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May du ha ka tam pok nga as pe to 
su bong ang na ga sing ki nga pag pa si ‐
la bot mi li tar sang US sa Pi li pi nas: 
una, ang pag du so si ni nga pa bas ku ‐
gon ang pre sen sya sang mga tro pang 
Ame ri ka no kag pagpwes to sang mga 
ar mas mi li tar agud ga mi ton ang 
pung sod nga ba se o out post sang mi ‐
li tar si ni sa Asia-Pacific; kag ika du ha, 
ang pag pa da ku si ni sang ayu da mi li ‐
tar sa gi na pa ig ting nga ge ra sang 
pag pa mi gos ba tuk sa mga pwer sang 
re bo lu syo nar yo kag prog re si bo nga 
na ga ban de ra sang pag hi ma kas pa ra 
sa pung sod non nga ka hil wa yan.

Sa du ha ka as pe to nga ini, ang 
Ar med Forces of the Phi lip pi nes 
(AFP) ang ma yor nga instru men to 
sang US. Ini ang ha li gi sang pag pa ‐
si la bot kag do mi na syon sang US sa 
Pi li pi nas. Ang AFP gin tu kod, gin hur ‐
ma kag gin ha nas san dig sa doktri na 
sang im per ya lis mong US kag gi na ga ‐

mit pa ra ipa bi lin ang neo ko lon yal 
nga es ta do sang pung sod. Sa nag ta ‐
li wan nga mga de ka da, gi na pa bi lin 
ini nga na ka hi got sa ayu da kag ad ‐
bays sang mi li tar sang US, in di ma ‐
ka tin dog sa kau ga li ngon nga tiil kag 
wa la sang ika sa rang nga pa nga pi nan 
ang te ri tor yo sang pung sod la bi na 
sa atu bang sang ag re syong Chi na.

Gin pa tam pok sang si ni lang nga 
pag bi si ta ni US Vice Pre si dent Ka ma la 
Har ris ang pal tik nga ka hil wa yan sang 
pung sod. Gi nga mit ni ya ang pag sa lig 
per mi sang AFP kag sang re hi meng 
Marcos sa ayu da sang US pa ra pag ‐
wa on nga ki na hang lan ang pre sen sya 
mi li tar sang US sa Pi li pi nas pa ra pa ‐
nga pi nan ini ba tuk sa mga pa ma hug 
sang Chi na. Gi nga mit man ni Har ris 
ang pag bi si ta agud idu so ang pag ga ‐
mit sang ener hi yang nuk le yar nga pa ‐
ngin pus lan sang mga ka pi ta lis tang 
Ame ri ka no kag la bing ma ga lu mos sa 

Pa ma tu kan ang pag pa si la bot mi li tar kag
na ga sing ki nga pag pa nul sol sang ge ra sang US

La bing gi na ha yag ang pal tik nga ka hil wa yan sang Pi li pi nas sa atu bang 
sang na ga bas kog nga pag pa si la bot mi li tar sang im per ya lis mong US. 
Estra te hi kong ka tu yu an sang US nga hug ton ang do mi na syon kag 

kontrol sa pung sod kag ga mi ton ini nga lun sa ran sa pag pa nul sol sang ge ra sa 
ka ri bal nga im per ya lis tang Chi na sa Asia-Pacific.

Pi li pi nas sa du mu lu ong nga utang.
Ka du ngan si ni, gi nga mit ni Har ‐

ris ang Pi li pi nas, la bi na sang mag ‐
kad to si ya sa Pa la wan, pi na ka ma la ‐
pit sa mga pa si li dad mi li tar sang 
Chi na nga ara sa sa kup nga te ri tor ‐
yo pang da gat sang Pi li pi nas, pa ra 
pai ni ton ang ten syon sa Chi na nga 
gin pa ka ma la ut ni ya sa “i res pon ‐
sab leng hu lag” sa South Chi na Sea. 

Gin du so ni Har ris ang gi na pa nga ‐
yo sang US nga du gang nga li ma ka 
lu gar pa ra mag tu kod sang mga pa si li ‐
dad sang US sa ida lom sang En hanced 
Defen se Coo pe ra ti on Ag ree ment 
(EDCA). Sa su bong, may ara na nga 
mga pa si li dad mi li tar ang US sa su lod 
sang mga kam po sang AFP sa Ba sa 
Air Ba se sa Pam pa nga, Fort Mag say ‐
say sa Nueva Ecija, Lum bia Air Ba se 
sa Ca ga yan de Oro, An to nio Bau tis ta 
Air Ba se sa Pa la wan kag sa Be ni to 
Ebu en Air Ba se sa Mactan, Ce bu.

Gi la yon na man nga gin tu gu tan 
sang re hi meng Marcos ang gi na pa ‐
nga yo sang US sang gin-a nun syo 
sang AFP nga pa bor ini nga ibu kas 
ang mga kam po si ni sa du ha ka lu gar 
sa Ca ga yan, tig-i sa sa Pa la wan, Zam ‐
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ba les kag Isa be la, mga lu gar nga ya bi 
sa estra te hi ya sang US nga kontro lon 
ang pag bas kog kag pag la pad sang ku ‐
sog mi li tar sang Chi na. Maat hag nga 
gus to nga tad ta ron sang US sang mga 
pa si li dad mi li tar ang pung sod. Ha yag 
nga gi na pa nas ang pang ka say sa yan 
nga pag hi ma kas kag ka da lag-an sang 
pu mu lu yong Pi li pi no sa pag pa tal sik sa 
mga ba se mi li tar sang US.

Ang pag bi si ta ni Har ris ka ba hin 
sang si ge-si ge nga pag pa in da kal sang 
US sa ar ma dong ten syon sa Asia-
Pacific. An tes ang Pi li pi nas, nag kad to 
man si Har ris sa Ja pan kag South Ko ‐
rea, pa ra mag pa si kat sang ku sog mi ‐
li tar sa mga ba seng mi li tar sang US 
sa mga pung sod nga ina, nga gin sa ‐
bat na man lun say sang Chi na kag 
North Ko rea sang kau ga li ngon nga 
pag pa si kat. Pi la ka bu lan lang ang 
nag li gad sang mag kad to si US Spea ‐
ker Nancy Pe lo si sa Tai wan sang 
ham ba lon si ni nga “pa ga de pen sa han 
sang US” nga di rek tang sam pal sa 
Chi na kag sa ma du gay na nga pag ki ‐
la la sa po li si ya nga “O ne Chi na.” 

Ang pag pai nit sang US sang sit ‐
wa syon mi li tar sa Asia-Pacific ka sug ‐
pon man sang si ge-si ge nga pag ga ‐
tong si ni kag sang al yan sa nga NA TO 
(North At lan tic Tre aty Or ga niza ti on) 
sang ge ra sa Uk rai ne ba tuk sa Rus ‐
sia. Sa pag ka ma tu od, sa du so sang 
US, nag pag wa man ang NA TO (nga 

na ka sentro pa ngu na hon sa Eu ro pe) 
sang pa nin du gan nga an ti-Chi na. 
Sob ra-sob ra nga ga nan sya ang gi na ‐
ku ri pon sang mga da ku nga ka pi ta lis ‐
ta sa in dustri ya mi li tar sang US kag 
mga al ya do si ni nga pung sod sa si ge-
si ge nga pag pa nul sol si ni sang ge ra 
kag pag ba lig ya sang mga ar mas.

Agud la bing pa bas ku gon ang 
ga hum si ni sa Pi li pi nas, si ge-si ge 
man nga gi na ha ta gan sang US sang 
ayu da ang AFP pa ra sa pag tap na sa 
mga re bo lu syo nar yo kag pat ri yo ti ‐
kong pwer sa nga kontra sa do mi na ‐
syon kag kontrol sang im per ya lis ‐
mong US sa pung sod. Gi na ha ta gan 
ad bays, gi na ha nas, gi na pon do han 
kag gi na ar ma san sang US ang AFP 
pa ra ti ga yu non ang bru tal nga ge ra 
nga kontra-in sur hen sya ba tuk sa 
pu mu lu yong Pi li pi no kag sa ila mga 
re bo lu syo nar yong pwer sa.

To do-lar ga su bong ang lap na ‐
gon nga pag sab wag sang te ro ris mo 
sang es ta do sa bi log nga pung sod sa 
por ma sang mga pag ma sa ker kag 
pag pa ma tay, pag tortyur, pag ku long 
sa mga gi na du da han nga na ga su ‐
por ta sa Ba gong Huk bong Ba yan. 
Na ga ku ri pon sang ti nang kas nga ga ‐
nan sya ang mga ka pi ta lis ta sa pag ‐
sup lay sang US sang mga dro ne, 
erop la no kag kan yon pa ra hi mu on 
ang pag pa mom ba sa mga ko mu ni ‐
dad, uma kag ka gu la ngan. Paa gi sa 

AFP kag sang pa sis tang NTF-Elcac, 
kag sa pi la ka ka hi ga yu nan sa di rek ‐
tang pag pa si la bot sa mga ope ra ‐
syon, li wat gi na pa tu man sang US 
ang mga tak ti ka sang lap na gon nga 
te ro ris mo nga gi nga mit si ni sa na ‐
pas la wan nga ge ra sa Viet nam. Gi ‐
na ga mit ang An ti-Ter ror Law (na ka ‐
pad ron sa ma nug pa si la bot nga “ge ‐
ra kontra te ro ris mo” sang US) pa ra 
lu tu son ang mga pwer sang pat ri yo ‐
ti ko kag prog re si bo, kag upa ngan 
ang su gi la non pang ka li nu ngan.

