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May da la wang tam pok na as pe ‐
to nga yon ang tu mi tin ding pang hi ‐
hi ma sok mi li tar ng US sa Pi li pi nas: 
una, ang pag tu tu lak ni tong pa la ka ‐
sin ang pre sen sya ng mga tro pang 
Ame ri ka no at pag pup wes to ng mga 
san da tang mi li tar upang ga mi tin 
ang ban sa na ba se o out post ng mi ‐
li tar, ka rug tong ng lam bat ng mga 
ba se mi li tar ni to sa Asia-Pacific; at 
ika la wa, ang pag pa pa la ki ni to ng 
ayu dang mi li tar sa pi naiig ting na 
ge rang pa nu nu pil la ban sa mga 
pwer sang re bo lu syo nar yo at prog ‐
re si bo na nag ba ban di la ng pa ki ki ‐
ba ka pa ra sa pam ban sang ka la ya an.

Sa da la wang as pe tong ito, ang 
Ar med Forces of the Phi lip pi nes 
(AFP) ang pa ngu na hing instru men to 
ng US. Ito ang ha li gi ng  do mi na syon 
at pang hi hi ma sok ng US sa Pi li pi nas. 

Ang AFP ay bi nuo, hi nul ma at si na ‐
nay alin su nod sa doktri na ng im per ‐
ya lis mong US at mu la't sa pul ay gi ‐
na ga mit pa ra pa na ti li hin ang neo ko ‐
lon yal na es ta do sa ban sa. Sa nag ‐
da ang mga de ka da, pi na na ti li itong 
na ka ta li sa ayu da at pa yong ng mi li ‐
tar ng US, hin di na ka ti tin dig sa sa ri ‐
ling paa at wa lang ka ka ya hang ipag ‐
tang gol ang te ri tor yo ng ban sa 
laluna sa harap ng agresyong China.

Pi na tam pok ng ka ma kai lang 
pag bi si ta ni US Vice Pre si dent Ka ‐
ma la Har ris ang hu wad na ka sa rin ‐
lan ng ban sa. Gi na mit ni ya ang pa ‐
gi ging pa laa sa ng AFP at ng re hi ‐
meng Marcos sa ayu da ng US pa ra 
pa la ba sin na kai la ngan ang pre sen ‐
syang mi li tar ng US sa Pi li pi nas pa ra 
ipag tang gol ito la ban sa mga ban ta 
ng Chi na. Gi na mit din ni Har ris ang 

Tu tu lan ang pang hi hi ma sok mi li tar
at tu mi tin ding pang-uu pat ng ge ra ng US

La long na la lan tad ang hu wad na ka sa rin lan ng Pi li pi nas sa ha rap ng lu ‐
ma la kas na pang hi hi ma sok mi li tar ng im per ya lis mong US. Estra te hi kong 
la yu nin ng US ang pa hig pi tin ang do mi na syon at kontrol sa ban sa at 

ga mi tin itong lun sa ran ng pang-uu pat ng ge ra sa ka ri bal na im per ya lis tang 
Chi na sa Asia-Pacific.

pagbi si ta upang itu lak ang pag ga ‐
mit ng ener hi yang nuk le yar na pa ki ‐
ki na ba ngan ng mga ka pi ta lis tang 
Ame ri ka no at la long mag lu lu bog sa 
Pi li pi nas sa da yu hang pau tang.

Ka sa bay ni to, gi na mit ni Har ris 
ang Pi li pi nas, la lu na nang nag tu ngo 
si ya sa Pa la wan, pi na ka ma la pit sa 
mga pa si li dad mi li tar ng Chi na na na ‐
sa sak law ng te ri tor yong pan da gat ng 
Pi li pi nas, pa ra pai ni tin ang ten syon sa 
Chi na na ti nu lig sa ni ya sa "i res pon ‐
sab leng ki los" sa South Chi na Sea.

Iti nu lak ni Har ris ang hi ni hi ngi 
ng US na ka rag da gang li mang lu gar 
pa ra mag ta yo ng mga pa si li dad ng 
US sa ila lim ng En hanced Defen se 
Coo pe ra ti on Ag ree ment (EDCA). Sa 
ka sa lu ku yan, may ro on nang mga 
pa si li dad mi li tar ang US sa loob ng 
mga kam po ng 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 at sa Be ni to 
Ebu en Air Ba se sa Mactan, Ce bu.

