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Na ga pa bu ngol-bu ngol kag na ga ‐
pa bu lag-bu lag ang re hi meng US-
Marcos II sa mga rek la mo sang ma ‐
sang anak bal has. Na ga ba li bad ini 
nga sab ton ang gi na pa nga yo nga gi ‐
la yon nga mga ti kang pa ra ma haw-
as ang da ku nga ma yor ya sang pu ‐
mu lu yo nga na ga sub sob sa lu nang 
sang pag-an tus. Sa bay lo, pa da yon 
lang nga gi na pa tu man ni Marcos Jr 
ang mga po li si ya nga neo li be ral nga 
pi la ka de ka da na nga na ga pi ang sa 
lo kal nga eko nom ya kag na ga du lot 
sang la bing pag-an tus sa mga ma ‐
mu mu gon kag bi log nga pu mu lu yo.

Pa da yon nga gi na pa tu man ni 
Marcos Jr ang po li si ya sang ba ra to 

nga ku sog-pa nga bud lay kag iban 
pang mga ti kang agud gan ya ton ang 
du mu lu ong nga ka pi ta lis ta nga ma ‐
mu hu nan bi lang sentral nga po li si ya 
sa ekon nom ya sang iya gub yer no. 
La bi pa nga ma ga la la ang kri sis sa 
eko nom ya kag pa nga bu hi an sang pu ‐
mu lu yo sa atu bang sang na ga pa da ‐
yon nga pag sad sad sang ba lor sang 
pi so kontra sa dol yar, ma da sig nga 
pag da ku sang utang sang gub yer no, 
ko rap syon kag pag-u sik sang pon do 
sang ban wa sa mi li tar kag pu lis.

In di na ma lab-ot sang or di nar ‐
yo nga pu mu lu yo ang lam pas na sa 
₱1,100 ka da ad law nga mi ni mum 

Lu bos nga isu long 
ang pag hi ma kas pa ra
sa du gang sa su hol

Nag tim bu ok pa du long sa 7.7% ang impla syon sa bu lan sang Ok tub re 
(pi na ka ma ta as ha lin 2008), sa atu bang sang wa la un tat nga pag ta as 
sang pre syo sang la ngis, pag ka on, pa ba lay, bu long, edu ka syon kag 

iban pang ba se han nga ki na hang la non. La bing na ga lap nag ang gra be nga kai ‐
mu lon kag ka wad-on sang pu mu lu yo kag pa da yon nga na ga ti bu sok ang le bel 
sang ila pag pa nga bu hi. La bi pa nga na gag ra be ang pag-an tus sang mi nil yon 
nga pu mu lu yo du lot sang su nud-su nod nga ma la pa ran nga pag ba ha nga nag ‐
sa mad sa ila mga ba lay kag pa nga bu hi an.

EDITORYAL

Sul da do nga gwardya
sang mi na han,

gin-am bus sa Ab ra

GIN-AM BUS SANG Ba gong Huk ‐
bong Ba yan (BHB)-Ab ra ang mga 
sul da do sang 24th IB sa Mount 
Ba si wag, Ba ra ngay Gacab, Ma ‐
libcong sang Ok tub re 27. Du ha ka 
tro pa ang na pa tay sam tang isa 
ang na pi la san.

Ang am bus pag si lot sa amo 
nga yu nit ba ngud sa pa sis tang ata ‐
ke sa pu mu lu yo kag pag pi gos sa ila 
nga pag pa ma tuk sa ma la pad nga 
ope ra syon sang pag mi na sa Ab ra 
kag Apa yao. Na ga ser bi ini nga 
gwardya sa ope ra syon sang da lag ‐
ku nga kum pan ya sa pag mi na. 

Pa ga sa ku pon sang ma la pa ran 
nga pag mi na ang an sestral nga 
du ta sang mga tu man dok sa mga 
ban wa sang Ma libcong, Lacub, 
Ti neg, Licuan-Ba ay, kag ang mga 
du lu nan sang Ab ra sa Apa yao kag 
Ka li nga. La kip di ri ang pi la ka ba ‐
hin sang Gran Cor dil le ra Moun ta ‐
in Ra nge.

Ka tu wang sang pla no nga 
pag mi na sa pru bin sya ang focu ‐
sed mi li tary ope ra ti on nga gi na ‐
ga mit pa ra pi gu son kag gub-on 
ang pag hi liu sa sang mga tu man ‐
dok ba tuk sa ma pang ha lit nga 
pag mi na.

“Wa la sang kaa yu han ang 
pu mu lu yo sa lar ge-sca le nga pag ‐
mi na kag mi li ta ri sa syon kun di 
ang gin pa sing ki nga pag pang-a ‐
gaw sang ila nga an sestral nga 
du ta,” su no sa BHB-Ab ra.

Ma lu was sa ar ma dong ak syon 
sang Ok tub re 27, gin re port man 
sang BHB-Ab ra ang mga tak ti kal 
nga open si ba nga gin lun sar sang 
Hun yo 30, Hul yo 9 kag Agos to 18 
sa Ab ra kag Apa yao. Li ma ka pa ‐
sis ta nga ber du go ang na pa tay sa 
amo nga mga ar ma dong ak syon.Sundan sa pahina 2
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nga ki na hang la non sang isa ka li ma-
ka-ta wo nga pa mil ya (gi na ta wag 
nga “fa mily living wa ge” o FLW) pa ‐
ra sab ton ang ila ma tag-ad law nga 
ki na hang la non. Ha los ka tu nga lang 
si ni ang ₱570/ ad law nga mi ni mum 
nga su hol sang mga ma mu mu gon sa 
Na tio nal Ca pi tal Re gi on (pi na ka ma ‐
ta as sa bi log nga pung sod). Da ku 
nga nu me ro sang mga ma mu mu gon 
ang na ga ki ta sang mas ma nu bo pa 
sa na ta la na nga mi ni mum.

In di na ma ka la gas ang pa nga bu ‐
hi an sang ma yor ya sang ma sang 
anak bal has. Sa atu bang sang ma da ‐
sig nga pag ti bu sok sang pa nga bu hi ‐
an, la bing na ga bas kog ang ma ta rung 
nga sing git sang sa hing ma mu mu gon 
kag pu mu lu yong Pi li pi no pa ra sa gi ‐
la yon nga du gang sa su hol kag swel ‐
do. Sa nag ka la in la in nga le bel kag 
pa tag sang pag ba to, gi na du so sang 
mga ma mu mu gon ang de man da nga 
pa taa son ang ila su hol bi lang gi la yon 
nga ti kang pa ra ma ka la gas ang ila 
pa mil ya sa tu nga sang gra be nga 
kri sis sa eko nom ya kag pa nga bu hi an.

Ang pag hi ma kas pa ra sa mas 
ma ta as nga su hol ang tam pok nga 
pang-e ko nom ya nga pag hi ma kas 
sang bi log nga sa hing ma mu mu gon. 
La bi ini nga na ngin im por tan te sa 
atu bang sang ma da sig nga pag ti bu ‐
sok sang pa nga bu hi an sang ma sang 
anak bal has kag bi log nga pu mu lu yo. 

Ki na hang lan ni la ini lu bos kag mi li ‐
tan te nga isu long sa atu bang sang 
pag ba li bad sang kontra-ma mu mu gon 
nga re hi meng US-Marcos II nga pa ‐
ma ti an ang ila mga rek la mo. La bi nga 
ki na hang la non ang kai sog kag pa nin ‐
du gan nga mag hi ma kas sa atu bang 
sang ar ma dong pag tap na sa mga un ‐
yon kag or ga ni sa syon sang mga ma ‐
mu mu gon kag ma sang anak bal has.

Pa ra ma du so ang pag hi ma kas 
pa ra sa du gang sa su hol, ki na hang lan 
pa la pa ron kag pa bas ku gon ang ka ‐
hub la gang un yon, kag isu long ang 
nag ka la in la in nga por ma sang ulu lu ‐
pod nga pag hu lag kag ka hub la gang 
wel ga sang mga ma mu mu gon. Anu ‐
man nga maa gum sa pag hi ma kas pa ‐
ra sa du gang sa su hol, su bong man 
ang pag ba to sa kontraktwa li sa syon 
kag pag paa yo sang kun di syon sa mga 
pab ri ka na ka san dig sa aktwal nga 
ku sog, ika sa rang, ka la pad, ka pag sik 
kag or ga ni sa syon sang ka hub la gang 
un yon sa ka bi lu gan, kag sang mi li ‐
tan te nga un yo nis mo sa par ti ku lar.

Ba ngud sa wa la un tat nga ata ke 
sa mga un yon sa nag li gad nga tat lo 
ka de ka da, tu man ka ga may su bong 
ang nu me ro sang mga un yon (a ra sa 
6% lang sang mga empre sa nga may 
in di mag nu bo sa 20 ma mu mu gon 
sang 2020). Ki na hang lan ibun-ag ang 
isa ka ka hub la gan pa ra sa ma la pa ran 
nga pag tu kod sang mga un yon sa pi ‐

na ka da ku kag pi na ka ma da mo nga 
nu me ro sang pab ri ka kag empre sa. 
Da pat pa bas ku gon ang mga ini bi lang 
mga sentro sang mi li tan te nga pag ‐
hu lag sang mga ma mu mu gon.