Di rek ta ang res pon si bi li dad 
sang im per ya lis mong US sa ma la la 
nga pag la pas sa taw ha nong ki na ‐
ma ta rung kag kri men sa ge ra sang 
AFP. Du gu on ang ka mot sang US, ni 
Marcos kag sang AFP sa pa ta ra sak 
nga pa sis tang pag pa na la kay ba tuk 
sa pu mu lu yong Pi li pi no. Da pat si la 
suk ton kag pa ba ya ron.

Ang na ga pa da yon nga kri sis 
sang pang ka li bu ta non nga sis te mang 
ka pi ta lis ta, par ti ku lar na ang li wat 
nga pag sad sad sa re se syon sang 
eko nom ya sang US, la bi nga na ga du ‐
so di ri nga hug ton ang he ge mon ya 
kag kontrol si ni sa mga pung sod kag 
re hi yon nga gi na ku ha an sang mga 
du nang re sor sa, gi na de po si tu han 
sang sob rang ka pi tal kag mga estra ‐
te hi kong ru ta sa in ter na syu nal nga 
ko mer syo. La kip di ri ang kontrol 
sang im per ya lis mong US sa Pi li pi nas.

Da pat ba tu an sang pu mu lu yong 
Pi li pi no ang pag pa si la bot mi li tar sang 
US, pag pa nul sol sang in ter-im per ya ‐
lis tang ge ra, kag pag pang ga tong sang 
pa sis tang te ro ris mo sa pung sod. Da ‐
pat ipa ba su ra ang mga ka sug ta nan 
nga na ga hi got sa Pi li pi nas sa US kag 
na ga ha tag sa mga tro pang Ame ri ka no 
sang sob ra nga ki na ma ta rung pa ra 
ga mi ton ang pung sod pa ra sa ila 
estra te hi kong in te res. Da pat ma kig hi ‐
liu sa ang mga Pi li pi no sa nag ka la in la ‐
in nga pu mu lu yo sa nag ka la in la in nga 
ba hin sang ka li bu tan ba tuk sa im per ‐
ya lis mo kag im per ya lis tang ge ra. 

Da pat mag hi ma kas ang pu mu lu ‐
yong Pi li pi no pa ra ta pu son ang pag ‐
gi na hum sang im per ya lis mong US sa 
mi li tar, eko nom ya, pu li ti ka kag kul ‐
tu ra sa Pi li pi nas, nga amo ang ya bi 
pa ra maang kon ang pung sod non 
nga ka hil wa yan kag de mok ra sya.
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Sa ida lom sang gi na ta wag “In do-
Pacific Stra tegy”, gi na kon so li da sang 
US ang ga hum mi li tar si ni sa mga 
pung sod sa pa li bot sang Chi na paa gi 
sa mga por ma syong Quad (Quad ri la ‐
te ral Secu rity Dia lo gue, upod ang In ‐
dia, Ja pan kag Austra lia) kag AU KUS 
(Austra lia-U ni ted King dom-US), ka ‐
du ngan sa pag pa hu got sang kontrol 
sa mga pa pet si ni nga mi li tar sa South 
Ko rea, Thai land, Pi li pi nas kag la kip sa 
Ja pan. Gin da bu kan man sang US ang 
mga al ya do si ni sa North At lan tic 
Tre aty Or ga niza ti on (NA TO) sa Eu ro ‐
pe nga ma nin du gan kontra sa Chi na.

Na ga por ma ang estra te hi ya nga 
ini sa pag lun sar sang mai kit kag da ku 
nga mga “mi li tary drill” sa nag ka la ‐
in la in nga pung sod sa pa li bot sang 
Chi na kag sang pag la yag sang mga 
bar ko de ge ra sang US sa South Chi ‐
na Sea kag Tai wan Stra it. Pag ha nas 
ang mga ini sa ma ni ob ra nga pang ‐
kom bat sang US sa ta rang ka han mis ‐
mo sang Chi na. Ka du ngan si ni ang 
ma pa nul sol nga mga ti kang sang US 
pa re ho sang su nud-su nod nga pag bi ‐
si ta ni US Hou se Spea ker Nancy Pe ‐
lo si kag iban pa nga upi syal sa Tai ‐
wan sang Agos to, kag sang pag pa ha ‐

bok ni US Vice Pre si dent Ka ma la 
Har ris sa South kag Sout he ast Asia. 

Gi na si ling nga “pi na ka da ku sa ka ‐
say sa yan” ang gin hi wat nga “mi li tary 
drill” su bong nga tuig sa Ja pan (Ke en 
Sword, 36,000 tro pa) kag South Ko rea 
(Ulchi Free dom Shi eld, ma sob ra 
67,000 tro pa). Gin hi wat man ang pa ‐
re ho nga mga pag ha nas sa Thai land 
(CA RAT), In do ne sia (Ga ru da Shi eld), 
Austra lia (Co pe North), Guam (Va li ant 
Shi eld) kag iban pang te ri tor yong is la 
sang US sa Pacific. Sa Pi li pi nas, gin ‐
lun sar ang Ba li ka tan sang Mar so-Ab ril 
nga gin pa sa ku pan sang 8,900 tro pa.

Sang Hun yo-A gos to, gin hi wat ang 
11-ad law nga Rim of the Pacific (Rim ‐
Pac), ang pi na ka da ku nga com bat drill 
sa ka li bu tan, nga gin lun sar sa nag ka ‐
la in la in nga ba hin sang Pacific ha lin 
sa ba se mi li tar sang US sa Ha waii. 
Nag lab-ot sa 38 bar ko-de-ge ra, apat 
ka sub ma ri no, si yam ka ha nga way sa 
du ta, ma sob ra 17 aircraft kag 25,000 
tro pa ha lin sa 26 pung sod ang nag pa ‐
sa kup sa pag ha nas. Wa lo sa pung sod 
nga ini ka ta pu sang NA TO, nga ara sa 
li kod sang ge rang proxy sang US sa 
Uk rai ne ba tuk sa Rus sia.

Li ni bo man nga ga may, med yum-

Wa la sang gin tu hay sa por ma, ka tu yu an kag esen sya ang estra te hi yang geo ‐
pu li ti kal sang im per ya lis mong US sa ida lom sang nag li gad nga gub yer no ni 

Do nald Trump o sang su bong nga gub yer no Bi den-Har ris. Pag pa da yon ini sang 
nau na pa nga “li so sa Asia” nga gin dek la rar sang 2008 nga estra te hi kong pag li so 
sang po li si ya sa Chi na kag pag ka big si ni bi lang na ga pa ngu na nga im per ya lis tang 
ka ri bal. Pi na ka tu yo sang estra te hi yang mi li tar nga ini nga pung gan ang la bing  pag ‐
pa la pad sang pang mi li tar nga ku sog kag implu wen sya pang pu li ti ka sang Chi na, kag 
mag han da kag mang sul sol sang di rek ta o in di di rek tang ge ra in ter-im per ya lis ta.

ka da ku kag wa la gi naa nun syo nga 
pag ha nas mi li tar ang gi na hi mo sang 
US sa “ta nan nga pa mu sod” sang 
Asia-Pacific. Im bol ba do di ri ang gi ‐
na tos ka erop la no pang bom ba, mga 
bar ko nga de-nuk le yar, mga kan ‐
yon, mi sayl, ba la kag tro pa nga ma ‐
sun son na ga hi mo sang mga “live-fi ‐
re exerci se” nga na ga bi lin sang mga 
ma ka hi li lo nga ba su ra kag ke mi kal 
sa tu big, ha ngin kag du ta. Sa Pi li pi ‐
nas lang, mas o me nos 300 ang amo 
nga pag ha nas ka da tuig.

Kontrol sa ka da ga tan
Sang Septyembre, gin-a nun syo 

sang US ang pag tu kod sang Task 
Force 76/3, nga kum bi na syon sang 
mga pwer sang na bal sang US In do-
Pacific Com mand nga per ma nen te 
nga na ka-is ta syon sa South Chi na 
Sea. Tu yo si ni nga hug ton ang 
kontrol sang US sa mga pa si li dad, 
ba se kag tro pang na bal sa mga 
pung sod sa South, East kag Sout ‐
he ast Asia sa ta bon nga “in teg ra ti ‐
on” kag “in ter-o pe ra bi lity”. Gin ‐
lun sar si ning Ok tub re ang Ka man ‐
dag 2022 sa Ba ta an, Pa la wan kag 
iban pang lu gar sa Luzon.

Bag-o nga me ka nis mo ini sa ida ‐
lom sang Pacific De ter rence Ini tia ‐
tive sang Pen ta gon nga may $5.1 bil ‐
yong bad yet su bong nga tuig. Tu yo 
sang prog ra ma nga ini nga mag la tag 
sang mga pa si li dad sa mga pung sod 
sa “first is land cha in” (Ja pan, Tai ‐
wan, Pi li pi nas, kag iban pa), agud di ‐
ki tan kag per ma nen te nga pa li bu tan 
ang Chi na sang mga “long-ra nge 
mis si le” nga na ka ba se sa du ta.

