Sa Mas ba te, gin-am bus sang isa ka yu nit sang BHB ang mga CAFGU nga 
na gab ya he sa du lu nan sang Ba ra ngay Mam bog kag Bue naflor sa ban wa 
sang Di ma sa lang sang Ok tub re 7. Isa ang na pa tay kag isa ang na pi la san sa 
mga sul da do. Na ga sa kay si la sa mo to sik lo kag na ga pau li pag ka ta pos ang 
15-ad law nga pag ban tay sa de tatsment sang 2nd IB sa Ba ra ngay Mia bas, 
Pa la nas.

Sa Al bay, gin lam ba tan sang BHB-Al bay ang 16-ka ta wo nga yu nit sang 
49th IB sa Ba ra ngay Ba gacay, Jovel lar sang Ok tub re 3. Apat ang kum pir ‐
ma dong na pa tay sa ar ma dong ak syon. Sa ma su nod nga ad law, isa pa ka 
bang kay ang na kit-an sa gin ta bu an sang in si den te sam tang du ha ang gra be 
nga na pi la san nga na pa tay sang uli hi.
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100 ad law sang re hi meng 
Marcos. Nagpro tes ta sa 
Men dio la, May ni la sa atu ‐
bang sang Ma lacañang ang 
mga de mok ra ti kong gru po 
pa ra kun de na hon ang ka pal ‐
pa kan ni Fer di nand Marcos 
Jr sa una nga 100 ad law sang 
iya re hi men sang Ok tub re 8. 
Gin pa ka ma la ut ni la ang pu ro 
pa tu yang nga pag pa nga bu hi 
sang mga Marcos sa tu nga 
sang lap na gon nga pagan tus 
sang mga Pi li pi no.

Pro tes ta sa Re gent Foods. 
Nag pi ket sa atu bang sang 
pab ri ka sang Re gent Foods 
ang mga ma mu mu gon si ni 
sang Ok tub re 17 pa ra ip ro ‐
tes ta ang pag ba li bad sang 
kum pan ya nga iba lik sa tra ‐
ba ho ang gin pa ha lin si ni nga 
mga ma mu mu gon sang 2019 
kag iha tag sa ila ang ila nga 
back wa ges.

#Hus ti sya sa Sa hod. Na kig
i sa ang mga ma mu mu gon 
sang Ki lu sang Ma yo Uno sa 
Met ro Ma ni la kag Ce bu sa 
Pang ka li bu ta non nga Ad law 
sang Di sen te nga Pagtra ba ho 
sang Ok tub re 7. Gin ta wag 
ni la nga Bu ngol kag Ba rat sa 
Ma mu mu gon (BBM) si 
Marcos Jr nga wa la sang gi ‐
na hi mo pa ra so lu syu nan ang 
ila ma ta rung nga mga rek la ‐
mo sa du gangswel do.

#Ze roEvicti ons. Nag pi ket sa 
Na tio nal Hou sing Aut ho rity 
sang Ok tub re 10 ang mga 
imol sa syu dad sa ida lom sang 
Al yan sa Kontra De mo li syon 
kag Pi nag kai sang La kas ng 
Ma ma ma yan pa ra pa ka ma ‐
lau ton ang de mo li syon sang 
ila mga ko mu ni dad. Pi la sa 
mga nag tam bong ang mga re ‐
si den te ha lin sa Pa ya tas, Holy 
Spi rit, Ta ta lon, Com mon we ‐
alth, Ba gong Si la ngan kag 
Don Ma ria no sa Quezon City.

Ka Jua ni to Mag ba nua: ti ngog sang Neg ros, ba ga ni han sang pu mu lu yo
GIN PA SI DUNG GAN SANG PAR TI DO Ko mu nis ta ng Pi li pi nas ang gin pa tay nga ta ‐
ga pa ma ba sang Ba gong Huk bong Ba yan (BHB)-Neg ros nga si Ka Jua ni to Mag ba ‐
nua (Ro meo Nan ta). Gin ha lad ni Ka Jua ni to ang 25 tuig sang iya nga ka bu hi sa 
han dom sang pu mu lu yong Pi li pi no pa ra sa pung sod non kag pang ka ti ling ban nga 
ka hil wa yan.