Sa maa bot nga mga se ma na kag 
bu lan, da pat lab-u ton kag pa hu la gon 
ang mi nil yon nga ma mu mu gon paa gi 
sa isa ka ma la pa ran nga kam pan ya 
nga pro pa gan da kag edu ka syon sa 
mga pab ri ka kag ko mu ni dad, la kip 
na sa mga upi si na kag eskwe la han, 
agud ipa at hag ang ka hus tu han, ra ‐
son kag gi la yon nga ki na hang la non 
pa ra pa taa son ang su hol kag swel do 
sa atu bang sang kri sis sa eko nom ya 
kag pa nga bu hi an, kag ibu yag yag ang 
ga ruk kag ti ko nga pag pang ra son ni 
Marcos kag iya mga upi syal. Da pat 
ko lek ti bo nga ipa ki ta sang mga ma ‐
mu mu gon kag ma sang anak bal has 
ang ila mga rek la mo paa gi sa nag ka ‐
la in la in nga por ma kag ka da ku on 
sang mga ak syong pro tes ta sa mga 
pab ri ka kag kal sa da.

Da pat man ti ngu ha on nga ti pu ‐
non ang pi na ka ma la pad nga ku bay 
sang or ga ni sa dong ma mu mu gon 
agud tu ku ron ang pag hi liu sa pa ra 
idu so ang reak syu nar yong es ta do nga 
sab ton ang ra so nab le nga de man da 
pa ra sa pang ka bi lu gan nga du gang sa 
su hol, pung sod non nga mi ni num nga 
su hol, kag pag ba su ra sa kontra-ma ‐
mu mu gon nga mga la yi nga RA 6727 
nga nag tu kod sa ma pang tu nga nga 
sis te ma nga “wa ge re gio na liza ti on”, 
kag RA 6715 (o Her re ra Law) nga 
nag ha tag-da lan sa sis te mang 
kontrak  twa li sa syon sa pagtra ba ho.

Wa la un tat ang pag ti bu sok sang 
eko nom ya sang pung sod ba ngud sa 
pa da yon nga pag pa tu man sang mga 
po li si ya nga neo li be ral nga la bi la ‐
mang nga na ga pi ang sa lo kal nga 
eko nom ya kag na ga du lot sang la bing 
pag-an tus sa mga ma mu mu gon kag 
bi log nga pu mu lu yo. Ma du gay na 
nga gi na pa lun tad sang mga ka pi ta ‐
lis ta ang po li si ya sang ba ra to nga 
ku sog-pa nga bud lay, ma ka ha yop nga 
kun di syon sa tra ba ho sa mga pab ri ‐
ka kag pag pang-u li pon sa mga sa ‐
hing ma mu mu gon nga na ga bas tos sa 
mga ki na ma ta rung sa pagtra ba ho. 
Gi na pa ting kad ini sa mga engkla bo 
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Is nayp, ope ra syong ha ras sang BHB-Neg ros 
PA RA IGU ON ANG pi na ka ma su pog nga yu nit sang mi li tar kag pu lis, na ga su lu nod 
nga tak ti kal nga open si ba ang gin lun sar sang mga yu nit sang Ba gong Huk bong Ba ‐
yan (BHB) sa is la sang Neg ros sa nag li gad nga du ha ka se ma na.

Gin pa luk pan sang BHB-Central Neg ros ang is ta syon sang pu lis sa Sit yo Par ki ngan, 
Tri ni dad, Gui hul ngan City sang Nob yembre 1. Du ha ka pu lis ang gin re port nga na pi la san.

Sa ad law man nga ina, gin-is nayp sang mga Pu lang ha nga way ang de tatsment sa 
Ba ra ngay Bud la san, Can la on City. Gin-is nayp man sang BHB ang amo nga de tatsment 
sang Ok tub re 30. Isa ka sul da do ang na pa tay kag isa ang na pi la san sa mga open si ba.

Sam tang, li ma ka sul da do sang 62nd IB ang na pa tay sa engkwentro si ni sa 
BHB-Central Neg ros sa Sit yo Ilijan Ga may, Ba ra ngay Pla nas, Gui hul ngan City 
sang Ok tub re 20, alas-3 sang ha pon. Na sun dan ini sang isa pa ka engkwentro sa 
Sit yo Ilijan, Ba ra ngay Bue navis ta, alas-9 sang gab-i kon sa diiin na pa tay si Micha ‐
el Asuncion (Ka Rey mund), Pu lang ha nga way sang yu nit.

Sang Ok tub re 20, nag lun sar sang ope ra syong ha ras ang BHB-So uthwest Neg ‐
ros ba tuk sa de tatsment sang mi li tar sa Ping got, Ilog, Neg ros Occi den tal. Su no sa 
mga yu nit sang BHB, sa bat ang amo nga ar ma dong ak syon sa na ga pa da yon nga 
pag la pas sang AFP kag PNP sa taw ha nong ki na ma ta rung sang pu mu lu yo sa is la.

Dok tor, in di pu lis. Nagpro ‐
tes ta ang mga ma mu mu gon 
sa ikaa yong la was sang Ok ‐
tub re 23 ba tuk sa pag bu tang 
kay anay he pe sang pu lis nga 
si Ca mi lo Casco lan bi lang 
un der secre tary sang De ‐
partment of Health (DOH). 
Gin ta wag ni la ini nga ha ya ‐
gan nga mi li ta ri sa syon sa 
ser bi syo sa ikaa yong la was.

NCIP, bung ka gon! Nag kad ‐
to sa upi si na sang Na tio nal 
Com mis si on on In di ge no us 
Peop les (NCIP) sa Quezon 
City ang nag ka la in la in nga 
gru po sang pung sod non nga 
mi nor ya ka du ngan sang ika
25 tuig nga pag hi mo nga la yi 
sang In di ge no us Peop les’ 
Rights Act. Pa na wa gan ni la 
nga bung ka gon na ang ahen ‐
sya nga gi na ga mit sang mi li ‐
tar kag mga da ku nga kum ‐
pan ya pa ra pwer sa hon kag 
pa la ya son si la sa ila mga du ‐
tang an sestral.

Black Fri day sa FEU. 
Nag suk sok sang itom nga 
ba yu bi lang pro tes ta ang 
mga es tud yan te sang Far 
Eas tern Univer sity sang 
Nob yembre 4. Ini pa ra idu ‐
so ang ka hil wa yan pang
aka de mi ko kag pa ma tu kan 
ang na ga ha na nga pag si pa 
sang uni ber si dad sa tat lo ka 
es tud yan te nga nagentra sa 
ak ti bi dad nga nag dum dom 
sa ka kug mat sang la yi mi li ‐
tar sang Septyembre 21.

Pag pa kigi sa sa pag hi ma ‐
kas Pa les ti no. Na kigi sa 
ang mga Pi li pi no sa Ca na da 
sa in ter na syu nal nga kam ‐
pan ya pa ra sa pag ba lik sang 
mga Pa les ti no kag pag hil ‐
way sa Pa les ti ne sang Ok ‐
tub re 29. Nagpro tes ta si la sa 
Vancouver, upod ang mga 
gru pong Pa les ti no kag ila 
mga su por ter. 

sa pab ri ka kon sa diin, sa pi hak sang 
re to ri ka nga “ka us wa gan”, na ga an tus 
ang mga ma mu mu gon sang pi na ka ma ‐
pin tas nga por ma sang pag pang hi mu ‐
los, kag gi na hi got ang pung sod sa at ra ‐
sa dong ka him ta ngan, sa be ne pi syo 
sang mga hi gan te nga du mu lu ong nga 
kum pan ya.

Sa tu nga sang na ga sing ki nga kri ‐
sis sa eko nom ya, da pat man tu ku ron 
ang la bing ma la pad nga pag hi liu sa 
sang ma sang anak bal has kag mga de ‐
mok ra ti kong sa hi pa ra idu so ang mga 
de man da pa ra sa tra ba ho, pag ba su ra 
sa mga pa bug-at nga bu his, pag kontrol 
sa pre syo sang mga ba lak lon, pag pa ‐
nga pin sa ki na ma ta rung sa pa ba lay, 
pag ba to sa ma pang ha lit nga mga pro ‐
yek to, pag du so sang pag pa la pad sang 
ser bi syo so syal kag iban pang mga ti ‐
kang pa ra sa kaa yu han sang pu mu lu yo.

Sa nag ka la in la in nga pa tag nga ini 
sang pag hi ma kas, ang ma la pa ran nga 
pag hu lag kag pag ba to sang mga ma mu ‐
mu gon sa pab ri ka kag kal sa da pa ra sa 
du gang sa su hol ang pi na ka im por tan te. 
Sa si ni nga paa gi, ma hi mo sang sa hing 
ma mu mu gon nga ma mu no sa mga pag hi ‐
ma kas pang-e ko nom ya sang pu mu lu yo.