Sang mag bi si ta si Har ris sa Pi ‐
li pi nas sang Nob yembre, ad yen da 
ni ya ang pag pi nal sa du gang nga li ‐
ma ka ba se nga pa ga ga mi ton sang 
US sa pung sod. Tam pok di ri ang 
pla no nga li wat nga pag tu kod sang 
mga pa si li dad mi li tar sang US sa 
Su bic, Zam ba les pa ra ip wes to ang 
mga pwer sa, mi sayl kag bar ko-de-
ge ra sang US, ma sob ra 30 tuig 
pag ka ta pos si pa on si la ha lin di ri.

Ang mi li ta ris ta nga estra te hi ya
Bi den-Har ris sa Asia-Pacific
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AFP kag sang pa sis tang NTF-Elcac, 
kag sa pi la ka ka hi ga yu nan sa di rek ‐
tang pag pa si la bot sa mga ope ra ‐
syon, li wat gi na pa tu man sang US 
ang mga tak ti ka sang lap na gon nga 
te ro ris mo nga gi nga mit si ni sa na ‐
pas la wan nga ge ra sa Viet nam. Gi ‐
na ga mit ang An ti-Ter ror Law (na ka ‐
pad ron sa ma nug pa si la bot nga “ge ‐
ra kontra te ro ris mo” sang US) pa ra 
lu tu son ang mga pwer sang pat ri yo ‐
ti ko kag prog re si bo, kag upa ngan 
ang su gi la non pang ka li nu ngan.

Di rek ta ang res pon si bi li dad 
sang im per ya lis mong US sa ma la la 
nga pag la pas sa taw ha nong ki na ‐
ma ta rung kag kri men sa ge ra sang 
AFP. Du gu on ang ka mot sang US, ni 
Marcos kag sang AFP sa pa ta ra sak 
nga pa sis tang pag pa na la kay ba tuk 
sa pu mu lu yong Pi li pi no. Da pat si la 
suk ton kag pa ba ya ron.

Ang na ga pa da yon nga kri sis 
sang pang ka li bu ta non nga sis te mang 
ka pi ta lis ta, par ti ku lar na ang li wat 
nga pag sad sad sa re se syon sang 
eko nom ya sang US, la bi nga na ga du ‐
so di ri nga hug ton ang he ge mon ya 
kag kontrol si ni sa mga pung sod kag 
re hi yon nga gi na ku ha an sang mga 
du nang re sor sa, gi na de po si tu han 
sang sob rang ka pi tal kag mga estra ‐
te hi kong ru ta sa in ter na syu nal nga 
ko mer syo. La kip di ri ang kontrol 
sang im per ya lis mong US sa Pi li pi nas.

Da pat ba tu an sang pu mu lu yong 
Pi li pi no ang pag pa si la bot mi li tar sang 
US, pag pa nul sol sang in ter-im per ya ‐
lis tang ge ra, kag pag pang ga tong sang 
pa sis tang te ro ris mo sa pung sod. Da ‐
pat ipa ba su ra ang mga ka sug ta nan 
nga na ga hi got sa Pi li pi nas sa US kag 
na ga ha tag sa mga tro pang Ame ri ka no 
sang sob ra nga ki na ma ta rung pa ra 
ga mi ton ang pung sod pa ra sa ila 
estra te hi kong in te res. Da pat ma kig hi ‐
liu sa ang mga Pi li pi no sa nag ka la in la ‐
in nga pu mu lu yo sa nag ka la in la in nga 
ba hin sang ka li bu tan ba tuk sa im per ‐
ya lis mo kag im per ya lis tang ge ra. 

Da pat mag hi ma kas ang pu mu lu ‐
yong Pi li pi no pa ra ta pu son ang pag ‐
gi na hum sang im per ya lis mong US sa 
mi li tar, eko nom ya, pu li ti ka kag kul ‐
tu ra sa Pi li pi nas, nga amo ang ya bi 
pa ra maang kon ang pung sod non 
nga ka hil wa yan kag de mok ra sya.

Ko res pon sal

Ar ma dong pag hi ma kas
ba tuk sa pag gi na hum mi li tar sa Mas ba te

Gin re port sang Ba gong Huk bong Ba yan-Mas ba te (Jo se Rap sing Com mand) 
si ning Di syembre ang ma sob ra 17 ak syong mi li tar nga gin lun sar sang 

mga yu nit si ni ba tuk sa mi li tar kag pu lis sa pru bin sya si ning 2022. Ka ba hin 
ang mga ini sang pa da yon nga kam pan ya sang BHB-Mas ba te pa ra mangin 
wala pu los kag pas la won ang mga na ka po kus nga ope ra syon mi li tar kag kam ‐
pan ya nga gol pe-de-gu lat sang Joint Task Force Bico lan dia sa pru bin sya. In di 
mag nu bo sa li ma ka ba tal yong pwer sa sang AFP-PNP-CAFGU ang gin dep loy sa 
pru bin sya nga nag lab-ot sa ma sob ra 1,500 pwer sa pa ra mag lun sar sang amo 
nga mga ope ra syon kag ka du ngan nga mi li ta ri sa syon sa mga ko mu ni dad sa 
ida lom sang RCSP (Re too led Com mu nity Sup port Prog ram).

La kip sa mga ak syon nga ini ang 
am bus sa Ba ra ngay Man lut-od sa 
Placer kon sa diin du ha ka CAFGU 
ang na pa tay kag na kaa gaw ang BHB 
sang du ha ka ma lip-ot nga ar mas, 
mga ma ga sin, ba la kag iban pa nga 
ka ga mi tan sang Nob yembre 7. 

Apat sa mga open si bang na lun ‐
sar sa unang 100 ad law sa po der 
sang bag-o nga re hi meng Marcos. 
On se ka sul da do ang na pa tay kag li ‐
ma ang na pi la san sa mga open si ba 
nga ini.

La kip di ri ang gin lun sar nga ak ‐
syong de mo li syon sa Agos to 11 ba ‐
tuk sa 2nd IB sa Sit yo Pu ro, Ta li say, 
San Fer nan do sa is la sang Ticao. Li ‐
ma ang na pa tay kag tat lo ang na pi ‐
la san sa kaa way sa amo nga ak syon. 

Li ma man ang na pa tay sa ak syong 
is nayp-ha ras ba tuk sa ar ma dong 
gru po ni ka pi tan sang ba ra ngay nga 
si Ad ri el “Bo yet” Be sa na, CAFGU 
kag 2nd IB sa Sit yo Bal doza, Ca bu ‐
nga han, Ca wa yan sang Agos to 18.

Ka ba hin man ang amo nga open ‐
si ba sa pag pur si ger sang Pu lang Ha ‐
nga way nga pa nga pi nan kag pa lig-u ‐
non ang de ter mi na syon sang ma sang 
Mas ba ten yo nga mag hu lag kag ba ‐
tu an ang na ga pa da yon nga pag gi na ‐
hum mi li tar sa Mas ba te. Sa ida lom 
sang re hi meng Marcos, na ga ha na 
ang mas ag re si bong pa sis tang pang-
a ta ke sang AFP-PNP-CAFGU kag 
sang Mas ba te TF-Elcac sa ma ngu ‐
ngu ma nga Mas ba ten yo.

Nag su god na ang kam pan ya 

sang mi li tar kag lo kal nga na ga ha ‐
ring sa hi sa ma la pa ran nga pag-a ‐
gaw sang mga sad to rantso kag as ‐
yen da nga ma di na lag-on nga na ba ‐
wi sang ka hub la gang ma ngu ngu ma. 
Nag lab-ot nga sa 11 ang na lis ta 
nga bik ti ma sang pang pu li ti ka nga 
pag pa tay sa pru bin sya. La kip di ri 
ang ser ye sang pag pa tay sa mga 
ma ngu ngu ma nga na ga ta lau ma sa 
su lod kag pa li bot sang du tang 
Pecson nga gi na in te re san sang lo ‐
kal nga bu ruk ra ta sa pru bin sya sa 
ida lom ni Marcos. Pi naka bag-o nga 
ka so amo ang pag pa tay sa ma nug ‐
kop ra nga si Ron nie Andren sa 
ban wa sang Placer sang Nob ‐
yembre 27. Gin da kop si ya sam tang 
na ga kop ra kag da yon gin pa tay.

Su no kay Luz del Mar, ta ga pa ‐
ma ba ba sang BHB-Mas ba te, in di 
mag-un tat ang ha nga way sang 
ban wa sa pag pa nga pin sa ma sang 
Mas ba ten yo ba tuk sa ka la ka san 
mi li tar kag sa pag pa sa bat sa AFP-
PNP-CAFGU sa mga kri men si ni ba ‐
tuk sa ban wa. Gin pa ha yag ni ya ang 
ka han da an sang BHB nga pa da yon 
nga ba tu an ang na ga sing ki nga pa ‐
sis mo sang es ta do sa Mas ba te.

6 ak syon mi li tar, gin lun sar sa Neg ros kag Bu kid non 

Anom ka ak syon mi li tar sa nag li gad nga du ha ka se ma na ang gin lun sar sang 
Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) ba tuk sa mga pa sis tang tro pa mi li tar. Gin lun ‐

sar ang mga ak syon nga ini sa tu nga sang mga focus mi li tary ope ra ti on sang AFP.