Ang pag pa tay sang mi li tar kay Ka Jua ni to sam tang ara sa kus to di ya pag la pas 
sa in ter na syu nal nga taw ha non nga la yi. Gin da kop si ya sang Ok tub re 10 sang ha ‐
pon sa Sit yo Me del, Ba ra ngay Ca ra ba lan, Hi ma may lan City kag po sib le nga gin ‐
tortyur. Ara sa ko mu ni dad si Ka Jua ni to ba ngud sa gi na bat yag nga mga sa kit. Wa ‐
la sang ka ma tuo ran ang gi na ham bal sang mi li tar nga may engkwentro.

Bi lang ta ga pa ma ba sang BHB Neg ros, kag isa sa na ga pa ngu na nga mga kad re 
sang Par ti do sa is la, wa la sang ka ka poy ni ya nga gin pa nga pi nan ang in te res sang 
mga ma mu mu gon sa tu bu han kag ma sang ma ngu ngu ma sa mga as yen da sang is la. 
Epek ti bo ni ya nga gin rep re sen tar ang BHB kag Par ti do sa ma da mo ni ya nga mga 
in terbyu sa mid ya.

Mi li ta ri sa do nga ko mu ni dad sa Ak lan, gin ta ba ngan
NAG HI MO ANG BA YAN, Ki lu sang Mag bu bu kid ng Pi li pi nas kag Pa ma la ka ya sa Ak ‐
lan sang 2-ad law nga taw ha non nga mi syon sa ko mu ni dad sang mga ma ngi ngis da 
sa Ba ra ngay Ca wa yan, New Was hing ton, Ak lan sang Ok tub re 12-13. Ka tu yu an si ni 
nga hi bal-on ang ka him ta ngan sang mga re si den te sa tu nga sang pa da yon nga 
pag pa ma hog, pag pang-i pit kag mi li ta ri sa syon sa lu gar.

Tat lo ka bu lan na ang ope ra syon mi li tar sang mga sul da do sa ba ra ngay sa ta ‐
bon sang gi na lun sar si ni nga Civil Mi li tary Ope ra ti ons Com pe tency En hance ment 
Trai ning (CMO-CET) sang 301st IB de. Gin-o ku par sang mga sul da do ang mga ba ‐
ra ngay hall kag nag pa ma lay-ba lay, na ga in te ro ga sang wa la sang li gal nga ba se han, 
kag pi lit nga na ga pa su ren der sa mga myembro sang li gal nga aso sa syon sang ma sa 
bi lang mga ka ta po o ta ga su por ta sang re bo lu syo nar yo nga ar ma dong hub lag.

2 si bil yan, gin pa tay sang 2nd IB sa Mas ba te
GIN PA TAY SANG 2nd IB si Car li to Ahi na sa Sit yo Ma bu hay, Ba ra ngay Ma bi ni, Pa la ‐
nas, Mas ba te sang Ok tub re 8. Gin pa li bu tan sang mga sul da do kag pu lis ang iya ba lay 
an tes lut ha ngon. Upod ni Ahi na sa su lod sang ila nga ba lay ang iya mga anak sang 
ma ta bo ang in si den te. Na pi la san sa ba ti is ang iya anak nga ba ba ye.

Daan nga ka ta po sang BHB si Ahi na nga isa ka tuig na nga in di ak ti bo. Gin pa ‐
tay si ya pag ka ta pos nga mag ba li bad nga mag pa ga mit sa mga sul da do pa ra ha li tan 
ang BHB kag ma sa.

Na pa tay man sa sob ra nga pag pa an tus si Norvil Ge ne ro so Pe pi to, re si den te 
sang Ba ra ngay Mam bog, Di ma sa lang, sa ka mot sang 2nd IB sa kam po si ni sa Ba ‐
ra ngay Pa gui ha man, Uson, Mas ba te sang Ok tub re 12.

Gin pa ta wag sang 2nd IB si Pe pi to sa ila kam po pa ra in te ro ga hon sa aku sa syon 
nga na da la hig si ya sa isa ka ar ma dong ak syon sang BHB. Gin ku long, gin pa an tus 
kag gin-a bu so si Pe pi to um pi sa Ok tub re 10 tub tob 12. Naa bu tan pa sang iya nga 
asa wa kag ka pi tan sang ila nga ba ra ngay nga na ga hi mu mug to si Pe pi to apang wa ‐
la na ma kaa bot nga bu hi sang dal hon sa os pi tal.