Kaa gad na man pi na un la kan ng 
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re hi meng Marcos ang hi ni hi ngi ng US 
nang ia nun syo ng AFP na pa bor 
itong ibu kas ang mga kam po ni to sa 
da la wang lu gar sa Ca ga yan, at tig-i ‐
sa sa Pa la wan, Zam ba les at Isa be la, 
mga lu gar na su si sa estra te hi ya ng 
US na kontra hin ang pag la kas at 
pag la wak ng la kas mi li tar ng Chi na. 
Ma li naw na gus tong ta tad ta rin ng 
US ng mga pa si li dad mi li tar ang ban ‐
sa. Ta ha sang bi nu bu ra ang pang ka ‐
say sa yang pa ki ki ba ka at ta gum pay 
ng sam ba ya nang Pi li pi no sa pag pa ‐
pa tal sik sa mga ba se mi li tar ng US.

Ang pag bi si ta ni Har ris ay ba ha gi 
ng tu luy-tu loy na pag pa pa ku lo ng US 
sa ar ma dong ten syon sa Asia-Pacific. 
Ba go sa Pi li pi nas, nag tu ngo rin si 
Har ris sa Ja pan at South Ko rea, pa ra 
mag pa sik lab ng la kas mi li tar sa mga 
ba seng mi li tar ng US sa mga ban sang 
iyon, na si na got na man kap wa ng 
Chi na at North Ko rea ng sa ri ling 
pag pa pa ki tang-gi las. Ilang bu wan 
lang ang na ka ra an nang nag tu ngo si 
US Spea ker Nancy Pe lo si sa Tai wan 
pa ra sa bi hing ito'y "de de pen sa han 
ng US" na tu wi rang sam pal sa Chi na 
at sa ma ta gal nang pag ki la la sa pa ‐
ta ka rang "O ne Chi na."

Ang pag pa pai nit ng US ng sit ‐
wa syong mi li tar sa Asia-Pacific ay 
ka rug tong din ng tu luy-tu loy na 
pag ga tong ni to at ng al yan sang NA ‐
TO (North At lan tic Tre aty Or ga ‐

niza ti on) ng ge ra sa Uk rai ne la ban 
sa Rus sia. Ka tu na yan, sa tu lak ng 
US, nag la bas na rin ang NA TO (na 
na ka sentro pa ngu na hin sa Eu ro pe) 
ng pa ni nin di gang an ti-Chi na. Sob ‐
ra-sob rang tu bo ang ki na kam kam 
ng ma la la king ka pi ta lis ta sa in ‐
dustri yang mi li tar ng US at mga al ‐
ya do ni tong ban sa sa tu luy-tu loy na 
pang-uu pat ni to ng ge ra at pag be ‐
ben ta ng mga ar mas.

Upang iba yong pa la ka sin ang 
ka pang ya ri han ni to sa Pi li pi nas, tu ‐
luy-tu loy rin na bi ni big yan ng US ng 
ayu da ang AFP pa ra sa pag su pil sa 
mga re bo lu syo nar yo at pat ri yo ti ‐
kong pwer sang tu tol sa do mi na syon 
at kontrol ng im per ya lis mong US sa 
ban sa. Pi na pa yu han, si na sa nay, pi ‐
no pon do han at ina ar ma san ng US 
ang AFP pa ra isa ga wa ang bru tal na 
ge rang kontra-in sur hen sya la ban sa 
sam ba ya nang Pi li pi no at sa ka ni lang 
mga re bo lu syo nar yong pwer sa.