Sa Si pa lay City, na kum pis ka 
sang BHB-So uthwest Neg ros ang 
du ha ka ka lib re .45 pis to la, mga ba ‐
la, tat lo ka ma ga sin, du ha ka sel pon 
kag isa ka gra na da sa am bus si ni sa 
du ha ka ahen teng in tel sang 47th 
IB sa Sit yo Cam bo guiot, Ba ra ngay 
Ca min da ngan sang Nob yembre 24. 
Na pa tay ang du ha ka sul da do nga 
pa ngu na hon im bol ba do sa hi li ku ton 
pa nik tik kag pag pa mi gos sa ma sa.

Su no kay Andrea Guer re ro, tag ‐
pa ma ba sang BHB-So uthwest Neg ‐
ros, ma ga ser bi nga paan dam ang 
ar ma dong ak syon sa ta nan nga es ‐
pi ya kag aset sang AFP kag PNP.

Gin pa luk pan sang BHB-Central 
Neg ros ang PNP substa ti on sa Sit yo 
Par ki ngan, Ba ra ngay Tri ni dad, Gui ‐
hul ngan City sang Nob yembre 25. Isa 
ka pu lis ang na pi la san. An tes si ni, 
gin pa luk pan sang BHB ang du ha ka 

mag ka tu hay nga yu nit sang 62nd IB 
sa Sit yo Tu ko sa amo nga ba ra ngay 
sang Nob yembre 21. Du ha ka sul da do 
ang na pa tay kag isa ang na pi la san.

Sa pa re ho nga syu dad, gin pa ‐
luk pan sang BHB ang Army Pat rol 
Ba se sa Ba ra ngay San da yao sang 
Nob yembre 23. Isa ka sul da do sang 
62nd IB ang na pi la san.

Sa Bu kid non, gin pa luk pan sang 
BHB ang na gao pe ra syon nga tro pa 
sang 8th IB sa Pu rok 8, St. Pe ter, 
Ma lay ba lay City sang Nob yembre 
16. Isa ka sul da do ang na pa tay sa 
ar ma dong ak syon.
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Ma ngu ngu ma sa Neg ros,
gin pa tay sa atu bang sang iya mag-i loy 

Su nud-su nod ang mga ka so sang pag la pas sa taw ha nong ki na ma ta rung sang 
re hi meng Marcos sa nag li gad nga mga se ma na. La kip di ri ang pag pa tay sa isa 

ka ma ngu ngu ma, pag pa mom ba kag pag-istra ping sa ko mu ni dad, kag ar bit rar yo 
nga pag-a res to sa mga si bil yan.

Gin pa tay sang tro pa sang 62nd IB 
ang ma ngu ngu ma nga si Victor Bal do ‐
na do sa iya ba lay sa Sit yo Co lum bia, 
Ba ra ngay Tri ni dad, Gui hul ngan City, 
Neg ros Ori en tal sang Nob yembre 21, 
ala-6 sang aga. Gin lut hang si ya sang 
mga sul da do sa atu bang sang iya asa ‐
wa kag mga anak.

Gin pag wa sang 62nd IB nga ha ‐
nga way sang Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB) si Bal do na do kag na pa tay si ya 
sa isa ka ar ma dong engkwentro. Gin ‐
pa is lan sang mga sul da do ang iya 
bang kay kag gin pa hu li ran sang mga 
ar mas kag mga do ku men to pa ra ha ta ‐
gan ra son ang kri men.

Pag-a res to. Sa Neg ros Occi den ‐
tal, ar bit rar yo nga gin-a res to sang 
62nd IB san day Wil ben Cal lu ra kag 
Ju li et Cal lu ra, mga re si den te sang Sit ‐
yo Bi na ta an, Ba ra ngay Quin ten Re mo, 
Moi ses Pa dil la. Ka du ngan si ni, gin-
istra ping sang tro pa mi li tar ang ba lay 
ni Vir gie Pe ro li no, Ro ber to Ga rio kag 
Jo ren da Cal lu ra sa pa re ho nga sit yo. 
Gin ka wat man ang ila mga ma nok kag 
gin-i haw ang sa god nga ba boy. Du lot 
si ni, nag bak wit ang 800 ma ngu ngu ma 
ha lin sa Sit yo Oway-u way, Bi na ta an 
kag iban pang kai ping nga ko mu ni dad.

Sang Nob yembre 25, gin ran sak 
sang mga sul da do sang 62nd IB kag 
33rd DRC ang ka ba la yan sa Sit yo 
Nga lan sa pa re ho nga ba ra ngay. Pi lit 
nga gin su lod kag gin ha lug hog ang ba ‐
lay nan day Zaldy Ji me nez, Richard Ji ‐
me nez, Ro bert Ji me nez, Car do Jua ni ‐
tes kag Ser nel Jua ni tes. Nag te ner sa 
amo nga mga ba lay ang mga sul da do 
ha lin sang Nob yembre 25 tub tob 28.

Gin-a res to ang un yo nis ta nga si 
Roel Du yag sang Nob yembre 25 sa Bu ‐
tu an City sam tang ara sa belasyon 
sang iya nga iloy. Koor di ney tor si ya ng 
Ki lu sang Ma yo Uno sa re hi yong Ca ra ‐
ga. Gin da la si ya sa Bu tu an PNP Sta ti on 
1 kag gin pa sa ka an sang hi mu-hi mo nga 
ka so sang na pas la wan nga pag pa tay.

Pag pa mom ba kag istra ping. Gin ‐
tay-og sang mga rocket kag ba la ang 
Pu rok 8, St. Pe ter, Ma lay ba lay City, 
Bu kid non sang Nob yembre 16 pag ka ta ‐
pos bom ba hon kag pau la nan sang ba la 
ang ko mu ni dad sang 8th IB. Pag ba los 
ini sang mi li tar pag ka ta pos mai gu an 
si la sang BHB sa du ha ka ar ma dong in ‐
si den te. Nag bu hi sang 16 ka rocket kag 
wa lo ka be ses nga nang-istra ping ang 
he li kop ter nga MD520. Nag lab-ot sa 40 
mi nu to ang unang ron da.

Nag ka la das ma sa pag da la gan ang 
mga re si den te ba ngud tu man ka la pit 
sa ila ko mu ni dad gin hu log ang mga 
bom ba. Nag ha la pa ang mga tit ser kag 
mga es tud yan te sa ila mga klas rum 
sam tang na ga li bot-li bot ang mga he li ‐
kop ter sa iba baw sang ila bar yo.

Pag pang lut hang. Li ma ka si bil yan 
nga na ga pa nga yam ang gin pang lut hang 
sang tro pa sang 24th IB sa ma ta lon nga 
ba hin sang Sit yo Sa pal, Ba ra ngay Bu ‐
neg, Lacub, Ab ra sang Nob yembre 27.

Du ha ka ma ngu ngu ma ang na pi la ‐
san sa in si den te sam tang ang tat lo na ‐
ka da la gan pa kadto sa kai ping nga ko ‐
mu ni dad pa ra mag pa nga yo sang bu lig.

Na su ma lang sang mga sul da do 
ang li ma sam tang na ga pa hu way. Gi la ‐
yon ni la nga gin pa ta as ang ila nga ar ‐
mas nga gi na ga mit sa pag pa nga yam 
kag mag sing git sang “si bil yan ka mi!” 
pa ra in di si la pag pa luk pan sang mga 
sul da do. Sa pi hak si ni, nag pa lu pok gi ‐
ha pon ang mga sul da do.

Pag pang bung kag. Ma pin tas nga 
gin bung kag sang Nob yembre 25 sang 
mga pu lis kag gwardya ang pi ket sang 
mga ma mu mu gon sang Ma ni la Har bo ‐
ur Cen ter sa Road 10, Ma ni la City. 
Gin wa sak ni la ang bag-o lang ma tu kod 
nga tol da sang mga ma mu mu gon kag 
ila ta ga su por ta nga mga pa ma tan-on. 
Gi na du so sang mga ma mu mu gon ang 
gi la yon nga pag pa ba lik sa tra ba ho kag 
pag re gu la ri sa sa 370 ma mu mu gon nga 
ili gal nga gin pa ha lin sad tong 2020. 

Har ris, alis! Gin su ma lang 
sang pro tes ta sang ma sob ra 
500 ka ta wo ang paga bot ni 
US VP Ka ma la Ha ris sa Pi ‐
li pi nas sang Nob yembre 20. 
Nag martsa si la pa du long sa 
Men dio la sa ad law sang 
pag pa kig pu long ni Har ris 
kay Fer di nand Marcos Jr sa 
Ma lacañang.

KM, 58 tuig. Isa ka ra ling 
ki lat ang gin lun sar sang ma ‐
sob ra 100 pa ma tanon sang 
Nob yembre 27 sa Recto 
Ave nue sa May ni la bi lang 
pag sau log sa ika58 ani ber ‐
sar yo sang KM sang Nob ‐
yembre 30. Nag lun sar si la 
sang ma lipot nga prog ra ma 
kag nag bi lin sang istri mer 
kon sa diin na ka su lat ang 
“Ma bu hay ang CPPNPA
NDF! Pa ma tanon, mag kad ‐
to sa kaum han! Mag pa ta po 
sa New Peop le’s Army!”

Ma sa pa, 44! Nag ra liki lat 
ang may pi la ka pu lo ka ma ‐
mu mu gon sa ikaa yong la was 
sang Di syembre 6 sa Car rie ‐
do Ave nue sa May ni la bi lang 
pau na nga pag dum dom sa 
ika44 ani ber sar yo sang Ma ‐
ka ba yang Sa ma hang Pang ‐
ka lu su gan. Pa na wa gan ni la 
sa mga ma mu mu gon sa ikaa ‐
yong la was nga mag pa ta po 
sa ha nga way sang ban wa.