Ili gal nga pag-a res to. Pat rai dor nga gin-a res to sang PNP san day Ka ra Tag ‐
gaoa sang Ki lu sang Ma yo Uno kag Larry Val bue na, pre si den te sang PA SO DA-PIS ‐
TON, sang Ok tub re 10. Ara sa Quezon City Re gio nal Tri al Court ang du ha pa ra 
atu ba ngon ang hi mu-hi mo nga ka so nga gin pa sa ka sa ila nga pag pa nga wat sang 
pat rai dor si la nga ares tu hon sa se pa ra dong ka so nga di rect as sa ult.

Pag pang-i pit. Gin da la sang mga pu lis sa pre sin to sa Tiaong, Quezon si Fe ‐
lizar do Re pa so, li der-ma ngu ngu ma sa Quezon kag 10 pa nga in di bid wal sang Ok ‐
tub re 20. Gin-a ba ngan si la sa da lan sa Tiaong sam tang na gab ya he pa kad to sa 
Quezon City pa ra mag tam bong sa isa ka da ya lo go sa De partment of Ag ricul tu re.
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si la sang la gas engka so li wat 
nga mag bu kas sang hi ring ang 
mga kum pan ya.

Pa tay nga in dustri ya
sang te la

Isa sa ma du gay nga gi na ra ‐
son sang mga kum pan ya sa ba yu 
pa ra mag pa ha lin sang mga ma ‐
mu mu gon kag mag si ra sang mga 
pab ri ka ang ka bud la yan sang 
pag-im port sang ma ter yal. Si ling 
ni la, nag si nay lo ang mga da ku 
nga kum pan ya sa mga pung sod 
nga may lo kal nga pro duk syon 
sang te la kag da lag ku ang ka pa ‐
si dad sa pro duk syon tu lad sang 
Viet nam, In dia kag Thai land.

Ang ma tu od, ma du gay na 
nga pa tay ang lo kal nga in ‐
dustri ya sang te la, nga gi na bi ‐
lang nga ta lud tod sa pag ma nu ‐
pak tu ra sang ba yu. Uli hi nga 
na lab-ot sang in dustri ya sang 
te la ang ka pa si dad si ni nga 
mag sup lay sa lo kal nga pag ma ‐
nu pak tu ra sang de ka da 1950 
tub tob 1960.

Nag su god ini nga mag ti bu sok 
sa de ka da 1970 pag ka ta pos gin ‐
man du sang dik ta dor nga si Fer ‐
di nand Marcos Sr nga say lu hon 
ang in dustri ya ha lin sa pag ma ‐
nu pak tu ra pa ra sa lo kal nga pab ‐
ri ka pa kad to sa pag ma nu pak tu ra 
pa ra sa eksport. Naun tod ang in ‐
dustri ya ba ngud wa la sang su ‐
por ta sang es ta do kag nag ka la ‐
pu to kag nag si ra ang mga pab ri ‐
ka. Da la yon ini nga gin pa tay 
sang li be ra li sa syon sa im por ta ‐
syon sang hu man nga te la ha lin 
sa tempra no nga ba hin sang de ‐
ka da 1980. Sang uli hi, gag ma yan 
nga pag ha bol-sa-ka mot kag at ‐
ra sa do nga looms nga na gap ro ‐
se so sang lo kal nga fi ber pa re ho 
sang pin ya kag aba ka kag ang pi ‐
la na lang ka pab ri ka sang te la 
nga pang-eksport ang na bi lin sa 
in dustri ya. Wa la ini sang anu ‐
man nga an gut sa in dustri ya 
sang ba yu nga lu bos nga na ga sa ‐
lig sa im por ted nga gin ha bol nga 
te la kag iban pang ma ter yal.
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Sa ida lom si ni, ob li ga do ang ta ‐
nan nga mag ba kal sang SIM nga 
mag ha tag sang nga lan, kumple to 
nga de tal ye sang pu luy-an, pet sa 
sang pag ka ta wo kag seks nga iga ka ‐
bit sa nu me ro sang SIM nga gin ba ‐
kal. Pa ga ob li ga hon man si la nga 
mag pa ki ta sang isa ka ID nga may 
la ra wan o mga do ku men to nga pa ‐
ma tu od sang ila iden ti dad. Pa ga ‐
mul ta han ang mga ma ga ba lig ya nga 
in di mag su nod sa pro se so nga ini.