To do-lar ga nga yon ang ma la wa ‐
kang pag ha ha sik ng te ro ris mo ng es ‐
ta do sa buong ban sa sa an yo ng mga 
pag ma sa ker at pag pa tay, pag tortyur 
at pag ku ku long sa mga pi nag hi hi na ‐
la ang su mu su por ta sa Ba gong Huk ‐
bong Ba yan. Nag ka ka mal ng lim ‐
pak-lim pak na tu bo ang mga ka pi ta ‐
lis ta sa pag sup lay ng US ng mga dro ‐
ne, erop la no at kan yon pa ra isa ga wa 
ang pam bo bom ba sa mga ko mu ni dad, 

bu kid at ka gu ba tan. Sa pa ma ma gi tan 
ng AFP at ng pa sis tang NTF-Elcac, at 
sa ilang pag ka ka tao'y sa tu wi rang 
pang hi hi ma sok sa mga ope ra syon, 
mu ling ipi na tu tu pad ng US ang mga 
tak ti ka ng ma la wa kang te ro ris mo na 
gi na mit ni to sa bi gong ge ra sa Viet ‐
nam. Gi na ga mit ang An ti-Ter ror Law 
(na ka pad ron sa ma pang hi ma sok na 
"ge ra kontra te ro ris mo" ng US) pa ra 
gu pu in ang mga pwer sang pat ri yo ti ‐
ko at prog re si bo, at had la ngan ang 
usa pang pang ka pa ya pa an.

Tu wi ran ang res pon si bi li dad ng 
im per ya lis mong US sa ma la la lang 
pag la bag sa ka ra pa tang-tao at kri ‐
men sa dig ma ng AFP. Du gu an ang 
ka may ng US, ni Marcos at ng AFP 
sa wa lang-pa kun da ngang pa sis tang 
pa ni ni ba sib la ban sa sam ba ya nang 
Pi li pi no. Da pat si lang si ngi lin at 
pag ba ya rin.

Ang nag pa pa tu loy na kri sis ng 
pan da ig di gang sis te mang ka pi ta lis ‐
ta, par ti ku lar na ang mu ling pag ‐
sad sad sa re se syon ng eko nom ya ng 
US, ay la long mag tu tu lak di to na 
pa hig pi tin ang he ge mon ya at 
kontrol ni to sa mga ban sa at re hi ‐
yong pi nag ku ku nan ng mga li kas na 
re kur so, pi nag la la ga kan ng sob rang 
ka pi tal at mga estra te hi kong ru ta 
sa in ter na syu nal na ka la ka lan. Ka ‐
bi lang di to ang kontrol ng im per ya ‐
lis mong US sa Pi li pi nas.

Dapat labanan ng sambayanang 
Pilipino ang panghihimasok militar ng 
US, panunulsol ng inter-imperya ‐
listang gera, at pang gagatong ng 
pasistang terorismo sa bansa. Dapat 
ipabasura ang mga kasunduang 
nagtatali ng Pilipinas sa US at 
nagbibigay sa mga tropang Ameri ‐
kano ng labis na karapatan para 
gamitin ang bansa para sa kanilang 
estratehikong inte res. Dapat maki ‐
pagkaisa ang mga Pilipino sa iba't 
ibang mama mayan sa iba't ibang 
panig ng mundo laban sa imper ‐
yalismo at imper yalistang gera.

Da pat ma ki ba ka ang sam ba ya ‐
nang Pi li pi no pa ra wa ka san ang 
pag ha ha ri ng im per ya lis mong US sa 
mi li tar, eko nom ya, pu li ti ka at kul tu ‐
ra sa Pi li pi nas. Ito ang susing 
nilalaman ng pakikibaka para sa 
pam bansang demokrasya.
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Sa ila lim ng ti na gu ri ang "In do-
Pacific Stra tegy," ki no kon sol ida ng 
US ang ka pang ya ri hang mi li tar ni to 
sa mga ban sa sa pa li bot ng Chi na sa 
pa ma ma gi tan ng mga por ma syong 
Quad (Quad ri la te ral Secu rity Dia lo ‐
gue, ka sa ma ang In dia, Ja pan at 
Austra lia) at AU KUS (Austra lia-U ‐
ni ted King dom-US), ka sa bay ng 
pag pa pa hig pit ng kontrol sa mga 
pa pet ni tong mi li tar sa South Ko rea, 
Thai land, Pi li pi nas at pa ti sa Ja pan. 
Inu ud yok din ng US ang mga al ya do 
ni to sa North At lan tic Tre aty Or ga ‐
niza ti on (NA TO) sa Eu ro pe na ma ‐
nin di gan kontra sa Chi na.