Ang pag hi ma kas pa ra sa du gang sa 
su hol in di ma ku ha sa isa ka pi sok. Kon 
ba lik-tun-an ang ka say sa yan, ma hi bal-
an ang im por tan sya sang na ga pa da ku 
nga pro tes ta sang mga ma muu gon kag 
pu mu lu yo. Sa pi hak nga ba hin, ang pag ‐
dug mok sa mga un yon kag pag pi ang sa 

mga pag hi ma kas sang ma mu mu gon ang 
na ngin pa ngu na hon nga sang kap kon 
paa no gin lan sang ang su hol kag in di na 
ma ka la gas sa pag ta as sa gas to kag tu ‐
nay nga ba lor sang ku sog-pa nga bud lay.

Ka dam-an sa su bong nga he ne ra ‐
syon sang mga ma mu mu gon wa la pa na ‐
kaa gi sang mga ma la pad nga wel ga kag 
pag hu lag sa kal sa da ka tu lad sang de ka da 
1980. Ki na hang lan bu li gan si la nga mag ‐
ba lik-tu on sa ka say sa yan kag ipa du lot sa 
ila pa min sa ron ang pag ki la la sa angkon 
ni la nga ku sog nga na ka ba se sa ila mga 
un yon kag ulu lu pod nga pag hu lag.

Da pat ga mi ton ang ma la pad nga 
kam pan ya nga ini pa ra pa bas ku gon 
ang pag ba to sa pa sis ta nga pag pa mi ‐
gos kag idu so ang ki na ma ta rung sa 
pag-un yon kag pa ma ma ha yag. Ang 
pag hi ma kas pa ra sa du gang sa su hol 
da pat hu got nga ia ngot sa pag ba to sa 
po li si ya sa ba ra to nga ku sog-pa nga ‐
bud lay kag iban pang mga po li si ya nga 
dik ta sang im per ya lis mo nga na ga pa ‐
an tus sa ban wa. Su bong man, da pat 
ia ngot sang mga ma mu mu gon ang ila 
pag hi ma kas sa mga pag hi ma kas an ti ‐
pyu dal kag an ti pa sis ta sa kaum han.

Da pat lu bos nga pa taa son ang ka ‐
muk la tan sang ma sang ma mu mu gon 
pa ra lu bos nga ma hang pan ang ka pi ‐
ta lis tang pag pang hi mu los sa li kod 
sang ma nu bo nga su hol, su bong man, 
sa angta nay sang ka hub la gan ma mu ‐
mu gon sa ka hub la gan pa ra agu mon 
ang pung sod non nga ka hil wa yan kag 
tu nay nga de mok ra sya sa pung sod.

Halin sa pahina 2
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Pro tes ta, bung ka lan kag pag hi liu sa sa Bu lan sang Ma ngu ngu ma 

Na ga su lu nod nga pro tes ta ang gin lun sar sang mga gru po sang ma ngu ‐
ngu ma pa ra dum du mom ang Bu lan sang Ma ngu ngu ma sang Ok tub re. 

Na kig-i sa si la sa ika-14 nga In ter na tio nal Day of Ru ral Wo men (Pang ka li bu ta ‐
non nga Ad law sang Ka ba ba in han sa Kaum han) sang Ok tub re 5 kag ika-43 nga 
World Food Day (Ad law sang Pag ka on) sang Ok tub re 17 nga gi na ta wag man 
nga “World Hu nger Day” (Pang ka li bu ta non nga ad law sang Ka gu tu man). Sa 
pa re ho nga oka syon, nag kad to si la sa De partment of Ag ricul tu re (DA) sa 
Quezon City kag gin du so ang ila de man da pa ra sa du ta, tra ba ho kag sub sid yo.

Sa Ad law sang mga Ma ngu ngu ‐
ma sang Ok tub re 21, nag martsa si la 
pa kad to sa tay tay sang Men dio la sa 
May ni la. Nag san to ang martsa sa 
pag dum dom sa ika-50 tuig sang Pre ‐
si den ti al Decree (PD) 27, ang pal tik 
kag kontra-ma ngu ngu ma nga la yi sa 
re por ma sa du ta sang dik ta dur yang 
Marcos. Ang man du nga ini ang nag ‐
sal bar sa gin pa bo ran nga mga aga ‐
lon nga may du ta sang dik ta dur ya, 
kag nag lu bong sa kri sis kag ka bud lay 
nga tub tob su bong gi na bat yag sang 
mga ma ngu ngu ma. Nag-entra di ri 
ang mga ma ngu ngu ma ha lin sa 

Sout hern Ta ga log, Central Luzon, 
Ilocos kag Ca ga yan Val ley.

Isa ka ad law an tes si ni, nag lun ‐
sar sang su nod-su nod nga pro tes ta 
sa pung sod non nga upi si na sang 
ahen sya sang de pen sa, re por ma nga 
ag rar yo, envi ron ment and na tu ral re ‐
so urces kag ag ri kul tu ra ang ma sob ra 
isa ka ga tos nga ma ngu ngu ma ha lin 
sa KA SA MA-Ti mog Ka ta ga lu gan. Na ‐
ki pag da ya lo go si la sa mga upi syal 
sang DA. Da la ni la ang pa na wa gan 
nga Du ta, Ayu da, Hus ti sya! Gin ha ta ‐
gan-pag ta mod sang ila mga li der ang 
ka so sang isa ka ma ngu ngu ma kag isa 

ka ba ta nga gin pa tay sang ber du go 
nga mi li tar sa Ba ta ngas sa ta bon sang 
mga pe ke nga engkwentro.

Sa Vi sa yas, gin sau log sang Hug ‐
pong sa mga Mag-uu mang Bol-a non 
(HU MA BOL-KMP) ang ika-38 ani ‐
ber sar yo sang pag tu kod si ni, ka du ‐
ngan sang pag hi wat sang ika-15 
Kong re so sang or ga ni sa syon sad to 
man nga Ok tub re 21.

Sang Ok tub re 23, gin-um pi sa ‐
han ang bung ka lan sa du ta nga Tar ‐
ta ria sa Ba ra ngay Tar ta ria, Si lang, 
Cavi te sa pag pa ngu na sang Sa ma ‐
hang Mag sa sa ka ng Tar ta ria. Pa na ‐
wa gan ni la nga un ta ton ang pag ‐
pang-a gaw sa ila nga du ta sang pa ‐
mil ya Agui nal do.

Gin sau log sang mga ma ngu ngu ma 
ha lin sa Ka ti pu nan sang mga Le hi ti ‐
mong Mag sa sa ka kag Ma ma ma yan sa 
Lu pang Ra mos (Ka sa ma-LR) ang ika-4 
ani ber sar yo sang Pag sam bang Ba yan 
sa Lu pang Ra mos sang Ok tub re 24.

Mga pag hi ma kas nga un yon, gin lun sar 

Nag lun sar sang mga pro tes ta kag ulu lu pod nga pag hu lag ang apat ka un ‐
yon si ning nag li gad nga se ma na pa ra isu long ang ila ki na ma ta rung sa 

ko lek ti bo nga ayua nay kag idu so ang ma ta rung nga pag ta as sa su hol.

Sa Quezon City, nagpro tes ta 
ang mga ma mu mu gon sang res taw ‐
ran nga Kow lo on Hou se sa oras 
sang ila tig pa lan ya ga sang Nob ‐
yembre 3. Gin du so ni la ang pag su ‐
nod sang kum pan ya sa man du sang 
De partment of La bor and Employ ‐
ment (DO LE) sang Ma yo nga nag ta ‐
as sa mi ni mum nga su hol ha lin ₱537 
pa kad to ₱570. Na na wa gan man si la 
sa pag pa tu man sang pung sod non 
nga mi ni mum nga su hol nga na ka ‐
ba se sa ma ka bu hi nga su hol nga 
₱1,119. Na ga han da si la nga ma ki ‐
pag ne go sa syon sa ila col lective bar ‐
gai ning ag ree ment (CBA) an tes ma ‐
ta pos ang tuig.

Sa pa re ho nga ad law, nag pi ket 
ang mga ma mu mu gon sang Technol 
Eight Wor kers Uni on sa atu bang 
sang Na tio nal Conci lia ti on and Me ‐

dia ti on Board ka du ngan sang pag ‐
pa ma ti sa ila pe ti syon pa ra sa pag ‐
pa da yon sa na ded lak ni la nga ne go ‐
sa syon pa ra sa CBA. May 15 be ses 
na nga pag-a tu bang ang na hi mo sa 
plan ta pe ro wa la na ga us wag ang 
mga na su gi la nu nan. Ini ba ngud sa 
pag pang ba rat sang ila kum pan ya sa 
hing yo nga du gang-su hol nga gin ‐
lan sang sa ₱24.00/ad law.