Gin rat sa da ang la yi sa pi hak 
sang wa la-tuo nga pag pa ma tuk sang 
mga eksper to sa cybercri me, mga ta ‐
ga pa nga pin sa pri ba si ya sa in ter net 
kag mga de mok ra ti kong gru po. Si ling 
ni la, ang pag-ob li gar nga ire histro 
ang ta nan nga mga na ga ga mit sang 
SIM card "in di aw to ri sa do nga sar ‐
bey lans sang es ta do." Tu man ka da ku 
nga po ten syal sang pag ka bu yag yag 
sang per so nal nga mga de tal ye ba ‐
ngud sa ma lu ya nga pro tek syon sa 
se gu ri dad sa da tos kag im por ma syon.

Pa li wat-li wat nga gi na pun to 
sang mga na ga pa ma tuk di ri nga wa la 
sang ebi den sya nga na ka bu lig ang 
SIM re gistra ti on sa pag tap na sang 
cybercri me (mga kri men nga na ga ga ‐
mit sang in ter net). Mis mo ang Glo bal 
System for Mo bi le Com mu nica ti ons, 
isa ka or ga ni sa syon sang 750 mo bi le 
ope ra tor sa ka li bu tan, ang na ga si ‐
ling nga wa la sang ebi den sya ha lin sa 
155 pung sod nga nag pa tu man sang 
man da tory SIM card re gistra ti on nga 
epek ti bo ini ba tuk sa mga kri men.

Ma ki nar ya sang es ta do
nga pa nik tik

Ka ba hin ang la yi nga ini sa pag ti ‐
ngu ha sang reak syu nar yong es ta do 

nga tu ku ron ang ma ki nar ya sang 
isa ka "surveil lance sta te" o es ta do 
nga may ika sa rang pa ra sa ma la pa ran 
kag sis te ma ti ko nga pa nik tik sa kau ‐
ga li ngon nga pu mu lu yo. Pa ga pa da li on 
si ni ang pag tu mod sang lo ka syon 
sang mga ta wo, pag pa ni lag kag pag-
a bang sa mga pri ba dong ko mu ni ka ‐
syon kag profi ling (pag hus ga sa pag ‐
ka ta wo sang ta wo ba se lang sa pi la ka 
im por ma syon). La pas ang ta nan nga 
ini sa ki na ma ta rung sang mga in di ‐
bid wal sa pri ba si ya kag anonymity kag 
sab lag sa ka hil wa yan sa pag pa ha yag. 
Liw-as ini sa mga ki na ma ta rung nga 
gi na ga ran ti ya han bi san sang reak ‐
syu nar yong konsti tu syon.

Gi na ha ta gan sang la yi sang ma ‐
la pad nga ga hum ang mga ar ma ‐
dong pwer sa kag mga ahen sya sang 
reak syu nar yong es ta do pa ra pung ‐
gan ang pu mu lu yo nga isu long ang 
ila mga in te res kag kaa yu han.

Gi na ta pa lan sang mga la yi ang 
kaa kig sang ma sa sa lap na gon nga 
mga ka so sang text scam, phis hing 
kag pag pa nga wat sang iden ti dad pa ‐
ra ita go ang kontra-de mok ra ti ko kag 
kontra-pu mu lu yo nga ad yen da si ni. 
Gi na tip lang si ni ang pu mu lu yo pa ra 
isu ren der ang ila nga ki na ma ta rung 
kag pro tek ta do nga pri bi le hi yo.

Sa pag pa tu man sang la yi nga 
ini, gi na la pa kan man ang in te res 
sang ma sang imol, la bi na gid ang 
ara sa ma lig win nga lu gar, nga wa la 
ak ses sa in ter net kag mga gi na pa ‐
nga yo nga re ki si tos nga pa pe les o 
ba li do nga ID.

Ma la pad nga pag pa ma tuk
Pi la ka tuig man nga naat ra sar 

ang pag hi mo nga la yi sang SIM card 

Lu bos na nga isa ka la yi ang ma pi gu son nga hag na nga SIM 
(subscri ber iden tity mo du le) card re gistra ti on pag ka ta pos 

pir ma han ini ni Fer di nand Marcos Jr sang Ok tub re 10. Um pi sa 
Di syembre, ob li ga do na ang mga ma ga ba kal sang SIM card nga 
ipa hi ba lo sa es ta do kag pri ba dong mga kum pan ya nga te le ko ‐
mu ni ka syon ang ila per so nal nga mga de tal ye. Ang amo nga la ‐
yi gi na ki la la nga Re pub lic Act 11934 ang una nga hag na nga 
gin pir ma han ni Marcos.