Nag hu hu gis ang estra te hi yang 
ito sa pag lu lun sad ng ma sin sin at 
ma la ki hang mga "mi li tary drill" sa 
iba't ibang ban sa sa pa li bot ng Chi ‐
na at ng pag la la yag ng mga bar kong 
pan dig ma ng US sa South Chi na Sea 
at Tai wan Stra it. Pag sa sa nay ang 
mga ito sa ma ni ob rang pang kom bat 
ng US sa ta rang ka han mis mo ng 
China. Ka sa bay ni to ang ma pang-
ud yok na mga hak bang ng US tu lad 
ng su nud-su nod na pag bi si ta ni US 
Hou se Spea ker Nancy Pe lo si at iba 

pang upi syal sa Tai wan noong Agos ‐
to, at ng pa ma ma yag pag ni US Vice 
Pre si dent Ka ma la Har ris sa South at 
Sout he ast Asia.

Si na sa bing "pi na ka ma la la ki sa 
ka say sa yan" ang gi na nap na mi li tary 
drill nga yong taon sa Ja pan (Ke en 
Sword, 36,000 tro pa) at South Ko rea 
(Ulchi Free dom Shi eld, ma hi git 67,500 
tro pa). Gi na nap din ang ka tu lad na 
mga pag sa sa nay 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) at iba pang te ri tor yong is ‐
la ng US sa Pacific. Sa Pi li pi nas, ini ‐
lun sad ang Ba li ka tan noong Mar ‐
so-Ab ril na ni la hu kan ng 8,900 tro pa.

Noong Hun yo-A gos to, gi na nap 
ang 11-a raw na Rim of the Pacific 
(Rim Pac), ang pi na ka ma la king com ‐
bat drill sa mun do, na ini lun sad sa 
iba't ibang bahagi ng Pacific mu la sa 
ba se mi li tar ng US sa Ha waii. Uma ‐
bot sa 38 bar kong pan dig ma, apat 
na sub ma ri no, si yam na huk bong 
pang ka ti, ma hi git 170 aircraft at 
25,000 tro pa mu la sa 26 ban sa ang 
lu ma hok sa pag sa sa nay. Wa lo sa 
mga ban sang ito ay ka sa pi ng NA ‐

Wa lang pi nag-i ba sa por ma, la yu nin at esen sya ang estra te hi yang geo pu li ‐
ti kal ng im per ya lis mong US sa ila lim ng nag da ang gub yer no ni Do nald 

Trump o ng ka sa lu ku yang gub yer nong Bi den-Har ris. Pag pa pa tu loy ito ng nau na 
pang "pi hit sa Asia" na idi nek la ra noong 2008 na estra te hi kong pag pi hit ng pa ta ‐
ka ran sa Chi na at pag tu ring di to bi lang isang na ngu ngu nang im per ya lis tang ka ri ‐
bal. Pi na ka pa kay ng estra te hi yang mi li tar na ito ang pi gi lan ang iba yo pang pag ‐
la wak ng pang mi li tar na la kas at implu wen syang pam pu li ti ka ng Chi na, at mag ‐
han da sa at mag-ud yok ng tu wi ran o di tu wi rang dig ma ang in ter-im per ya lis ta.

TO, na na sa li kod ng ge rang proxy 
ng US sa Uk rai ne la ban sa Rus sia.

Li bu-li bo ring ma li it, ka tam ta ‐
mang-la ki at di-i naa nun syong pag sa ‐
sa nay mi li tar ang isi na sa ga wa ng US 
sa "la hat ng su lok" ng Asia-Pacific. 
Sang kot di to ang daan-da ang erop ‐
la nong pam bom ba, mga bar kong de-
nuk le yar, mga kan yon, mi sayl, ba la 
at tro pa na ma da las nag sa sa ga wa ng 
mga "live-fi re exerci se" na nag-ii wan 
ng na ka la la song ba su ra at ke mi kal sa 
tu big, ha ngin at lu pa. Sa Pi li pi nas la ‐
mang, hu mi git-ku mu lang 300 ang 
ga yong pag sa sa nay ka da taon.