Sa pi hak nga ba hin, gin-a nun syo 
sang Univer sity Ho tel Wor kers Uni ‐
on (UH WU) sa ad law man nga ini 
ang pag ka su got sang ma neydsment 
kag sang un yon sa bag-o nga CBA. 
De say si bo nga gin pa kig ba to sang 
un yon ang pag ta as-su hol kag du ‐
gang nga be ne pi syo ha lin sa nag li ‐
gad nga CBA. Ba ngud sa ila pag ba ‐
to, ma ga lab-ot na sa ₱7,000 ang 
na du so nga du gang sa ila swel do 

ha lin 2005. Ang UH WU un yon sang 
mga ma mu mu gon sang Univer sity 
Ho tel sang Univer sity of the Phi lip ‐
pi nes sa Di li man, Quezon City.

Sang Ok tub re 25, nagpro tes ta 
ang mga ma mu mu gon nga 
kontraktwal sang TS Tech Trim Phi ‐
lip pi nes sa atu bang sang pung sod ‐
non nga upi si na sang DO LE. Pa na ‐
wa gan ni la nga ipaggwa sang ahen ‐
sya ang de si syon pa ra hi mu on si la 
nga re gu lar sa pab ri ka. Sad tong 
2018 pa gin pa bo ran sang DO LE sa 
Re gi on 4-A ang hing yo sang mga 
ma mu mu gon nga mag hi mo sang ka ‐
sug ta nan sa re gu la ri sa syon ang TS 
Tech kag man po wer agency nga 
Yas hi ma Sang yo Phi lipppi nes Inc. 
Rek la mo man ni la ang mga pag la ‐
pas sang Yas hi ma sa mga la yi sa 
pagtra ba ho pa re ho sang pwer sa han 
nga pag pa ha lin sa tra ba ho, wa la 
sang bas tan te nga be ne pi syo kag 
in sen ti bo kag sob ra-sob ra nga pag ‐
pa-o ber taym.
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Pag ka pa tay sang li der sang PKP sa 
FSMR, gi na ka su bo

LU BOS NGA GI NA KA SU BO sang Par ti do Ko ‐
mu nis ta ng Pi li pi nas (PKP) ang pag ta li wan ni 
Em ma nu el Fer nan dez (Ka Am pog/A kuy/
Brad), myembro sang Ko mi te Sentral kag isa 
sa mga re bo lu syo nar yong li der sa Far South 
Min da nao. Na pa tay sang Ok tub re 30 si Ka 
Am pog sa ba la ti an nga ma du gay na ni ya nga 
gi na bat yag. Gin da la sang mga me dik ang iya 
nga bang kay sa isa ka pa yag sa Ba ra ngay 
Bue naflo res, Se na tor Ni noy Aqui no, Sul tan 
Ku da rat, pa ra ipa sa ini sa iya pa mil ya.

Na hi bal-an sang lo kal nga pu lis ang lo ka ‐
syon sang bang kay ni Ka Am pog kag nag re ‐
port. Gi la yon ini nga gin kad tu an sang mga 
sul da do sang 603rd IB de. La pas sa mga pag ‐
su lun dan sang ge ra, gin lut hang sang mga sul ‐
da do ang bang kay ni Ka Am pog. Gin paggwa 
ni la nga na pa tay si ya sa isa ka ina way pa ra 
ma ku ha ang pad ya. Ma bas kog nga gin kun de ‐
nar sang PKP ang pag tam pa las nga ini sang 
603rd IB de. 

Nag ha lin si Ka Am pog sa isa ka pa mil ya 
nga ga may nga aga lon nga may du ta sa Tam ‐
pa kan, South Co ta ba to. Sa pi hak si ni, gin ha ‐
tag ni ya ang ha los bi log nga ka bu hi ni ya sa 
pag-a la gad sa ma sang anak bal has sa re hi yon.

Li der-ob re ro, gin-a res to sa Quezon City 
GIN DA KUP KAG GIN KU LONG sang pu lis sa hi mu-hi mo nga ka so si 
Benja min Cor de ro, pu no sang La bor Sector sang Quezon City Deve ‐
lop ment Council, myembro sang Sa ma han ng Mang ga ga wa sa Quezon 
City kag upi syal sa kam pan ya sang Ur ban Poor Coor di na tor Council 
sang Na tio nal Ca pi tal Re gi on, sang Ok tub re 25 sang alas-11:40 sang 
gab-i sa iya pu luy-an sa Quezon City. Gin pa sa ka an si ya sang ka so nga 
na pas la wan nga pag pa tay sa Ba ta san Po lice Sta ti on 6. Tem po rar yo 
nga na hil way si Cor de ro sang Ok tub re 27 pag ka ta pos magpyan sa.

Lu was kay Cor de ro, gin hi ngad lan man sa man dam yen to nga 
ginpre sen tar sa iya san day Da bi lo Ba si lio kag Amor Re yes Aca yen, nga 
pa re ho nga ha lin sa tri bong Du ma gat. Na pa tay sa ba la ti an si Aca yen 
sad tong Agos to pa. Ki la la si ya nga li der sang mga Du ma gat o el der ha lin 
sa Sit yo Kan lu song, Ba ra ngay Pu ray, Rod riquez, Rizal.

Pag pa ngan yon. Tat lo ka be ses nga nag pa lu pok sang kan yon ang 
203rd IB de sa Man sa lay, Ori en tal Min do ro sang Ok tub re 18. Gin pa lu ‐
pok ini ma la pit sa mga ba ra ngay sang Way gan kag Sta. Te re si ta nga 
nag du lot sang ka kul ba kag pag ka tub lag sa mga re si den te. Lu was di ri, 
nagkwar tel pa ang mga sul da do sa ba ra ngay hall sang Way gan kag 
nag ham bal nga ma ga kam po si la di ri sang ma sob ra anum ka bu lan.

Pag pang-i pit. Pwer sa han nga gin su lod kag gin ran sak sang mga 
sul da do sang Phi lip pi ne Army ang ba lay sang ma ngu ngu ma nga si Ki ling 
Tu ring sa Sit yo Pan da yan, Ba ra ngay Tan-a wan, Placer, Mas ba te sang 
Ok tub re 19. Gin ka wat sang mga sul da do ang anum ka sa ko nga pa lay 
nga gin-a ni ni Tu ring kag gin da la sa ila kam po. Gin paggwa sang mi li tar 
nga sup lay ku no sang ha nga way sang ban wa ang mga pa lay ga ni gin ‐
kum pis ka ini. Gin ka wa tan man sang pa lay ang si yam pa ka ma ngu ngu ‐
ma sa amo nga lu gar.

Ma ba ngis nga pag gi na hum mi li tar sa Neg ros 

Na ga su lu nod nga in si den te sang pag pa ngan yon, ili gal nga pag ha lug hog 
kag pag kam po sa sentro sang ba ra ngay ang pi la sa ma la la nga pag la bag 

sa taw ha nong ki na ma ta rung nga gin hi mo sang mi li tar sa Neg ros si ning nag li ‐
gad nga se ma na.

Hi ma may lan City. Nang ha lug ‐
hog kag nang kug mat sang mga re si ‐
den te ang mga sul da do sang 94th 
IB sa mga ba lay sa anum ka sit yo 
sang Ba ra ngay Bue navis ta. Alas-4 
sang kaa ga hon sang Ok tub re 27, pi ‐
lit nga gin su lod kag gin ran sak sang 
mga sul da do ang ba lay sang mag-
as wa nga Sandro kag Racel Salce do 
sa Sit yo Ulo-Tu bu ran. Upod ni la ang 
ila 5-tu ig nga anak. Sa pa re ho nga 
lu gar sang Ok tub re 25, ili gal nga 
gin ku long kag gin pai da lom sa 
tortyur sang 94th IB si Wel son 
Ania nio.

Pag pang ha lug hog kag pag pang ‐
kug mat man ang gin dang tan sang 
mga re si den te sang Sit yo La nap kag 
Asa ran sang Ok tub re 20. Pwer sa ‐
han na man nga gin pa la yas ang mga 
re si den te sang Sit yo Pi sok. Gin pa ‐

an da man si la nga iku long kon in di 
mag su nod sa man du sang mi li tar. 
In di mag nu bo sa 50 pa mil ya ang 
nag bak wit pa du long sa Sit yo Can ‐
tu pa kag Tig bao.

Gui hul ngan City. Do se ka be ses 
nga gin kan yon sang AFP ang Mount 
Can san da sa du lu nan sang Ba ra ‐
ngay Mag say say kag Ba lu go sang 
Ok tub re 31 sang gab-i. Nag tu pa 
ma la pit sa mga ko mu ni dad kag 
ulum han ang ba la sang kan yon ga ni 
na pi li tan nga mag bak wit ang mga 
re si den te sang tu ngang gab-i.

Gin-istra ping sang tro pa sang 
62nd IB ang ba lay sang pa mil ya Ali ‐
yacyac sa Sit yo Pa ngi, Ba ra ngay Mag ‐
say say sang Ok tub re 30. Du gang di ri, 
gin kontrol sang mi li tar ang pag su lod-
gu wa sang mga re si den te sa mga ba ‐
ra ngay sang Bue navis ta, Pla nas kag 

Vil le gas um pi sa Ok tub re 29 tub tob 31 
nga na kaa pek to sa pag pa ngi ta pa nga ‐
bu hi an sang mga re si den te.