SIM Card Re gistra ti on Law, du gang nga
instru men to sang pa sis mo

re gistra ti on du lot sang ma bas kog nga 
pag pa ma tuk sang da ku nga ba hin 
sang mga eksper to kag ma mu mu gon 
sa tek no lo hi ya, abu ga do, mga ta ga ‐
sak dag sang di gi tal rights kag mga 
de mok ra ti kong or ga ni sa syon. May 
mga pro bi syon nga na pa at ras, pa re ho 
sang re ki si to nga pag pa re histro sang 
mga akawnt sa social me dia. Uga ling, 
na ga pa bi lin nga da ku nga ka ta lag man 
si ni la bi na sa mga kri ti ko sang es ta do 
kag or di nar yong pu mu lu yo nga na ga ‐
pa ha yag sang dis gus to sa gub yer no.

Lau man nga ma ngin da ku nga 
ki na ga mo sa pag pa tu man sang SIM 
card re gistra ti on. Ma da mo ang wa ‐
la sang ba li do nga ID o pa pe les nga 
gi na ki na hang lan pa ra sa re histra ‐
syon. Ma da mo ang maa pek tu han sa 
ma la pa ran nga deak ti ba syon (pag-
un tat sang ser bi syo sa mga daan 
nga gi na ga mit nga SIM). Pat-ud 
nga maa pek tu han ang mga ak want 
sa social me dia kag mga tran sak ‐
syon sa ne go syo kag bang ko, kag 
pag pa da la sang kwar ta sa su lod 
kag gwa sang pung sod nga na ga ga ‐
mit sang sel pon o per so nal nga wifi.

Sa tion nga ipa tu man ang la yi, 
gi na lau man nga ma ga ki tid ang mer ‐
ka do sang mga kum pan ya sa te le ko ‐
mu ni ka syon. Ma bug-at ang ma ngin 
res pon si bi li dad sang mga ini pa ra sa 
pag-am lig sa da ta ba se nga na gau ‐
nod sang per so nal nga im por ma syon 
sang ila mga kli yen te. In di kum bin si ‐
do bi san ang mga upi syal sang ahen ‐
sya sang es ta do nga gin man du an 
nga mag ti pon sang per so nal nga mga 
de tal ye sa kau ga li ngon si ni nga ika ‐
sa rang nga am li gan ang pri ba si ya 
sang da tos nga pa ga ku lek ta hon ha lin 
sa gi na re histro nga mga SIM card.



ANG BAYAN    Oktubre 21, 2022 9

Isa ang Ma gu in da nao sa na ba ‐
gat nan sentral Min da nao sa pi na ka ‐
ma la pad nga pru bin sya sa pung sod. 
Di ri ma ki ta ang 288,000-ek tar ya 
nga Li gua san Marsh nga gi na si ling 
na ga ang kon sang la ngis kag na tu ral 
gas nga na ga ba lor sang $580 bil yon. 
Ini man ang pi na ka ma la pad nga 
kon sentra syon sang wet lands (ma ‐
tu big nga ka du ta an) sa bi log nga 
pung sod. Ma ki ta di ri ang bu ga na 
nga pa ngis da an kag mga ma la pad 
nga ta lam nan sang pa lay kag mais. 
Isa ini nga sentro sang bio diver sity 
nga pu luy-an sang mga en de mi ko 
nga pis pis kag na na ri sa ri nga sa hi 
sang mga ha yop kag mga ta nom.

Sang 2020, ara sa 1,342,179 
ang po pu la syon sang pru bin sya. 
Ma yor ya si ni mga Mo ro nga Ma gu ‐
in da nao kag Ira nun. May da ku nga 
nu me ro man sang mga Lu mad nga 
Te du ray, Lam bia ngan kag Du la ngan 
Ma no bo. Pi na ka da ku ang kon ‐
sentra syon sang Te du ray sa du ha ka 
ban wa sa naa min han na ka tun dan 
sang Da gu ma Ra nge. May da ku nga 
nu me ro man ang iban nga mga gru ‐
po sang Lu mad sa 39 nga ba ra ngay 
sa si yam nga mga mu ni si pa li dad.