Kontrol sa ka ra ga tan
Noong Set yembre, inia nun syo 

ng US ang pag ka ka buo ng Task 
Force 76/3, na kum bi na syon ng mga 
pwer sang na bal ng US In do-Pacific 
Com mand na per ma nen teng na ka-
is ta syon sa South Chi na Sea. La yu ‐
nin ni tong pa hig pi tin ang kontrol ng 
US sa mga pa si li dad, ba se at tro ‐
pang na bal sa mga ban sa sa South, 
East at Sout he ast Asia sa ta bing ng 
"in teg ra syon" at "in ter-o pe ra bi ‐
lity." Ini lun sad ni to noong Ok tub re 
ang Ka man dag 2022 sa Ba ta an, Pa ‐
la wan at iba pang lu gar sa Luzon.

Ba gong me ka nis mo ito sa ila lim 
ng Pacific De ter rence Ini tia tive ng 
Pen ta gon na may $5.1 bil yong bad ‐
yet nga yong taon. La yu nin ng 
prog ra mang ito na mag la tag ng 
mga pa si li dad sa mga ban sa sa 
"first is land cha in" (Ja pan, Tai wan, 
Pi li pi nas, at iba pa), upang di ki tan 
at per ma nen teng pa li bu tan ang 
Chi na ng mga "long-ra nge mis si le" 
na na ka ba se sa lu pa (land-ba sed).

Nang bu mi si ta si Har ris sa Pi li pi ‐
nas noong Nob yembre, ad yen da ni ya 
ang pag pi na l sa dag dag na li mang 
ba se na ga ga mi tin ng US sa ban sa. 
Tam pok di to ang ba lak na mu ling 
pag ta ta yo ng mga pa si li dad mi li tar 
ng US sa Su bic, Zam ba les pa ra ip ‐
wes to ang mga pwer sa, mi sayl at 
bar kong pan dig ma ng US, ma hi git 30 
taon ma ta pos si pa in si la mu la ri to.

Ang mi li ta ris tang estra te hi yang
Bi den-Har ris sa Asia-Pacific
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Ko res pon sal

Armadong pakikibaka laban
sa paghaharing militar sa Masbate

Iniu lat ng Ba gong Huk bong Ba yan-Mas ba te (Jo se Rap sing Com mand) ni ‐
tong Di syembre ang higit 17 ak syong mi li tar na ini lun sad ng mga yu nit ni ‐

to la ban sa mi li tar at pu lis sa prubinsya nitong 2022. Ba ha gi ang mga ito ng 
pa tu loy na kam pan ya ng BHB-Mas ba te pa ra ipa wa lang say say at bi gu in ang 
mga na ka po kus na ope ra syong mi li tar at kam pan yang gol pe-de-gu lat ng Joint 
Task Force Bico lan dia sa pru bin sya. Hin di ba ba ba sa li mang ba tal yong pwer sa 
ng AFP-PNP-CAFGU ang ipi na kat sa pru bin sya na uma bot pa nga sa hi git 
1,500 pwer sa pa ra mag lun sad ng ga yong mga ope ra syon at ka sa bay na mi li ‐
ta ri sa syon ng mga ko muni dad sa ila lim ng RCSP (Retooled Community 
Support Program).

Ka bi lang sa mga ak syong ito ang 
am bus sa Ba ra ngay Man lut-od sa 
Placer kung saan da la wang CAFGU 
ang na pa tay at na ka sam sam ang 
BHB ng da la wang maiik sing ar mas, 
mga ma ga sin, ba la at iba pang ka ‐
ga mi tan noong Nobyembre 7.

Apat sa mga open si ba ay nai ‐
lun sad sa unang 100 araw ng ba ‐
gong re hi meng Marcos sa po der. 
La bing-i sang sun da lo ang na pa tay 
at li ma ang na su ga tan sa mga open ‐
si bang ito.

Ka bi lang ri to ang ili nun sad na 
ak syong de mo li syon noong Agos to 
11 la ban sa 2nd IB sa Sit yo Pu ro, 
Ta li say, San Fer nan do sa is la ng 
Ticao. Li ma ang napa tay at tat lo 
ang su ga tan sa kaa way sa na tu rang 

ak syon. Li ma rin ang napa tay sa ak ‐
syong is nayp-ha ras la ban sa ar ma ‐
dong gru po ni ka pi tan ng ba ra ngay 
na si Ad ri el “Bo yet” Be sa na, CAFGU 
at 2nd IB sa Sit yo Bal doza, Ca bu ‐
nga han, Ca wa yan, Mas ba te noong 
Agos to 18.