Um pi sa Ok tub re 22, ma sob ra isa 
ka se ma na nga nag-o pe ra syon ang 
gin ti ngub nga pwer sa sang 62nd IB, 
33rd DRC kag Scout Ra nger sa mga 
ba ra ngay sang Ba sak, Bu la do. Bi nu ‐
bu han, Tacpao kag Hu may-hu may. 
Pwer sa han ni la nga gin su lod ang mga 
ba lay sang ma ngu ngu ma, nag kam po 
sa mga eskwe la han kag sim ba han, 
kag gin pu long ang mga myembro 
sang 4Ps prog ram. Sang Ok tub re 24, 
gin ran sak sang 10 sul da do ang mga 
ba lay nan day Can do Brio nes kag du ‐
ha ka iban pa sa Ba ra ngay Bu la do.

Si pa lay City. Gin pa luk pan sang 
M203 ang ma ngu ngu ma nga si 
Alfre do Dan tes pag ka ta pos ni ya nga 
ma su ma lang ang mga sul da do sang 
47th IB sa Sit yo Looc, Ca min da ngan 
sang Ok tub re. Pag ka ta pos si ni, gin-
in te ro gar pa sang mga sul da do si 
Dan tes.
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To do-lar ga nga gi na bu hi an sang 
85th IB, 59th IB, 201st IB de, 2nd 
ID-PA sa ida lom sang South Luzon 
Com mand sang Ar med Forces of the 
Phi lip pi nes (AFP) ang mga na ka po ‐
kus nga ope ra yon mi li tar kag Re too ‐
led Com mu nity Sup port Prog ram 
(RCSP). Ka tu wang sang mga ini ang 
prog ra ma nga E-CLIP (En hanced 
Compre hen sive Local In teg ra ti on 
Prog ram) nga pak ya wan nga “na ga ‐
pa su ren der” kag na ga la pak sa taw ‐
ha nong ki na ma ta rung sang mga 
ma ngu ngu ma sa Quezon.

Ba se sa na ka lap nga da tos, na ‐
ga lab-ot sa 28, 292 ang ka so sang 
pag la pas sa taw ha nong ki na ma ta ‐
rung sa pru bin sya sa pag hi nga pos 
sang ter mi no ni Du ter te. Ka dam-an 
si ni na lis ta sang Peb re ro 2021 sang 
bom ba hon sang 85th IB ang mga lu ‐
gar sa ban wa sang San Narci so, Bue ‐
navis ta kag Ca ta nauan nga nag du lot 
sang gra be nga te ror sa pu mu lu yo.

Ha lin sa bu lan sang Hul yo tub tob 
Ok tub re su bong nga tuig, li wat nga 
gin bu la bog kag gin pa ig ting sang mi ‐
li tar ang ila ope ra syon sa mga ko mu ‐
ni dad nga gi na du da han si ni nga ba se 
sang Ba gong Huk bong Ba yan (BHB). 

Sang nag li gad nga bu lan lang, 
bas tos kag ga wi-ha yop nga gin su lod 
sang mga sul da do sang 85th IB ang 
pu luy-an sang isa ka re si den te agud 
pa hu gon si ya ba ngud isa ku no si ya 
nga ta ga su por ta sang ha nga way 
sang ban wa. Naa kig ang amo nga 
re si den te, ba ngud si ling ni ya daog 
pa sa kri mi nal ang pag ka big sa iya 
sang mga sul da do.

Sam tang, gin la gas kag gin tu yo 
nga ares tu hon sa iya kop ra han si Ju li ‐
us Laca ba, isa ka ma nug luk-ad sa Ba ‐
ra ngay Vil la Men doza, Gu maca sang 
Ok tub re 26. Gin pa si bang dan si Laca ba 
nga ku man der sang BHB kag may da ‐
la-da la nga gra na da sa iya ka lu bi han.

Pag pa ma hug kag pag pa mi lit
Pa re ho sa iban nga ba hin sang 

pung sod, pa li wat-li wat ang pi lit nga 
pag pa su ren der sang AFP sa mga si ‐
bil yan sa Quezon. Sa ban wa sang 
San Narci so, 100 ma ngu ngu ma ang 
ulu lu pod nga “gin pa su ren der” kag 
gin pa sum pa ka bay lo sang ga may 
nga ayu da kag pag ka on sa Ba ra ngay 
Abu yon sang Septyembre 22.

Sa ban wa sang Lo pez, “gin pa su ‐
ren der” sa ikat lo nga ka hi ga yu nan 

Wa la sang un tat nga ki na ga mo kag ka la ka san mi li tar ang ha los ad law-
ad law nga na ga tub lag sa ma sa nga ma nug luk-ad sang lu bi sa mga 

ban wa sang ikat lo kag ikaa pat nga distri to sang Quezon. Bik ti ma si la sang 
nag ka la in la in nga ti po sang pag la pas sa taw ha nong ki na ma ta rung sa ta bon 
sang “ge ra kontra sa te ro ris mo.”

Ko res pon sal

Na ga sing ki ang mi li ta ri sa syon
sa South Quezon-Bon doc Pe nin su la

ang 29 ma ngu ngu ma sa Ba ra ngay 
Jo ngo kag San Isid ro sang Ok tub re 
1. La kip sa ila ang mga ma ngu ngu ‐
ma nga nau na na nga “gin pa su ren ‐
der” kag nag pan ya pon upod si 
Rod ri go Du ter te sa Ma lacañang 
sang 2018. Gin pa ra da man si la bi ‐
lang mga “nag su ren der” sang 
Septyembre 2021, upod ang 66 
ma ngu ngu ma. Pi lit man nga gin pa ‐
su lod sa isa ka or ga ni sa syon sang 
mga ma ngu ngu ma ang 105 ma ngu ‐
ngu ma sa Ba ra ngay Ila yang Ilog A 
sang Ok tub re 25. Nag-um pi sa ang 
ope ra syon mi li tar sa mga ba ra ngay 
nga ini sang Septyembre 20.

Sa Ba ra ngay San Francisco B, 
si ge-si ge nga gi na pa ma lay-ba lay 
kag gi na pa ta wag ang mga ma ngu ‐
ngu ma. Sa ini syal nga lis ta, in di 
mag nu bo sa 1,000 ang ka bi lu gan 
nga “na pa su ren der” sa amo nga 
ba ra ngay ha lin 2021.

Tad tad sang kam po mi li tar
Sa 40 kam po mi li tar sa bi log nga 

South Quezon-Bon doc Pe nin su la, 14 
di ri ang ma ki ta sa ban wa sang Lo ‐
pez. Ang mga kam po nga ini bug-os 
nga gi na su por ta han ni Ma yor 
Rachel Uba na nga ak ti bo nga ahen ‐
te sang NTF-Elcac. Ma ka big nga 
sentro sang pag la pas sa taw ha nong 
ki na ma ta rung ang Lo pez sa ika-a pat 
nga distri to sang pru bin sya.

Gi na ga mit su bong sang 85th IB 
ang Ug na yan Ca ravan pa ra di rek ta 
nga sud lon ang mga ko mu ni dad sa 
Quezon. Sa ta bon sang “pag ha tag-
ser bi syo” daw na gaa la ga way nga 
mga ido ang mga mi li tar nga ma da ‐
mu an nga gi na ha lug hog ang mga 
bar yo sang ma ngu ngu ma.

Ha lin bu lan sang Agos to, na ga ‐
lab-ot na sa anum ka ba ra ngay ang 
na per wi syo sang Ug na yan Ca ravan 
sa  Gu maca, Lo pez, Ca ta nauan kag 
San Narci so. Sang 2021, gin tu mod 
ini nga ka bang da nan sang pag lap ‐
nag sang Covid-19 sa Ba ra ngay 
San Jo se, Maca le lon.
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Ang pro yek to nga kar bon
sa Da gu ma

Ma ki ta sa may du lu nan sang 
mga pro bin sya sang South Co ta ba ‐
to, Sul tan Ku da rat, kag Sa ra nga ni 
sa Da gu ma Ra nge ang isa sa pi na ‐
ka da ku nga mi na sang kar bon sa bi ‐
log nga pung sod. May ka bi lu gan nga 
la pad ini nga 36,000 ek tar ya kag gi ‐
na tantya nga ma ga lab-ot sa 328 
mil yon met ri ko to ne la da ang angkon 
nga re ser ba. Sa kop si ni ang an ‐
sestral nga du ta sang mga Lu mad 
nga T’bo li kag Du la ngan-Ma no bo 
kag ma la pad nga ka ta lu nan nga gi ‐
na te ne ran sang Phi lip pi ne eag le kag 
mga en de mi ko nga ha yop kag ta ‐
nom. Da ku nga ba hin sang mi na ang 
ara sa te ri tor yo sang Ned, isa ka 
ag ri kul tu ral nga ba ra ngay nga may 
la pad nga 42,000 ek tar ya kag po pu ‐
la syon nga mas o me nus sa 19,000.