Isa ang Ma gu in da nao sa na ga ‐
pa ngu na sa lis ta han sang pi na kai ‐
mol nga pru bin sya sa Pi li pi nas sa 
da tos sang 2021. Di ri na ga pu yo ang 
pi la sa pi na ka mang ga ra non kag lu ‐
bos nga ma ka ga ga hum nga mga di ‐
nas ti ya nga na gai li na way sa pu li ti ‐
ka. Ma ka has nga na gai li na way ang 

mga ini ga mit ang tag sa-tag sa nga 
ar ma dong gru po. Sa su lod sang ma ‐
la wig nga pa na hon sang ila pag gi ‐
na hum na ga ekspe ren sya sang ma la ‐
la nga pag-an tus ang pu mu lu yo 
sang pru bin sya ba ngud sa gra be nga 
ko rap syon kag wa la-un tat nga ka la ‐
ka san.

Ma ngu ngu ma ang da ku nga 
ma yor ya sang pu mu lu yo sa pru bin ‐
sya. Pa ngu na hon nga prob le ma ni la 
ang ka wad-on sang du ta kag la baw 
nga pag pa mi gos kag pag pang hi mu ‐
los sang mga mang ga ra non nga pa ‐
mil ya nga na ga kontrol sang mga 
ma la pad nga ka du ta an. Na gaa gi si ‐
la sang ma pin tas nga ata ke kag 
wa la-un tat nga pag pang-a gaw 
sang du ta.

Si la ang pi na ka bul ne rab le nga 
bik ti ma sang kam pan yang "kontra-
te ro ris mo" kag mga pag pa mom ba 
sang AFP. Ma sa mi man si la nga na ‐
da la hig sa mga ri do o ar ma dong 
ina way sang mga pa mil ya o gru po. 
Ini ang mga ka bang da nan sang lap ‐
na gon nga dis lo ka syon sang ila mga 
ko mu ni dad kag pag ka sa mad sang ila 
pa nga bu hi an. Du lot si ni ay ma la la 
nga kai mu lon kag gu tom sam tang 
ma da mo nga ba ta ang in di ma ka ‐
eskwe la o na pi li tan nga mag-un tat 
sa pag tu on.

Mas ma ga sing ki ang kai mu lon
kag dis lo ka syon

Ang pag ka tu nga sa Ma gu in da ‐
nao isa ka ma ni pu la syon pa ra ita la ‐

Sa pi hak sang gin re port nga mga ire gu la ri ‐
dad sa ple bi si to sang Ma gu in da nao sang 

Septyembre 17, gin dek la rar sang Com mis si on 
on Electi ons ang "pag-ap ru bar sang pu mu lu ‐
yo" sa hag na nga tu nga on ang pru bin sya sa 
Ma gu in da nao del Nor te kag Ma gu in da nao del 
Sur. Gi na bi lang ini sang mga lo kal nga bu ruk ‐
ra ta kag maimplu wen sya nga mga pa mil ya bi ‐
lang um pi sa sang ka tu ma nan sang mga maa ‐
yo nga han dum" pa ra sa pru bin sya. Pe ro pa ra 
sa mas ma da mo nga pu mu lu yo, mai la gi ha pon 
ang ka li nu ngan kag wa la sang maat hag nga 
ka lu ba ran ang ila nga pag-an tus.

na ang du lu nan sang na gai li na way 
nga mga di nas ti ya sa pu li ti ka. 
Kontro la do sang pa mil ya Sin su at 
ang isa ka ba hin nga pa ga ki la la hon 
su bong nga Ma gu in da nao del Nor ‐
te. Sa pi hak nga ba hin ang ka ha ri an 
sang mga Ma ngu da da to nga ma ‐
ngin Ma gu in da nao del Sur. Na ga la ‐
um ang gub yer no nga sa si ni nga 
por ma sang pu li ti kal nga ako mo da ‐
syon ma re sol bar ang mga bang gia ‐
nay sang ma ka ga ga hum nga mga 
pa mil ya. Ka hi ga yu nan sang ka da 
ba hin pa ra idu so ang ila tag sa-tag ‐
sa nga kontrol sa uyat nga te ri tor ‐
yo.

Sa par te ha nay, wa la sang anu ‐
man nga la yi o prog ra ma nga 
ginplas tar pa ra sa kaa yu han sang 
mga re si den te sang pru bin sya. Sa 
bay lo, pat-ud nga ma ga sing ki ang 
pag pang hi mu los kag ko rap syon 
sang mga bu ruk ra ta.