Mga un yo nis ta, hil wa yon! 
Nag pi ket sang Di syembre 6 
sa Quezon City Hall of Jus ‐
tice kag Ma ni la City Re gio ‐
nal Tri al Court, ang mga ta ‐
ga su por ta kag pa mil ya sang 
mga un yo nis ta nga san day 
Ro mi na As tu dil lo, Mark 
Ryan Cruz, Jay mie Gre go ‐
rio Jr., kag Joel De ma te pa ‐
ra ipa na wa gan ang gi la yon 
nga pag hil way sa ila. Ka ba ‐
hin si la sa Hu man Rights 
Day 7 nga gina res to sang 
Di syembre 10, 2020.

ka da ku kag wa la gi naa nun syo nga 
pag ha nas mi li tar ang gi na hi mo sang 
US sa “ta nan nga pa mu sod” sang 
Asia-Pacific. Im bol ba do di ri ang gi ‐
na tos ka erop la no pang bom ba, mga 
bar ko nga de-nuk le yar, mga kan ‐
yon, mi sayl, ba la kag tro pa nga ma ‐
sun son na ga hi mo sang mga “live-fi ‐
re exerci se” nga na ga bi lin sang mga 
ma ka hi li lo nga ba su ra kag ke mi kal 
sa tu big, ha ngin kag du ta. Sa Pi li pi ‐
nas lang, mas o me nos 300 ang amo 
nga pag ha nas ka da tuig.

Kontrol sa ka da ga tan
Sang Septyembre, gin-a nun syo 

sang US ang pag tu kod sang Task 
Force 76/3, nga kum bi na syon sang 
mga pwer sang na bal sang US In do-
Pacific Com mand nga per ma nen te 
nga na ka-is ta syon sa South Chi na 
Sea. Tu yo si ni nga hug ton ang 
kontrol sang US sa mga pa si li dad, 
ba se kag tro pang na bal sa mga 
pung sod sa South, East kag Sout ‐
he ast Asia sa ta bon nga “in teg ra ti ‐
on” kag “in ter-o pe ra bi lity”. Gin ‐
lun sar si ning Ok tub re ang Ka man ‐
dag 2022 sa Ba ta an, Pa la wan kag 
iban pang lu gar sa Luzon.

Bag-o nga me ka nis mo ini sa ida ‐
lom sang Pacific De ter rence Ini tia ‐
tive sang Pen ta gon nga may $5.1 bil ‐
yong bad yet su bong nga tuig. Tu yo 
sang prog ra ma nga ini nga mag la tag 
sang mga pa si li dad sa mga pung sod 
sa “first is land cha in” (Ja pan, Tai ‐
wan, Pi li pi nas, kag iban pa), agud di ‐
ki tan kag per ma nen te nga pa li bu tan 
ang Chi na sang mga “long-ra nge 
mis si le” nga na ka ba se sa du ta.

Sang mag bi si ta si Har ris sa Pi ‐
li pi nas sang Nob yembre, ad yen da 
ni ya ang pag pi nal sa du gang nga li ‐
ma ka ba se nga pa ga ga mi ton sang 
US sa pung sod. Tam pok di ri ang 
pla no nga li wat nga pag tu kod sang 
mga pa si li dad mi li tar sang US sa 
Su bic, Zam ba les pa ra ip wes to ang 
mga pwer sa, mi sayl kag bar ko-de-
ge ra sang US, ma sob ra 30 tuig 
pag ka ta pos si pa on si la ha lin di ri.
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Nob yembre 30: Ad law ni Bo nifacio kag sang ma sang anak bal has 

Nag martsa ha lin Li wa sang Bo nifacio pa du long sa gin kun sa ran sang Men ‐
dio la Brid ge sa May ni la ang mga ma mu mu gon, imol sa syu dad kag iban 

pang mga sek tor bi lang pag dum dom sa ika-159 Ad law ni Andres Bo nifacio 
nga gin dek la rar man ni la nga Ad law sang Ma sang Anak bal has. Upod nga nag ‐
martsa ang Ki lu sang Ma yo Uno kag All Wor kers Unity, Ba yan kag mga or ga ‐
ni sa syon sa ida lom si ni, kag ang Nag kai sa kag Pag ga wa sa ida lom sang Uni ted 
La bor. Gi na tantya nga nag lab-ot sa 6,000 ka ta wo ang nag-u pod sa pag hu lag.

Pa na wa gan ni la ang pag pa ta as 
sang su hol, kag pag pa nu bo sang 
pre syo sang mga ba lak lon. Sa su ‐
bong, gin bu tang ni la sa ₱1,100 ka ‐
da ad law ang ma ka bu hi nga su hol 
sa pri ba dong sek tor kag ₱33,000 
ka da bu lan pa ra sa mga emple ya do 
sang gub yer no.

Sa Ba guio City, nag martsa ang 
nag ka la in la in nga sek tor ha lin 
Sunshi ne Park pa du long sa Igo rot 
Park. Nagpro tes ta man ang nag ka ‐
la in la in nga gru po nga de mok ra ti ko, 
upod ang pa ma tan-on, sa Cros sing, 
Ca lam ba sa La gu na.

Wa la na ling kang sa ma bas kog 
nga ulan ang mga ra li yis ta nga 
nag ti pon sa Free dom Park sa 

Davao City. Nag hi wat man sang 
ra li sa Car bon Free Mar ket Free ‐
dom Park sa Ce bu City, Iloi lo City 
kag sa Foun ta in of Jus tice sa Baco ‐
lod City.

Nag hi mo sang noi se bar ra ge sa 
atu bang sang De partment of Health 
ang Al li ance of Health Wor kers 
sang Nob yembre 24. Pa na wa gan ni ‐
la, pa taa son tub tob ₱33,000 ang 
“entry-level” nga swel do sang mga 
ma mu mu gon sa ikaa yong la was sa 
pri ba do kag pang pub li kong sek tor. 
May ara nga ka du ngan nga pag hu ‐
lag sa mga os pi tal sa Ba guio City, 
Baco lod City kag sa Ma nap la, Neg ‐
ros Occi den tal.

Sang Nob yembre 22, nag ti pon 

sa Quezon City ang anom ka da ku 
nga pe de ra syon kag or ga ni sa syon 
sang mga emple ya do sang gub yer no 
pa ra ipa na wa gan ang pag pa ta as 
sang mi ni mum nga swel do sang mga 
emple ya do tub tob sa ₱33,000.

Sam tang, na du so sang un yon 
sang mga ma mu mu gon sang 
Technol Eight Phi lip pi nes sang Nob ‐
yembre 24 ang du gang-su hol sa pa ‐
kig ne go sa syon ni la sa kum pan ya. 
Upod sa na pa da og ni la ang CBA nga 
₱50 du gang-su hol ka da ad law sa 
su lod sang 2 tuig, bo nus nga 
₱30,000, lib re nga bu gas kag uni on 
leave.

Kon sul tant sang NDF kag li der ma ngu ngu ma, gin pa tay sang mi li tar 

Gin pa tay sang mga ele men to sang 94th kag 47th IB san day Ericson Acos ‐
ta kag Jo seph Ji me nez sang Nob yembre 30 sa Sit yo Ma ki lo, Ba ra ngay 

Ca man si, Ka ban ka lan City, Neg ros Occi den tal. Si Acos ta kon sul tant sang Na ‐
tio nal De mocra tic Front (NDF) sa su gi la non pang ka li nu ngan sam tang si Ji me ‐
nez lo kal nga or ga ni sa dor sang Ki lu sang Mag bu bu kid ng Pi li pi nas kag upi syal 
sang lo kal nga aso sa syon sang ma ngu ngu ma sa Ba ra ngay Ca man si. Gin da kup 
ang du ha mga alas-dos sa kaa ga hon, pe ro gin pag wa nga na pa tay sa isa ka 
engkwentro pag kaa ga.

pau na nga pa na bang, ang du ha ka 
pi la son nga Pu lang ha nga way sa 
Sit yo Bi na ta an, Quin ten Re mo, 
Moi ses Pa dil la sang Nob yembre 28. 
Na pi la san san day Ma rio Bal du sa 
(Ka Je koy) kag Jan hel Sar sa (Ka 
Jor ge) sa isa ka engkwentro aga 
sang ad law nga ina.

Im bes bul ngon, hi bal-on ang 
iden ti dad, kag idek la rar nga bi hag 
sang ge ra, da la yon nga gin pa tay 
sang 62nd IB ang du ha. 

Du gang ang apat sa ma sob ra 
100 re bo lu syo nar yo kag si bil yan 
nga wa la sa ka him ta ngan nga mag ‐
ba to nga hu ngod nga gin pa tay sang 
mi li tar ha lin 2017 tub tob sa su ‐
bong. Ba lis kad ang pag pa tay sa ila 
sa mga pag su lun dan sang ma ka ta ‐
wo nga pag pa kig-a way kag sa mga 
pro tek syon nga angkon sang mga 
in di bid wal sa ida lom sang 
CARHRIHL kag mga Ge neva 
Conven ti ons.