Anom nga mga kum pan ya ang 
gin pa ha nu gu tan sang De partment of 
Envi ron ment and Na tu ral Re so urces 
(DENR) sang mga kon se syon sa amo 
nga mi na. Apang ang Da gu ma Ag ro 
Mi ne rals Inc., Sul tan Energy Phi lip ‐
pi nes Corp., kag Bo nanza Energy 
Re so urces Inc. lang ang may ap ru ‐
ba do nga ap li ka syon pa ra sa pro ‐
duk syon kag pag pa us wag. Sang 
2010 gin ba kal sang SMEC ang amo 
nga mga kon se syon nga may ka bi lu ‐
gan nga la pad nga 17,000 ek tar ya. 
Kaa ngut si ni pla no man sang SMEC 
nga mag tu kod sang kau ga li ngon nga 
plan ta pang-e ner hi ya sa pro bin ‐
sya (mi ne-mo uth po wer plant).

Na pas la wan sad to ang 
kum pan ya nga um pi sa han ang 
ope ra syon ba ngud sa ma bas ‐
kog nga pag pa ma tuk sang ma ‐

la pad nga pu mu lu yo. Mi li ta ri sa syon 
ang gin sa bat sang es ta do sa lap na ‐
gon nga pag pa ma tuk nga  nag lab-ot 
sa pag ma sa ker sang wa lo ka Lu mad 
sang Di syembre 3, 2017. Sang Di ‐
syembre 2018 da la yon nga gin ba su ra 
sang Sang gu ni ang Pan la la wi gan sang 
South Co ta ba to ang per mi so pa ra sa 
ope ra syon sang mi na. 

Apang sang nag li gad nga tuig 
gin ba lis kad sang kon se ho ang nau na 
nga de si syon. Ra son si ni, ang pag mi ‐
na ku no ang ma ga lu bad sa na ga pa ‐
da yon nga du na nga pag ka su nog sang 
kar bon nga na ga re sul ta sa “bur ning 
gro und” kag pag tu haw sang mga 
“ten si on cracks” o mga li tik-li tik sa 
du ta. Ma du gay na nga prob le ma sa 
Ned ang kom bustyon ba ngud sa ma ‐
la in nga epek to si ni sa ba ga kag ikaa ‐
yong la was kag pa da yon nga pag ka ‐
gu ba sang mga kal sa da kag pag tip hag 
sang du ta sa pi la ka mga ko mu ni dad.

Nag-a gum sang mga pag pa ka ‐
ma la ut ang pag ba lis kad nga ini ba ‐
ngud sa pag ba le-wa la sa la bi nga 
mas da ku nga mga prob le ma sa ka ‐
ti ling ban kag eko lo hi ya nga iga du lot 
sang pag mi na sang kar bon. Ma yor 
nga di rek tang epek to si ni ang dis lo ‐
ka syon sang mga Lu mad kag ma ‐
ngu ngu ma sa lu gar, pag ka wa sak 
sang ka pa li bu tan, kag lap na gon nga 

ka bud la yan 
kag gu tom.

Gi na su long su bong sang San Mi gu el Energy Cor po ra ti on (SMEC) ang pag ‐
mi na si ni sang kar bon sa Ba ra ngay Ned, La ke Se bu sa pru bin sya sang 

South Co ta ba to. Gi na pi lit sang kum pan ya ang ope ra syon pag ka ta pos ang ma ‐
sob ra isa ka de ka da nga pag-un tat si ni ba ngud sa ma bas kog nga pag pa ma tuk 
sang pu mu lu yo kag pag du mi li sang open-pit mi ning sa lu gar. Nag lun sar ang 
mi li tar sang na ka po kus nga ope ra syon sam tang gi na pa an da man ang mga re ‐
si den te nga na ga kontra di ri pa ra si gu ru hon nga mag pa da yon ang ope ra syon.

Ko res pon sal

Pag mi na sang kar bon sang San Mi gu el
Cor po ra ti on, gi na pa ma tu kan sa South Co ta ba to

Po lu syon kag ka ha li tan
Su no sa kum pan ya, gi na tantya 

nga ara sa 180 mil yon met ri ko to ‐
ne la da sang kar bon ang ma ku ha sa 
ila nga mi na han. Ma ga lab-ot man 
sa 100 ek tar ya ang pa nu god nga 
mi na hon ni la sa unang li ma ka tuig 
sang ope ra syon.

“Strip mi ning” kag in di “o pen pit” 
ang sis te ma nga ga mi ton sa pro yek to, 
pa lu sot sang SMEC. Lain man ang 
tek ni ka sang du ha, pa re ho ini nga 
“surface mi ning” kag pa re ho man ini 
nga mag du lot sang ma la pad kag in di 
ma pa nag-u li nga ha lit sa ka pa li bu tan 
kag pa nga bu hi an sang pu mu lu yo.

Lig ni te coal o ang gi na ta wag 
nga brown coal nga pi na ka ma nu bo 
nga kla se sang kar bon ang mi na hon 
sang SMEC. Ba ngud sa ta pok nga 
ki nai ya sang brown coal in di ini 
ma ka pa sar pang-eksport. Bi san pa 
man, lap na gon ang pag ga mit di ri 
sa mga mi ne-mo uth po wer plant sa 
bi log nga ka li bu tan. Gi na ka big man 
ang brown coal bi lang pi na ka ma ‐
hig ko nga kla se sang kar bon ba ‐
ngud sa tu man ka ta as nga car bon 
dioxi de nga gi na bu ga sa kom ‐
bustyon bu nga sang ma ta as nga 
mois tu re con tent (may unod nga 
tu big) kag ma nu bo nga energy den ‐
sity (ma ku ha nga ener hi ya) si ni.

Ma lu was sa ma la la nga po lu syon 
sa ha ngin gi na ka ba lak-an man sang 
mga na ga pa ma tuk ang kon ta mi na ‐
syon sa mga tu bi gan kag pag ka gu ba 
sang alag yan sang tu big ha lin sa mga 
su ba sang Ka bul nan kag Al lah. Ang 
Ka bul nan na gai lig pa kad to sa Li gua ‐
san Marsh nga isa ka im por tan te nga 
gi na ku ha an sang is da. Sam tang ang 
Al lah River pa ngu na hon gi na ha li nan 
sang iri ga syon sang ma la pad nga ka ‐
du ta an ag ri kul tu ral sa South Co ta ‐

ba to kag Sul tan Ku da rat.
Mi nil yon nga pu mu lu yo 

sang Min da nao ang si gu ra ‐
do nga ma ga an tus sa tu man 
ka la in nga epek to sang mi ‐

Pag ka pa tay sang li der sang PKP sa 
FSMR, gi na ka su bo

LU BOS NGA GI NA KA SU BO sang Par ti do Ko ‐
mu nis ta ng Pi li pi nas (PKP) ang pag ta li wan ni 
Em ma nu el Fer nan dez (Ka Am pog/A kuy/
Brad), myembro sang Ko mi te Sentral kag isa 
sa mga re bo lu syo nar yong li der sa Far South 
Min da nao. Na pa tay sang Ok tub re 30 si Ka 
Am pog sa ba la ti an nga ma du gay na ni ya nga 
gi na bat yag. Gin da la sang mga me dik ang iya 
nga bang kay sa isa ka pa yag sa Ba ra ngay 
Bue naflo res, Se na tor Ni noy Aqui no, Sul tan 
Ku da rat, pa ra ipa sa ini sa iya pa mil ya.

Na hi bal-an sang lo kal nga pu lis ang lo ka ‐
syon sang bang kay ni Ka Am pog kag nag re ‐
port. Gi la yon ini nga gin kad tu an sang mga 
sul da do sang 603rd IB de. La pas sa mga pag ‐
su lun dan sang ge ra, gin lut hang sang mga sul ‐
da do ang bang kay ni Ka Am pog. Gin paggwa 
ni la nga na pa tay si ya sa isa ka ina way pa ra 
ma ku ha ang pad ya. Ma bas kog nga gin kun de ‐
nar sang PKP ang pag tam pa las nga ini sang 
603rd IB de. 

Nag ha lin si Ka Am pog sa isa ka pa mil ya 
nga ga may nga aga lon nga may du ta sa Tam ‐
pa kan, South Co ta ba to. Sa pi hak si ni, gin ha ‐
tag ni ya ang ha los bi log nga ka bu hi ni ya sa 
pag-a la gad sa ma sang anak bal has sa re hi yon.

Sundan sa pahina 8
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Wa la sang kau ga li ngon nga du ta 
si Leo ga ni na pi li tan si ya nga magtra ‐
ba ho sa mga ta lam nan sang go ma sa 
ila lu gar. Si ya ang tap per sa 2-ek tar ‐
yang du ta nga may 600 pu no. Ma ‐
sob ra 20 tuig na si ya nga na gat ra ba ‐
ho di ri. Ka da bu lan, ma ka ba lig ya si ya 
sang 500 ki lo sang hi law nga go ma sa 
ba lor nga ₱26 ka da ki lo. Sa ₱13,000 
nga gi na ki ta, ₱5,200 lang ang ma ga ‐
kad to sa iya ba ngud 60-40 ang par ‐
te han ni la sang tag-i ya sang du ta.