Mas ma ga sing ki pa ang pag ‐
pang-a ta ke sang mga aga lon nga 
may du ta nga ara sa ga hum ba tuk 
sa mga ko mu ni dad sang Lu mad pa ‐
ra aga won ang ila du ta kag du nang 
mang gad. Lau man nga ma ga la pad 
pa ang mi li ta ri sa syon sa ta bon sang 
"pag de pen sa" sa mga Lu mad kag 
Mo ro ba tuk sa "te ro ris mo." Sa li kod 
si ni ang mga in te res sang mga du ‐
mu lu ong nga kum pan ya kag ka him ‐
bon ni la nga lo kal nga bu ruk ra ta 
pa ra sa pag tu kod sang mga ko mer ‐
syal nga plan ta syon sang ka hoy, 
ag ri bis nes kag pag mi na.

Ma ga sing ki ang kri sis sa pag tu nga
sang Ma gu in da nao
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Nag bo to ang pu mu lu yong Cu ba ‐
no pa bor sa gin-am yen da han nga 
Ko di go sang Septyembre 25 sa gin ‐
hi wat nga re pe ren dum sa pung sod. 
Gi na tantya nga 74.01% sang ka bi lu ‐
gan nga po pu la syon sang re histra ‐
dong bo tan te sa Cu ba kag mga ara 
sa gwa sang pung sod ang nag par ti ‐
si par sa de mok ra ti kong pro se so. Sa 
sob ra 5.89 mil yong bo to nga nai sip, 
3.94 mil yon o ha los 66.87% si ni ang 
nag bo to pa bor sa ko di go.

Nag lab-ot sa 14 bu lan ang pro ‐
se so sang pag ba lay, kon sul ta syon, 
pag pa su lod sang mga am yen da an ‐
tes ang re pe ren dum. Lain sa mga gi ‐
na hi mo sa mga ka pi ta lis tang pung ‐
sod, gin si gu ro sang Cu ba nga gi na ‐
sa la ming kag ma pa tu man sang pu ‐
mu lu yo ang Ko di go. Pa ra paus wa gon 
ang do ku men to, nag hi mo ang es ta do 
sang lap na gon nga edu ka syon kag 
kon sul ta syon. Nag lun sar ini sang 
79,000 pu long ma sa nga gin par ti si ‐
pa han sang 6.49 mil yon nga in di bid ‐
wal. Na ka ba ton ang gub yer no sang 
in di mag nu bo sa 430,000 mga su ‐
hestyon ha lin sa mga ini.

Gin ka li pay sang nag ka la in-la in 
nga mga or ga ni sa syon kag aso sa ‐
syong ma sa ang ka da lag-an nga ini 
sang Cu ba. Su no sa pa ngu lo sang 
Cu ba nga si Pre si dent Mi gu el Díaz-
Ca nel, "u tang" ini sang es ta do sa 
mi nil yong Cu ba no nga ma du gay na 
nga na ga hu lat pa ra sa amo nga la yi. 
"Ha lin sa ad law nga ini, ma ngin mas 
maa yo ang aton nga pung sod (ba ‐
ngud si ni)," si ling ni ya.

Pag-am lig sa ki na ma ta rung
sang ka da Cu ba no

Ang bag-ong 63-pa hi na nga ko ‐

di go may 11 tig-u lo, 474 ar ti ku lo, 5 
pru bi syon sa tran si syon kag 44 pi nal 
nga mga pru bi syon.

Gin ki la la si ni ang pa tas nga ki ‐
na ma ta rung sa ka sal kag pag-a dop ‐
tar sang sin-o man, anu man ang ila 
nga sekswal nga or yen ta syon. Gin ‐
si gu ro si ni nga ang ki na ma ta rung 
sang bi san sin-o nga nag pun dar 
sang isa ka pa mil ya nga wa la sang 
diskri mi na syon. Gin pa ki la la man 
sang la yi ang pag-ang kon sang mga 
ka sug ta nan an tes ang ka sal kag 
pag ha tag sang bu lig sa mga na bud ‐
la yan mag-ang kon sang anak.