Si Acos ta isa ka ki la la nga ma ‐
ma lay bay, ma nu nu lat kag kom po ser 
sang kan ta. Gin ki la la si ya sang Par ‐
ti do nga isa sa im por tan te nga kad ‐
re kag ha nga way sa Neg ros. Na ngin 
ka ba hin si ya sang pa nel sang NDFP 
nga nag han da sa Compre hen sive 
Ag ree ment on Social and Eco no mic 
Reforms (CA SER) sa por mal nga su ‐
gi la non pang ka li nu ngan sang 2016.

Su no sa pau na nga mga re port 
sang Sep tem ber 21 Move ment, pa ra 
paggwa on nga may engkwentro sa 
lu gar, gin pau la nan sang ba la sang 
mga sul da do ang ba lay ni Ro nald 

Francisco, kon sa diin na ga pa hu way 
san day Acos ta. Pag ka ta pos si ni, 
gin ku ha si Francisco, iya asa wa kag 
tat lo ni la ka anak kag gin da la sa 
kam po sang mi li tar.

Sang Nob yembre 30, sa ad law 
mis mo nga gin ba li ta ang ila pag ka ‐
pa tay, nag ti pon ang mga de mok ra ti ‐
kong or ga ni sa syon sa atu bang sang 
Com mis si on on Hu man Rights pa ra 
kun de na hon ang pag pa tay sa du ha.

Du ha pa nga bik ti ma
Gin pa tay man sang tro pa sang 

62nd IB, im bes nga ha ta gan sang 
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Sa li kod sang gi na li bod nga ima ‐
hen nga pa rai so sang ban wa, at ra sa ‐
do ang pa nga bu hi an kag hag mak sa 
ka bud la yan ang pu mu lu yo sang Divi ‐
lacan. Wa la sang ti tu lo o anu man nga 
pa ma tu od sa pag pa nag-i ya sang du ta 
ang ka dam-an sa mga re si den te. Gi ‐
na hi nga li tan ini sang mga aga lon nga 
may du ta, bu ruk ra ta ka pi ta lis ta kag 
ila mga du mu lu ong kag lo kal nga ka ‐
so syo agud aga won ang du ta sang 
mga tu man dok kag ma ngu ngu ma.

Du ha ka engran de nga pro yek ‐
tong imprastruk tu ra—ang 62-ki lo ‐
met ro nga Ila gan-Divi lacan Road kag 
Divi lacan Air port—ang gin hi mo sa 
ban wa pa ra sa be ne pi syo sang mga 
ma nug-a gaw sang du ta. Gin la rag way 
nga pag-“a sen so” ang Ili gan-Divi ‐
lacan Road, kal sa da nga na ga sug pon 
sa ban wa sa ka pi tal  sang Isa be la. 
Pe ro sa bay lo nga asen so, de lub yo 
ang dul-ong si ni sa pu mu lu yo sang 
ma ta bu nan sang landsli de ang ha los 
bi log nga bar yo kag ulum han sa Ba ‐
ra ngay Sa pi nit sang 2019. Re sul ta 
ang landsli de sang gi na ob ra nga 
konstruk syon nga nag hul-ab sa ki lid 
sang ka bu ki ran kag nag-u tod sa mga 
ka hoy nga la pu san sang kal sa da. Gi ‐
na pa la pos ang kal sa da sa pro tek ta do 
nga ka gu la ngan sang Sier ra Mad re.

Sang 2013, gin tip lang sang lo kal 
nga gub yer no ang Ag ta Sa pi nit Tri bal 
Council pa ra pa ha nu gu tan ang pro ‐
yek to ka bay lo sang iri ga syon, eskwe ‐
la han, health cen ter kag iban pang 
ser bi syo pa ra sa mga ta ga-Sa pi nit. 
Wa la na su nod bi san isa sa mga pro ‐
mi sa nga ini. Wa la na ka bu lig ang da ‐
lan sa mga ma ngu ngu ma sa pag lu ‐
was sang ila mga pro duk to. Sa bay lo, 
na ngin da lan pa ini pa ra pa ha pu son 

ang pag pang-a gaw sang 
du ta sang mga pu li ti ko 
kag lo kal kag du mu lu ong 
nga ne go syan te sa mga ulum han 
sang mga re si den te. Gin ka tu wang 
sang mga ma nug-a gaw ang ma pin tas 
nga 95th IB.

Tuig 2014 sang ma ka has nga 
gin de mo lis sang mga pu lis kag ala ‐
gad sang sad to gu ber na dor nga si 
Faus ti no Dy Jr ang ko mu ni dad sang 
Ba ra ngay Di pu do pa ra ha ta gan-da ‐
lan ang in ter na syu nal nga er port. 
Gin sa kop si ni ang 112-ek tar yang 
du ta sa hi gad-da gat kag ang 8-ek ‐
tar yang ni yu gan. Ga mit ang iya 
pwes to, ginpwer sa ni Dy ang mga 
re si den te pa ra iba lig ya sa iya sa 
kan ti dad nga ₱250,000 ang du ta 
kag nag pa su got sa re lo ka syon. Gin ‐
say lo si la ni Dy sa pa mu sod sang ka ‐
gu la ngan nga sa kup sang Northern 
Sier ra Mad re Na tu ral Park 
(NSMNP). May 14 ki lo met ro ang ka ‐
la yu on sa da gat nga gi na ha li nan 
sang ila pag ka on kag pa nga bu hi an.

Hu ngod nga gus to man sang es ‐
ta do nga pat yon si la sa gu tom ba ‐
ngud gi na du mi li an sang NSMNP ang 
pag kai ngin kag pag-u ling nga iga ka ‐
bu hi ta ni sang mga gin say lo did to. 
Sang uli hi gin ha li nan man ini sang 
mga ma ngu ngu ma ba ngud sa ka ‐
wad-on sang pa nga bu hi an. Wa la 
sang ti kang nga gin hi mo pa ra ki la la ‐
hon nga ba ra ngay ang re lo ka syon. 
Tub tob su bong, in di ta pos bi san ang 
ga may nga day ca re cen ter sa lu gar. 
Wa la sang areg la do nga sis te ma sa 
tu big kag iban nga pang pub li ko nga 
ser bi syo. Ini sa pi hak sang na ka ta ‐
la na nga pon do pa ra di ri nga pon do 
nga ₱3 mil yon.

Mang ga ra non sa re sor sang da gat kag du ta ang ban wa sang 
Divi lacan, isa ka lu gar sa pru bin sya sang Isa be la nga na ga ‐

san dig sa Sier ra Mad re kag na gaa tu bang sa Pacific Ocean. May ara 
ini nga 12 ba ra ngay kag ha los 6,000 re si den te. May la pad ini nga 
89,000 ek tar ya. Da ku nga ba hin sang ban wa ma ka big nga du tang 
an sestral sang mga tu man dok nga Du ma gat kag Ag ta. Gin dek la rar 
ini nga mu ni si pa li dad sang 1969.

Wa la ma ka lib re ang mga is la 
nga ka ba hin sang du tang an sestral 
sang mga Ag ta. Gin-a gaw man 
sang mga Dy ang 24-ek tar yang Ho ‐
ney mo on Is land kag gin hi mo nga 
pa ma sya lan sang mga tu ris ta. Gin ‐
bas tos ni la ang sag ra do nga lu lub ‐
ngan sang mga Ag ta di ri nga gin ‐
pa tin du gan sang ne go syong re sort, 
res taw ran kag iban pang pa si li dad. 
Su bong man ang gin hi mo ni Dy sa 
Gay Is land, nga “gin re ga lo” ni ya 
kay Jo se Ma ri An to nez, isa ka upi ‐
syal sang Smartma tic. 

Da ku nga pe lig ro nga maa gaw 
ang du ta sang mga ma ngu ngu ma 
pag ka ta pos nga kan se la hon sang 
Provincial As ses sors Office ang mga 
dek la ra syon sang du ta sa ban wa kag 
idek la rar ang mga ini bi lang “du tang 
pang pub li ko”. Mas ma pa da li ang 
pag pang-a gaw sang du ta nga gi na ‐
du ma la han mis mo sang lo kal nga 
gub yer no. Gi na ba lig ya sang mga ini 
ang pri me ra kla seng mga du ta, la bi 
na ang mga ara sa bay ba yon.

Ang “du tang pang pub li ko” nga 
pa ra ta ni sa pu mu lu yo pi la lang ang 
na ka be ne pi syo sa ida lom sang es ta ‐
do nga na ga ak to nga pi na ka da ku 
nga aga lon nga may du ta. Ma du gay 
na nga na ha yag sa pu mu lu yo sang 
Isa be la, la bi na sa mga tu man dok 
nga Ag ta ang nag ka la in la in nga is ke ‐
ma sang gub yer no sa pag pang-a gaw 
sang du ta. Sa nag li gad, sa por ma ini 
sang pag tu kod sang NSMNP, Na tio ‐
nal Gree ning Prog ram kag su bong, 
sa Coas tal Deve lop ment Plan.

Ko res pon sal

Pag pang-a gaw sang du ta sa Isa be la
sa ta bon sang kaus wa gan
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pau na nga pa na bang, ang du ha ka 
pi la son nga Pu lang ha nga way sa 
Sit yo Bi na ta an, Quin ten Re mo, 
Moi ses Pa dil la sang Nob yembre 28. 
Na pi la san san day Ma rio Bal du sa 
(Ka Je koy) kag Jan hel Sar sa (Ka 
Jor ge) sa isa ka engkwentro aga 
sang ad law nga ina.