Mas ma la ut ang gi na ag yan ni 
Leo ka da tig-u lu lan ba ngud in di 
mag bi log ang gi na ku lek ta nga go ma 
kon na ba sa ini kag in di ma ba lig ya. 
Sa si ni nga ka him ta ngan, ha los ka tu ‐
nga lang ang iya gi na ki ta. Buot ham ‐
ba lon, ₱2,600 lang ang gi na ki ta ni ya 
ka da bu lan o ₱86.66 ka da ad law.

Agud mag bi log ang go ma, gi na ‐
bu ta ngan ini sang mga tap per sang 

asi do. Sa bat ni Leo ang gas to pa ra 
di ri ba ngud wa la sang kontri bu syon 
ang tag-i ya sang du ta sa pro duk syon.

Isa lang si Leo sa ma da mo nga 
tap per sa Bu kid non nga la bing na ga ‐
an tus ba ngud sa ka wad-on sang 
kau ga li ngon nga du ta kag ba ra to 
nga pre syo sang hi law nga go ma. 
Wa la gi na pa tu man sang mga ko mer ‐
syan te di ri ang gin ta la na sang Phi ‐
lip pi ne Rub ber In dustry Road map 
2017-2022 nga ₱30 mi ni mum nga 
bak la nay sang hi law nga go ma ha lin 
sa mga na gap rod yus si ni. Sa pi hak 
nga ba hin, ara sa  ₱87 ka da ki lo ang 
ba lig yaa nay sang mga ko mer syan te 
sa mga da ku nga kum pan ya nga na ‐
ga ma nu pak tu ra sang go ma.

Sa bi log nga Pi li pi nas, mas o me ‐
nos 300,000 ek tar ya sang du ta ang 
sa kup sang mga plan ta syon sang go ‐
ma. Ika li ma ang Northern Min da nao 

Sa tantya ni Leo, isa ka ma ngu ngu ma sa Bu kid non, ara sa ₱208 ang pi na ‐
ka mi ni mum nga ki na hang la non sang iya pa mil ya pa ra ma ka lam pas si la sa 

gu tom sa ka da ad law. Tu man ka nu bo na ga ni (a ra sa ₱1,119 ang ma ka bu hi 
nga su hol), ku lang man ka ta ma ang ₱69-₱173 ka da ad law ni ya nga ki ta bi lang 
ta ga ku lek ta sang go ma sa isa ka plan ta syon. Ma la yo nga in di ini ma kai go pa ra 
ma bu hi ang tat lo ni ya nga anak nga na ga tu on sa ele men tar ya. 

Ko res pon sal

Ma ka lu lu oy nga ka him ta ngan
sang mga rub ber tap per sa Bu kid non

sa mga gi na ku ha an sang hi law nga 
go ma, kon sa diin ang Zam boa nga 
Pe nin su la ang na ga pa ngu na. Ang 
pi na ka da ku nga plan ta syon sa re hi ‐
yon amo ang Pio ne er Ama re sa nga 
may ope ra syon sa ban wa sang Ma ‐
ra mag. Na ga lu was ini sang hi law 
nga go ma pa ngu na hon sa Ma lay sia.

Su no sa da tos sang Uni ted Na ‐
ti ons Comtra de, ika wa lo sa ka li bu ‐
tan ang Pi li pi nas sa gi na ha li nan 
sang hi law nga go ma. Pa ngu na hon 
nga na ga ba kal si ni ang Chi na kag 
Ma lay sia, kon sa diin ma kit-an ang 
mga pab ri ka sang go ma, rub ber 
health pro ducts kag iban pa. Tuig-
tu ig, na ga ta as ang in ter na syu nal 
nga de mand pa ra sa mga hu man 
nga pro duk to nga hi mo sa go ma.

Bi san ma ngu ngu ma sang go ma 
si Leo, in di ni ya ma sa ra ngan bak lon 
ang mga pro duk to nga hu man di ri. 
“Bu gas pa lang, na bud la yan na ako 
mag ba kal. Uga o nu dels na lang ang 
gi na bu los-bu los nga sud-an ka da 
ad law. Ini pa lang ga ni na bud la yan 
na ako, ang tu man ka ma hal nga sa ‐
pa tos kag go ma sang sa lak yan pa 
ay han,” si ling ni Leo.

na. Ang ma bas kog nga igo sang 
bag yo Paeng sa Ma gu in da nao isa 
lang ka paan dam nga mas ma la la 
nga pag ka wa sak ang ma hi mo nga 
ma ta bo sa na ba gat nan sentral Min ‐
da nao kon ma gu ba ang na bi lin nga 
ka ta lu nan sa Da gu ma. 

Pag pa mi gos sang mi li tar
Pa ra ma si gu ro nga ma ga pa da ‐

yon ang ila ope ra syon mas gi na pa ‐
bas kog sang SMEC ang ila ar ma dong 
pwer sa pa ra kug ma ton ang mga na ‐
ga kontra sa pro yek to. Gi na ra son ni ‐
la ang ku no pa ma hog nga pag pa ‐
mom ba sa ila nga plan ta pa ra pa ‐
nga yu on ang pro tek syon sang mi li ‐
tar. Gi naa ku sar man sang mga ta ga ‐
sak dag sang kum pan ya nga mga 

“re bel de” o ta ga su por ta sang mga 
“te ro ris ta” ang mga na ga pa ma tuk.

Sang Hul yo gin tu kod kag gin pa ‐
hu lag sang 6th ID-Joint Task Force 
Central ang Task Force Ba ngis. Gin ‐
tu mod ang mga lu gar nga sa kup kag 
na ga pa li bot sa mi na bi lang mga er ya 
nga pa ga hu la gan si ni. Ini ku no ang 
ma ga tum-ok sa pag pu sa sa mga 
pwer sa sang BHB nga na ga hu lag sa 
lu gar. Ka tu yu an ku no si ni nga ta pu ‐
son ang in sur hen sya kag “te ro ris mo” 
pa ra ma lab-ot ang “ka us wa gan.”

Gin ka ki bot sang mga re si den te, 
nga ka du ngan sang na ka po kus nga 
ope ra syon mi li tar sang TF Ba ngis, 
su nod-su nod ang pag-a bot sang da ‐
lag ku nga ma ki nar ya kag na ga da li sa 
ope ra syon sang kum pan ya. Ma da mo 
nga ma ngu ngu ma ang na pi li tan nga 

iba lig ya ang ila du ta sa ba lor nga 
₱80,000 lang ang ka da ek tar ya. Gi ‐
na tos nga mga pa mil ya ang gin pa ha ‐
lin sa ila gi na puy-an kag gin pa nga ‐
ku an sang re lo ka syon kag ayu da.

Sa tu nga si ni li wat nga gin pa na ‐
wa gan sang mga re si den te nga Lu mad 
kag set ler nga un ta ton ang pag mi na 
kag pa nga pi nan ang du ta kag ka pa li ‐
bu tan. Nag-a gum man ini sang ma la ‐
pad nga su por ta sang mga pu mu lu yo 
sa South Co ta ba to kag kai ping nga 
mga pru bin sya. Isa ka kam pan ya ang 
gi na hi mo sang pu mu lu yo pa ra ba tu an 
ang pro yek tong kar bon sang SMEC. 
Sang Ok tub re 5, ka tu wang sang pu ‐
mu lu yo ang mga Archdioce se sang 
Mar bel (Ko ro na dal) kag Co ta ba to sa 
pag lun sar sang pe ti syon pa ra sa pag ‐
pa un tat sang amo nga mi na.

Halin sa pahina 7

ang 29 ma ngu ngu ma sa Ba ra ngay 
Jo ngo kag San Isid ro sang Ok tub re 
1. La kip sa ila ang mga ma ngu ngu ‐
ma nga nau na na nga “gin pa su ren ‐
der” kag nag pan ya pon upod si 
Rod ri go Du ter te sa Ma lacañang 
sang 2018. Gin pa ra da man si la bi ‐
lang mga “nag su ren der” sang 
Septyembre 2021, upod ang 66 
ma ngu ngu ma. Pi lit man nga gin pa ‐
su lod sa isa ka or ga ni sa syon sang 
mga ma ngu ngu ma ang 105 ma ngu ‐
ngu ma sa Ba ra ngay Ila yang Ilog A 
sang Ok tub re 25. Nag-um pi sa ang 
ope ra syon mi li tar sa mga ba ra ngay 
nga ini sang Septyembre 20.

Sa Ba ra ngay San Francisco B, 
si ge-si ge nga gi na pa ma lay-ba lay 
kag gi na pa ta wag ang mga ma ngu ‐
ngu ma. Sa ini syal nga lis ta, in di 
mag nu bo sa 1,000 ang ka bi lu gan 
nga “na pa su ren der” sa amo nga 
ba ra ngay ha lin 2021.