Por mal na nga gin ki la la sang 
pung sod ang ki na ma ta rung sang 
mga gin pa da ku kag in di tra di syu nal 
nga istruk tu ra sang pa mil ya, la kip 
ang ki na ma ta rung sang mga lo lo kag 
lo la, gi ni ka nan nga pa ngu man 
(man ding o ti yo man) kag sur ro ga te 
(ba ba ye nga nag bu song pa ra sa 
iban paa gi sa ar ti pi syal nga in se mi ‐
na syon).

Gi na sak dag sang la yi ang pa tas 
nga distri bu syon sang res pon si bi li ‐
dad sa pu luy-an sa tu nga sang mag-
a sa wa. Gi na ki la la si ni bi lang mga 
ma mu mu gon ang mga na gaa ti pan sa 
ila mga anak, may edad o mga may 
sab lag kag sa amo may ki na ma ta ‐
rung pa ra sa su hol o iban nga por ma 
sang kom pen sa syon.

Gin-ap ru ba han sang la yi ang 
pag si lot sa ka la ka san sa su lod sang 
pa mil ya (do mes tic vio lence). Sa kop 
di ri ang ka la ka san sa por ma sang 
pag ham bal, pi si kal, si ko lo hi kal, mo ‐
ral, sekswal, eko no mi ko o pat ri ‐
mon yal, kag pag pa tum ba ya, muk lat 
o in di muk lat, kag ha yag o in di ha ‐
yag.

Pi na sa hi ang gin hi mo nga la yi nga bag-ong Ko di go sa Pa ‐
mil ya sang Cu ba. Gi na ka big ini sang pung sod bi lang pi na ‐

ka bu kas, prog re si bo kag re bo lu syo nar yong ko di go sa bi log nga 
ka li bu tan. Gin hi mo si ning la yi ang la bing pag ki la la sa ki na ma ‐
ta rung sang ka ba ba in han, LGBT (lesbya na, bak la, bi sekswal 
kag transgen der), ba ta, ti gu lang, kag may ka sab la gan. Ang 
pag-am yen da sa Ko di go may an gut sa pag bag-o sang Konsti ‐
tu syon sang Cu ba sang 2019.

Gi na sak dag sang la yi ang 
kompre hen si bong po li si ya pa ra so ‐
lu syu nan ang ka la ka san nga na ka ‐
ba se sa seks. Gi na ki la la si ni ang ki ‐
na ma ta rung sa isa ka ka bu hi nga 
hil way sa ka la ka san, kag ang na ga ‐
sak dag sa pag hi gug ma, pag pa lang ‐
ga, pag pa kig-i sa kag res pon si bi li ‐
dad.

Gi na du mi li an sang ko di go ang 
pag ka sal sa mga ba ta. Ma bug-at 
ang si lut sa pag la pas di ri. Gin-at ‐
hag sang ko di go nga ang mga gi ni ‐
ka nan wa la sang "aw to ri dad," kun ‐
di "res pon si bi li dad" sa ila mga 
anak. Da pat man ku no res pe tu hon 
sang mga gi ni ka nan ang "dig ni dad 
kag pi si kal kag men tal nga in teg ri ‐
dad sang mga ba ta kag mga na ga si ‐
nul te ro kag mga na ga di na la ga." 
Da pat man nga ha ta gan sang mas 
da ku nga aw to no mi ya ang na ga da ‐
ku nga anak sa kau ga li ngon ni la nga 
ka bu hi.

May mga pro bi syon ang la yi pa ‐
ra sa pag ta tap sa ki na ma ta rung 
sang mga ti gu lang pa ra in di si la 
ma bu lag sa ka ti ling ban.

Amo man, gi na si gu ro si ni nga 
gi naa gom sang mga may sab lag ang 
pag-a si ka so sang ki na hang la non ni ‐
la. Ma ga tu kod ini sang mga insti tu ‐
syon nga ma gaa si ka so sa ila kag si ‐
gu ru hon ang ila nga in teg ra syon sa 
pa mil ya kag ka ti ling ban.

Gin tu kod sang la yi ang upi si na 
sang om budsman sa pa mil ya, isa ka 
insti tu syon nga na ka ta la na sa pag-
a ti pan, pag si gu ro sa ki na ma ta rung, 
kag pag pa lig-on sa mga ini sa pa na ‐
hon nga gi na la pas ang ki na ma ta ‐
rung sang mga bul ne rab leng sek tor 
sa su lod sang pa mil ya.

Mo der nong ko di go sa pag pa mil ya:
Pag ta tap sa ka da Cu ba no