Im bes bul ngon, hi bal-on ang 
iden ti dad, kag idek la rar nga bi hag 
sang ge ra, da la yon nga gin pa tay 
sang 62nd IB ang du ha. 

Du gang ang apat sa ma sob ra 
100 re bo lu syo nar yo kag si bil yan 
nga wa la sa ka him ta ngan nga mag ‐
ba to nga hu ngod nga gin pa tay sang 
mi li tar ha lin 2017 tub tob sa su ‐
bong. Ba lis kad ang pag pa tay sa ila 
sa mga pag su lun dan sang ma ka ta ‐
wo nga pag pa kig-a way kag sa mga 
pro tek syon nga angkon sang mga 
in di bid wal sa ida lom sang 
CARHRIHL kag mga Ge neva 
Conven ti ons.
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Sang Septyembre, ara sa 
₱109.84 ka da ki lo ang pre syo sang 
pa ta tas sa Pi li pi nas. In di man ini 
ang pi na ka ma hal sa ka li bu tan pa re ‐
ho sang si bu yas, ma la yo nga mas 
ma ta as ini sa bak la nay nga ₱30 ka ‐
da ki lo ha lin sa ma ngu ngu ma. Su ‐
bong man ang ka so sang re pol yo, 
nga ₱300 ang ba lig yaa nay ka da ki lo, 
pe ro gi na ba kal lang sang ₱50 ka da 
ki lo sa ma ngu ngu ma.

Isa sa mga ma ngu ngu ma (o 
har di ne ro) nga ini si Je remy, nga 
na ga ta nom sang pa ta tas sa kau ga li ‐
ngon nga 2,500 met ro-kwad ra do 
nga du ta o sang kap-at sang ek tar ‐
yang du ta upod ang iya anum ka 
utod. Gi na bag sak ni la ang ila ani sa 
Nueva Vizca ya Tra ding Post, nga 
apat ka oras ha lin sa ila lu gar. 

Tat lo ka bu lan ang ka la wi gon 
sang isa ka sik lo sang pag ta nom 
sang pa ta tas. Sa ka so ni Je remy, 
ma ka hu lam si ya sang trak to ra sa ila 
ti yo ga ni wa la si ya na ga ba yad sang 
ren ta di ri. Nag gas to si ya sang pang-
ga so li na (₱1,360) kag gin su hu lan 
ni ya ang ope rey tor pa ra sa tat lo ka 
ad law nga tra ba ho (₱3,000). Sa 
kan ti dad nga ₱70 ka da ki lo, ₱28,000 
ang gi ngas to ni ya pa ra sa 400 ki lo 
nga se mil ya sang pa ta tas. Na ka sa lig 
ang pag da ku sang pa ta tas sa abo no 
kag pes ti sid yo ga ni da ku nga ba hin 
sang iya pon do na ga kad to sa pag ba ‐
kal sang iti sang ma nok (₱7,200) kag 

urea (₱10,000), kag sa ri sa ri nga ka ‐
hon kag pa ke te sang mga ke mi kal 
nga pang-isprey. Sa ka bi lu gan, na ‐
ga lab-ot sa ₱39,700 ang gas to pa ra 
sa abo no kag pes ti sid yo.

Si ning tuig, da ku nga pa sa kit kan ‐
day Je remy kag pa re ho ni ya nga har ‐
di ne ro ang pag tim bu ok sang pre syo 
sang urea ha lin ₱1,200 pa kad to 
₱2,400, pag ta as sang pre syo sang ga ‐
so li na, la kip man ang pag ti na as sang 
mga pre syo sang mga ba lak lon. Lu was 
pa ang mga ini sa daan na nga sa kit 
ni la sa ulo nga wa la un tat nga im por ‐
ta syon kag is mag ling sang uta non kag 
ibang ag ri kul tu ral nga pro duk to (ma ‐
sa mi ha lin sa mga pung sod nga may 
sub sid yo sang gub yer no ang pro duk ‐
syon pang-ag ri kul tu ra) nga la bing 
nag bu tong pa nu bo sa pre syo sang 
bak la nay sang pa ta tas ha lin sa ila.

Sa ka bi lu gan, na ga lab-ot sa 
₱167,060 ang ka bi lu gan nga gas to ni 
Je remy ka da sik lo sang pag ta nom. 

Pi na ka da ku nga ba hin si ni ang 
₱86,260 nga gas to pa ra sa farm in puts 
nga ka dam-an im por ted. Ara sa 
₱21,000 ang gas to ni ya pa ra sa 
transpor ta syon kag du gang nga 

4,500 pa ra sa iban pang ba lay ran sa 
pagbya he sang pro duk to (toll fee, par ‐
king fee kag iban pa). Ang 10% sang 
iya ka bi lu gan nga ki ta iga bu hin bi lang 
ba yad sa in te res sang iya utang.

Sa kal ku la syon ni ya, ara sa 
₱37,000 ang ba lor sang na ga mit nga 

Ta pa lan sang la hug-la hog sang mga Pi li pi no si ning nag li gad nga mga se ‐
ma na ang “bu la wa non nga si bu yas” ba ngud sa ma ta as nga pre syo si ni 

kag ibang ba lak lon sa mer ka do. Pe ro pag pa at hag sang mga ma ngu ngu ma 
sang si bu yas sa Nueva Ecija, wa la si la sang be ne pi syo sa daw pang mil yu nar yo 
nga pre syo si ni, kag sa ka ma tuo ran lu mos si la sa utang. Pa re ho ni la, ini man 
ang ka him ta ngan sang mga ma ngu ngu ma sang pa ta tas sa Be ngu et.

Ko res pon sal

Bu la wa non nga uta non
ku sog-pa nga bud lay (ren ta kag pa ‐
mil ya) pa ra sa bi log nga sik lo—ha lin 
sa pag han da sang du ta, pag ta nom, 
pag ha kot sang iti sang ma nok, ka da 
du ha ka ad law nga pag-isprey sang 
pes ti sid yo, pag-a ni tub tob de li be ri.

Sa pre syo nga ₱30 ka da ki lo, na ‐
ba lig ya ni Je remy ang naa ni nga 
6,000 ki lo nga pa ta tas sa kan ti dad 
nga ₱180,000. Me nos ta nan nga 
gas to, ₱12,940 lang ang na bi lin sa 
iya, ka tum bas sang ₱143.78 ka da 
ad law. Wa la pa sa ka tu nga sa gin ta ‐
la na nga ₱300 mi ni mum nga su hol sa 
re hi yon, kag 13% lang sa ₱1,100 nga 
ma ka bu hi nga inad law nga su hol.

Tuig-tu ig, pat-ud ang pag ti na ‐
as sa gas to sa pro duk syon sang 
mga har di ne ro sam tang de pen de sa 
pa na hon kag sa kap rit so sang ko ‐
mer syan te ang pre syo sang ila ani.

Sa pa na hon nga per di ka ta ma 
ang ba lig yaa nay sang ila ani, na ga ‐
ka bu hi si Je remy kag ka pa re ho nga 
har di ne ro sa areg lo nga mut wal nga 
bu lu li gay nga gi na ta wag nga “ub-
ub bo” o koo pe ra syon nga wa la sang 
ka tum bas nga kwar ta. Lib re ni la nga 
gi na ha tag ang ila ku sog-pa nga bud ‐
lay sa ka pa re ho nga har di ne ro ka ‐
bay lo sang ku sog-pa nga bud lay na ‐
man sang iban sa ila nga ulum han.

Na ka pa li pay man sang ta gi pu ‐
su on ang ila pag bu lu li gay, wa la si ni 
gi na ta go ang ila pag-an tus kag ka ‐
bud la yan ni la kag ila mga pa mil ya. 
Sam tang na pi li tan si la nga mag pa ‐
kun ten to sa ga may nga ki ta, na ga ‐
ti nang kas sa ga nan sya ang mga 
kum pan yang mul ti na syu nal nga 
na ga ba lig ya sang tu man ka ma hal 
nga farm in puts, usu re ro nga na ga ‐
huk hok sang tu man ka ta as nga in ‐
te res, mga ko mer syan te nga na ga ‐
ba rat sa ila ani kag gub yer no nga 
na ga du so sang im por ta syon nga 
la bing na ga bu tong sa pre syo sang 
mga pro duk tong ag ri kul tu ral.

Pa ra sa bug-os nga is tor ya sang 
mga har di ne ro sang pag ta tas sa Ifu ‐
gao, ba sa hon ang “Ang pa ki ki pag sa ‐
pa la ran ni Je remy Har di ne ro” sa 
www.phi lip pi ne revo lu ti on.nu.

Wa la ma ka lib re ang mga is la 
nga ka ba hin sang du tang an sestral 
sang mga Ag ta. Gin-a gaw man 
sang mga Dy ang 24-ek tar yang Ho ‐
ney mo on Is land kag gin hi mo nga 
pa ma sya lan sang mga tu ris ta. Gin ‐
bas tos ni la ang sag ra do nga lu lub ‐
ngan sang mga Ag ta di ri nga gin ‐
pa tin du gan sang ne go syong re sort, 
res taw ran kag iban pang pa si li dad. 
Su bong man ang gin hi mo ni Dy sa 
Gay Is land, nga “gin re ga lo” ni ya 
kay Jo se Ma ri An to nez, isa ka upi ‐
syal sang Smartma tic. 