Ba ha gi rin ang na tu rang mga 
open si ba sa pag pu pur si ge ng Pu lang 
Huk bo na ipag tang gol at pa ta ta gin 
ang de ter mi na syon ng ma sang Mas ‐
ba ten yo na ku mi los at la ba nan ang 
nag pa pa tu loy na pag ha ha ring mi li ‐
tar sa Mas ba te. Sa ila lim ng re hi ‐
meng Marcos, nag ba ban ta ang mas 
ag re si bong pa sis tang pang-aa ta ke 
ng AFP-PNP-CAFGU at ng Mas ba te 
TF-Elcac sa mag sa sa kang Mas ba ‐
ten yo.

Nag si mu la na ang kam pan ya ng 
mi li tar at lo kal na nag ha ha ring-u ri 
sa ma la wa kang pag-a gaw sa mga 
da ting rantso at a syen dang na pag ‐
ta gum pa yang ma ba wi ng ki lu sang 
mag sa sa ka. Umaa bot na sa 11 ang 
nai ta lang bik ti ma ng pam pu li ti kang 
pag pas lang sa pru bin sya. Ka bi lang 
di to ang ser ye ng pag pa tay sa mga 
mag sa sa kang nag bu bung kal sa 
loob at pa li gid ng lu pa ing Pecson 
na pi nag-iin te re san ng lo kal na bu ‐
ruk ra ta sa pru bin sya sa ilalim ni 
Marcos. Pinakabagong kaso ay ang 
pag patay sa magkokoprang si 
Ronnie Andren sa bayan ng Placer 
noong Nobyembre 27. Dinakip siya 
ha bang nagkokopra at saka 
pinatay.

Ayon kay Luz del Mar, ta ga ‐
pag sa li ta ng BHB-Mas ba te, hin di 
ti ti gil ang huk bong ba yan sa pag ta ‐
tang gol sa ma sang Mas ba ten yo la ‐
ban sa ka ra ha sang mi li tar at sa 
pag pa pa na got sa AFP-PNP-CAFGU 
sa mga kri men ni to la ban sa ba yan. 
Ini ha yag ni ya ang ka han da an ng 
BHB na pa tu loy na la ba nan ang tu ‐
mi tin ding pa sis mo at te ro ris mo ng 
es ta do sa Mas ba te.

6 na ak syong mi li tar, ini lun sad sa Neg ros at Bu kid non 

Anim na ak syong mi li tar sa nag da ang da la wang ling go ang ini lun sad ng Ba ‐
gong Huk bong Ba yan (BHB) la ban sa mga pa sis tang tro pang mi li tar. Ini ‐

lun sad ang mga ak syong ito sa git na ng mga focus mi li tary ope ra ti on ng AFP.

Sa Si pa lay City, na sam sam ng 
BHB-So uthwest Neg ros ang da la ‐
wang ka lib re .45 pis to la, mga ba la, 
tat long ma ga sin, da la wang sel pon at 
isang gra na da sa am bus ni to sa 
dalawang ahenteng intel ng 47th IB 
sa Si tyo Cam bo guiot, Ba ra ngay Ca ‐
min da ngan noong Nob yembre 24. 
Na pa tay ang da la wang sun da lo na 
pa ngu na hing sang kot sa ga wa ing pa ‐
nik tik at pa nu nu pil sa ma sa.

Ayon kay Andrea Guer re ro, ta ‐
ga pag sa li ta ng BHB-Southwest 
Negros, mag si sil bing ba ba la ang ar ‐
ma dong ak syon sa la hat ng es pi ya at 
aset ng AFP at PNP.

Pi na pu tu kan ng 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 noong Nob yembre 25. 
Isang pu lis ang na su ga tan. Ba go ni to, 
pi na pu tu kan ng BHB ang da la wang 

mag kai bang yu nit ng 62nd IB sa Sit ‐
yo Tu ko sa na tu rang ba ra ngay noong 
Nob yembre 21. Da la wang sun da lo 
ang na pa tay at isa ang na su ga tan. 

Sa pa re hong syu dad, pi na pu tu ‐
kan ng BHB ang Army Pat rol Ba se sa 
Ba ra ngay San da yao noong Nob ‐
yembre 23. Isang sun da lo ng 62nd 
IB ang na su ga tan.