Tad tad sang kam po mi li tar
Sa 40 kam po mi li tar sa bi log nga 

South Quezon-Bon doc Pe nin su la, 14 
di ri ang ma ki ta sa ban wa sang Lo ‐
pez. Ang mga kam po nga ini bug-os 
nga gi na su por ta han ni Ma yor 
Rachel Uba na nga ak ti bo nga ahen ‐
te sang NTF-Elcac. Ma ka big nga 
sentro sang pag la pas sa taw ha nong 
ki na ma ta rung ang Lo pez sa ika-a pat 
nga distri to sang pru bin sya.

Gi na ga mit su bong sang 85th IB 
ang Ug na yan Ca ravan pa ra di rek ta 
nga sud lon ang mga ko mu ni dad sa 
Quezon. Sa ta bon sang “pag ha tag-
ser bi syo” daw na gaa la ga way nga 
mga ido ang mga mi li tar nga ma da ‐
mu an nga gi na ha lug hog ang mga 
bar yo sang ma ngu ngu ma.

Ha lin bu lan sang Agos to, na ga ‐
lab-ot na sa anum ka ba ra ngay ang 
na per wi syo sang Ug na yan Ca ravan 
sa  Gu maca, Lo pez, Ca ta nauan kag 
San Narci so. Sang 2021, gin tu mod 
ini nga ka bang da nan sang pag lap ‐
nag sang Covid-19 sa Ba ra ngay 
San Jo se, Maca le lon.
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“Gin hi mo ka mi nga mga uli pon 
sang mga sul da do,” es tor ya ni Moa ‐
na. Pi li t si la nga gi na pa ha kot kag gi ‐
na pat ra ba ho sa mga uma. Wa la si la 
gi na pa ka on kon in di si la ma kat ra ba ‐
ho kag kon gi na pa ka on, sob ra nga 
ga may ang gi na ha tag sa ila. “I go 
lang sa pa lad,” si ling ni ya.

Na lu oy gid si Moa na sa pa re ho 
ni ya nga Ag ta la bi na sa isa ka iloy 
nga may da la nga ga may nga anak. 
Gi na ta go ni ya ang ga may nga pag ‐
ka on nga gin ra syon sa iya pa ra iha ‐
tag sa lap sag kag iban pang mga 
ba ta nga upod gin ku long sa su lod 
sang kam po.

May eskwe la han sa su lod sang 
kam po pe ro ta lag sa nga may “tit ‐
ser” nga sul da do. “Kon na gak la se 
man, tu man ka bu ri ngot,” si ling ni 
Moa na. “Gi na mu lay ang mga ba ta.” 
Ba ngud di ri, wa la sang in te res ang 
mga ba ta nga mag su lod sa “eskwe ‐
la han” nga ini.

“Ma sa mi gi na dam go ko ang hil ‐
way nga pa nga bu hi sa ka gu la ngan,” 
si ling ni ya. Pe ro ma ga bug taw na 
lang si ya nga ara sa “pa ba lay” sang 
mi li tar. “A mo ina ang ta wag ni la sa 
ba su ra han nga gin tak la pan  sang 
tol da kon sa diin ka mi na ga tu log.”

Gi na ga mit man ang mga Ag ta 
bi lang pa na ming sa mga ope ra syon 
mi li tar. “Gi na sa kay ni la ka mi sa trak 
ka da mag-o pe ra syon sa Isa be la,” 
es tor ya ni ya. Ang ka ba ba in han nga 
Ag ta ma sa mi gi na su go nga mag pa ‐
nin da sam tang ang ka la la ki han gi ‐
na pa gi ya sa mga ope ra syon kom bat. 
Pag ka ta pos sang mga tra ba ho nga 
ini, gi na da la si la li wat sa kam po kag 
hu got nga gi na ban ta yan pa ra in di 
ma ka pa lag yo.

In di ma ba tas ni Moa na ang pa ‐
nga bu hi sa su lod sang kam po. “Mas 
maa yo pa ang ka bu hi sang mga ido 

sang sa ka bu hi na mon did to,” ham ‐
bal ni ya.

Isa ka ad law, gin su go si la nga 
mag pa nin da upod ang pa kai sa ni ya. 
Sam tang na li ngaw ang sul da do, 
nag pu lot si ya sang mga ka lo kag 
nag suk sok sang bes ti da du ngan pa ‐
ta go nga da la gan. Nag lum pat si la sa 
su ba agud pa lag yu han ang ban tay 
ni la nga mga sul da do. “Ga ma yan 
lang ka mi ma dak pan!” es tor ya ni ya.

Sa ka gu la ngan, na su ma lang ni la 
ang isa pa ka gru po sang mga sul da ‐
do nga sad to na ga pa ngu ha sang 
uway. “Maa yo nga nag pa ku no-ku no 
ang gi ya ni la nga Ag ta nga in di ka mi 
ki la la,” ham bal ni ya. “Bal-an ko nga 
na pi li tan lang man si ya nga mag gi ya 
ba ngud gin pa an da man sang mga 
sul da do ang pa mil ya ni ya.”

Pag li pas sang pi la ka bu lan nga 
pag pa na go, na sap wan si Moa na 
sang par yen te ni ya nga Pu lang ha ‐
nga way. Gin tug yan si ya sa pag-a ti ‐
pan sang isa ka yu nit sang BHB-I sa ‐
be la pa ra ma pa nga pi nan ha lin sa 
mga sul da do nga na ga pa ngi ta sa 
iya. Ba ngud sa gra be nga pag pang ‐
hi mu los nga naag yan ni ya, maat hag 
sa iya nga ki na hang lan mag tin dog 
kag ba tu an ang ma pa nip lang nga 
prog ra ma sang reak syu nar yong 
gub yer no pa re ho sang pi lit nga pag ‐
pa su ren der sang mi li tar.

Sa iya pag pa bi lin sa yu nit, na ‐
bat ya gan ni ya ang res pe to sang 
mga kau pod kag ka hil wa yan nga 
gin di ngot sa iya sang mga pa sis tang 
sul da do. Wa la mag du gay, nag pa ha ‐
yag si Moa na sang ka gus tu han ni ya 
nga ma ngin pul taym nga ka ta pu 
sang ha nga way sang ban wa.

Ma la la nga pag la pas sa in ter na ‐
syu nal nga mga pag su lun dan sa ge ‐
ra ang pi lit nga “pag pa su ren der” sa 
mga si bil yan kag pag ku long kag 

Si bil yan si Moa na, isa ka tu man dok nga Ag ta, sang “gin sum bong” si ya sang 
kau ga li ngon nga ti yo sa 95th IB ka bay lo sang ₱2,000 nga pad ya. Gin dek la rar 

si ya nga “su ren de ri” kag “gin pa re port” sa kam po mi li tar upod ang iban pa. Did to 
ni ya naag yan ang ma ka su lu ka nga pagtra to sa iya kag pa re ho ni ya nga Ag ta.

Ko res pon sal

Pag pang-u li pon sang AFP
sa mga Ag ta nga “su ren de ri”

pag pang-u li pon sa ila sa su lod sang 
mga kam po mi li tar. La pas man ang 
pi lit nga pag da la hig sa ila sa mga 
ar ma dong ope ra syon nga na ga bu ‐
tang sa ka ta lag man sa ila nga ka ‐
bu hi engka so may engkwentro. 
Dob le nga pro tek syon ang da pat 
nga gi na ha tag sa ka ba ba in han kag 
ba ta nga ara sa mga lu gar sang ar ‐
ma dong ina way.

Sa ka so ni Moa na kag mga ka pa ‐
re ho ni ya nga Ag ta, muk lat si la sa 
pung sod non nga pag pa mi gos kag 
pag pa ba ya sang reak syu nar yong es ‐
ta do. Na hi bal-an ni la ang mang ga ra ‐
non nga ka say sa yan sang pag pa ‐
kig-i sa sang re bo lu syo nar yong hub ‐
lag sa mga pa re ho ni la nga pung sod ‐
non nga mi nor ya sa pag-am lig sa ka ‐
pa li bu tan kag mga ka ta lu nan nga ka ‐
sug pon sang ila ka bu hi. Kum pa rar sa 
ibang ar ma dong gru po, ang ha nga ‐
way sang ban wa lang ang nag pa la ‐
yas sa mga ma pang ha lit kag ma ‐
pang dam bong nga pro yek to sang 
gub yer no kag du mu lu ong nga ne go ‐
syo sang pag mi na kag pagtro so sa 
ka bu ki ran sang Sier ra Mad re. Ini ang 
pa ngu na hon nga ka bang da nan kon 
ngaa ma da sig ni la nga nain tin di han 
kag gi na ha kos ang ina way ban wa.

Na hi bal-an ni Ka Moa na, kag 
ma da mo pang mga kau pod ha lin sa 
pung sod non nga mi nor ya, nga sa 
pag-u pod lang ni la sa pung sod non 
de mok ra ti kong re bo lu syon maa gum 
ang ila mga de mok ra ti ko kag ma ka ‐
ta ru ngan nga in te res.