Da ku nga pe lig ro nga maa gaw 
ang du ta sang mga ma ngu ngu ma 
pag ka ta pos nga kan se la hon sang 
Provincial As ses sors Office ang mga 
dek la ra syon sang du ta sa ban wa kag 
idek la rar ang mga ini bi lang “du tang 
pang pub li ko”. Mas ma pa da li ang 
pag pang-a gaw sang du ta nga gi na ‐
du ma la han mis mo sang lo kal nga 
gub yer no. Gi na ba lig ya sang mga ini 
ang pri me ra kla seng mga du ta, la bi 
na ang mga ara sa bay ba yon.

Ang “du tang pang pub li ko” nga 
pa ra ta ni sa pu mu lu yo pi la lang ang 
na ka be ne pi syo sa ida lom sang es ta ‐
do nga na ga ak to nga pi na ka da ku 
nga aga lon nga may du ta. Ma du gay 
na nga na ha yag sa pu mu lu yo sang 
Isa be la, la bi na sa mga tu man dok 
nga Ag ta ang nag ka la in la in nga is ke ‐
ma sang gub yer no sa pag pang-a gaw 
sang du ta. Sa nag li gad, sa por ma ini 
sang pag tu kod sang NSMNP, Na tio ‐
nal Gree ning Prog ram kag su bong, 
sa Coas tal Deve lop ment Plan.
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Ma la la ang kai mu lon sa Kat ri na 
ba ngud sa at ra sa dong pro duk syon 
pang-ag ri kul tu ra. Ka dam-an sa mga 
ma ngu ngu ma di ri ag sa dor sang mga 
aga lon nga may du ta, mang ga ra non 
kag ma ta as nga na ha nu nga nga ma ‐
ngu ngu ma. Tu man ka ku lang ang ki ta 
ba ngud sa na ga lun tad nga ter sya par ‐
te pa bor sa tag-i ya sang du ta. Ba ngud 
sa kai mu lon, in di ni la ma sa ra ngan nga 
paeskwe la hon ang ila nga ka ba ta an.

Pa ra ma ka du gang sa ki ta sang ila 
mga pa mil ya, na ga pau li pon ang pa ‐
ma tan-on sang Kat ri na bi lang mga ka ‐
bu lig ha lin sa lam ha ron nga edad nga 
15-tu ig. Sang 2008, ha los 300 sa ila 
ang nag kad to sa syu dad pa ra mag su ‐
lod sa mga tem po rar yo nga mga tra ‐
ba ho nga ma nu bo ang su hol kag wa la 
sang be ne pi syo. Nag kad to si la sa Met ‐
ro Ma ni la, Ce bu, Pa nay kag Baco lod 
City. In di lang pi la sa ila ang na ngin 
bik ti ma sang pros ti tu syon, pag pa min ‐
tas kag pag pang-a bu so sekswal. 

Ba ngud sa ma pa it nga mga ina ‐
gi han nga na dang tan ni la, ma da mo 
sa mga gi ni ka nan ang wa la na mag ‐
pa su got nga mag la kat ang ila mga 
anak pa ra magtra ba ho sa mga syu ‐
dad. Gin kum bin se na lang  si la nga 
mag ta nom sang mais, ka ra ru ton, 
sa ging kag iban pang pa na nom pa ra 
may si gu ra do nga ma ka on.

Tempra no nga ba hin sang 2008 
sang tu ku ron ang Pam ban sang Ka ti ‐
pu nan ng Mag bu bu kid sa Kat ri na. 
Gin ti pon kag gin-es tor ya ang pa ‐
ma tan-on sang or ga ni sa do nga 
mga gi ni ka nan pa ra ma ngin ka tu ‐
wang ni la sa mga re bo lu syo nar ‐
yong hi li ku ton. Una nga gin ha ta ‐
gan sang pag tu on nga Ma lip-ot 
nga Kur so sa Ka ti ling ban kag Re ‐
bo lu syon nga Pi li pi no ang wa lo ka 
pa ma tan-on nga ma sa li gan kag 
wa la sang kri mi nal nga re kord. Ha ‐

lin di ri gin tu kod ang gru po pang-or ‐
ga ni sa sang Ka ba ta ang Ma ka ba yan.

Gin ha ta gan sang hi li ku ton ang 
gru po nga or ga ni sa hon ang iban nga 
pa ma tan-on sa bar yo pa ra paus wa ‐
gon ang pro duk syon kag mag lun sar 
sang mga pag hi ma kas an tip yu dal. 
Gin kum bin si man si la nga mag-entra 
sa dag yaw-a la yon, isa ka por ma 
sang pag bi nu li gay o ba ya ni han.

Na ngin ma sun son ang pa ki pag ‐
ki ta sang pa ma tan-on kag sang mga 
Pu lang ha nga way. Re gu lar nga gi ‐
na ta sa ang ila mga hi li ku ton la kip 
ang mga pag ha nas pang kul tu ra kag 
pag tud lo sa Pa De Pa (Pam ban sang 
De mok ra ti kong Paa ra lan). Sang uli ‐
hi, gin pau pod si la sa mga pag tu on 
sang kur so Pang par ti do kag ma lip-
ot nga kur so nga pu li ti ko-mi li tar.

Ka ba hin sang ila nga hi li ku ton 
ang pag pa sun da yag sa mga ak syon 
ma sa. Sa mga pren teng ge ril ya, gi ‐
na pa pag sik ni la ang mga pag sau log 
sang mga ani ber sar yo sang Par ti do 
Ko mu nis ta ng Pi li pi nas, Ba gong 
Huk bong Ba yan, Na tio nal De mocra ‐
tic Front of the Phi lip pi nes kag Ka ‐
ba ta ang Ma ka ba yan. Si la man ang 
na gaa si ka so sa mga pag pa si du ngog 
sa mga re bo lu syo nar yong mar tir.  

Ang mga ka ta po nga na ga eskwe la 
gin ha ta gan sang tra ba ho nga or ga ni ‐
sa hon ang pa re ho ni la nga es tud yan ‐
te. Nang bu yok si la sa mga es tud yan te 

Na ga tin dog sa Kat ri na (in di ma tu od nga nga lan), isa ka bar yo sa Neg ros, ang 
tsap ter sang Ka ba ta ang Ma ka ba yan nga una nga gin tu kod sang 2008. Na tu ‐

kod ang tsap ter nga ini sa pa na hon nga na pa li bu tan ang ba ra ngay sang mga de ‐
tatsment sang CAFGU kag na ga lap ta ang mga ma la in nga elemento sa mga bar yo.

nga mag-u pod sa gi na hi mo ni la nga 
mga pang kul tu ra nga pag pa sun da ‐
yag sa eskwe la han. Gin pa at ha gan 
ni la bi san ang ila mga tit ser.

Ba ngud sa ka pur si gi do ni la kag 
ang ta ga bar yo, na tu kod ang ko mi te 
nga pang-or ga ni sa sa bar yo sang Di ‐
syembre 2008 nga may ma sob ra 100 
ka ta po. Nag la pad ini sa ma sob ra 10 
sit yo ha lin sa anom sa um pi sa. Ma ‐
su nod si ni na tu kod na man ang tat lo 
ka tsap ter sa kai ping nga mga bar yo.

Sang na ta bo ang engkwentro sa 
tu nga sang BHB kag sang AFP sa 
Kat ri na sa mga um pi sa sang de ka da 
2010, naeng gan yo nga mag-entra 
sa ha nga way sang ban wa ang ha los 
pla tun-ka da ku nga pa ma tan-on. Sa 
ma su nod nga mga tuig, na tu kod na ‐
man ang mga lu bos nga aso sa syon 
ma sa sa lu gar. Na pa ta as ang le bel 
sang or ga no sang ga hum pang pu li ‐
ti ka kag ang lo kal nga yu nit ge ril ya 
sa bar yo. Na dep loy ha lin sa mga 
aso sa syon ang mga ka ta po sang yu ‐
nit mi li sya kag de pen sa-sa-kau ga li ‐
ngon. Na tu kod ang ko mi teng re bo ‐
lu syo nar yo sa bar yo. Ka dam-an sa 
ila na ngin mga ka ta po sang Par ti do.

Sang 2018, nang ha lit sa Kat ri na 
ang bru tal nga kam pan ya nga pag ‐
pa mi gos sang re hi meng US-Du ter te. 
In di lang pi la ang gin pa tay kag ili gal 
nga gin-a res to. Ba ngud di ri, ma da ‐
mo li wat ang nag-entra sa BHB. 
Sang 2019, na ka pa tu haw ang Kat ri ‐
na sang mga kad re sang Par ti do kag 
Pu lang ha nga way nga na dep loy sa 
mga estra te hi kong lu gar kag iban 
nga pren teng ge ril ya sa is la. Wa lo 

sa mga ha nga way si ni ang na ngin 
mga re bo lu syo nar yong mar tir.  

Sa oka syon sang ika-58 ani ber ‐
sar yo sang Ka ba ta ang Ma ka ba ‐
yan su bong nga tuig, lu bos nga 
gi na pa bu gal sang pu mu lu yo sang 
Kat ri na ang amot ni la nga pa ma ‐
tan-on kag Pu lang ha nga way sa 
pag pa da yon sang re bo lu syon in ‐
di lang sa ila nga lu gar, kun di sa 
bi log nga si la.

Ko res pon sal

Ka ba ta ang Ma ka ba yan:
Bu bon sang re bo lu syon sa Neg ros