Sa Bu kid non, pi na pu tu kan ng 
BHB ang nag-oo pe ra syong tro pa ng 
8th IB sa Pu rok 8, St. Pe ter, Ma lay ‐
ba lay City noong Nob yembre 16. 
Isang sun da lo ang na pa tay sa ar ma ‐
dong ak syon.
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Magsasaka sa Negros,
pinatay sa harap ng kanyang mag-iina 

Mag ka ka su nod ang mga ka so ng pag la bag sa ka ra pa tang-tao ng rehimeng 
Marcos sa nag da ang mga ling go. Ka bi lang di to ang pag pa tay sa isang mag ‐

sa sa ka, pam bo bom ba at pag-istra ping sa ko mu ni dad, at ar bit rar yong pag-a res to 
sa mga si bil yan.

Pi nas lang ng tro pa ng 62nd IB ang 
mag sa sa kang si Victor Bal do na do sa 
kan yang ba hay sa Sit yo Co lum bia, Ba ‐
ra ngay Tri ni dad, Gui hul ngan City, 
Neg ros Ori en tal noong Nob yembre 21, 
ala-6 ng uma ga. Bi na ril si ya ng mga 
sun da lo sa ha rap ng kan yang asa wa at 
mga anak.

Pi na la la bas ng 62nd IB na man di ‐
rig ma ng Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB) si Bal do na do at na na pa tay siya 
sa isang ar ma dong engkwentro. Bi ni ‐
hi san ng mga sun da lo ang kanyang 
bangkay at tinabihan ng mga ar mas at 
mga do ku men to pa ra big yang kat wi ‐
ran ang kri men.

Pag-a res to. Sa Neg ros Occi den tal, 
ar bit rar yong ina res to ng 62nd IB si na 
Wil ben Cal lu ra at Ju li et Cal lu ra, mga 
re si den te ng Sit yo Bi na ta an, Ba ra ngay 
Quin ten Re mo, Moi ses Pa dil la. Ka sa bay 
ni to, inistra ping ng tro pa ng mi li tar 
ang ba hay ni Vir gie Pe ro li no, Ro ber to 
Ga rio at Jo ren da Cal lu ra sa pa re hong 
sit yo. Ni na kaw din ang ka ni lang mga 
ma nok at ki na tay ang ala gang ba boy. 
Du lot ni to, lu mi kas ang 800 mag sa sa ka 
mu la sa sit yo Oway-u way, Bi na ta an at 
iba pang ka la pit na ko mu ni dad.

Noong Nob yembre 25, ni ran sak ng 
mga sun da lo ng 62nd IB at 33rd DRC 
ang ka ba ha yan sa Sit yo Nga lan sa pa ‐
re hong ba ra ngay. Sa pi li tang pi na sok 
at hi na lug hog ang ba hay ni na Zaldy 
Ji me nez, Richard Ji me nez, Ro bert Ji ‐
me nez, Car do Jua ni tes at Ser nel Jua ‐
ni tes. Na ma la gi sa na tu rang mga ba ‐
hay ang mga sun da lo mu la Nob yembre 
25 hang gang 28.

Ina res to ang un yo nis tang si Roel 
Du yag noong Nob yembre 25 sa Bu tu ‐
an City ha bang na sa lamay ng kan ‐
yang ina. Koor di ney tor si ya ng Ki lu ‐
sang Ma yo Uno sa re hi yong Ca ra ga. 
Di na la si ya sa Bu tu an PNP Sta ti on 1 
at si nam pa han ng ga wa-ga wang mga 
ka song bi gong pag pa tay.

Pam bo bom ba at istra ping. Ni ya ‐
nig ng mga rocket at ba la ang Pu rok 8, 
St. Pe ter, Ma lay ba lay City, Bu kid non 
noong Nob yembre 16 ma ta pos bom ‐
ba hin at pau la nan ng ba la ang ko mu ‐
ni dad ng 8th IB. Gan ting-sa la kay ito 
ng mi li tar ma ta pos ma pa ta ma an sila 
ng BHB sa da la wang ar ma dong in si ‐
den te. Nag pa ka wa la ng 16 na rocket 
at wa long be ses na nang-istra ping 
ang he li kop ter na MD520. Uma bot sa 
40 mi nu to ang unang ron da.

Nag kan da ra pa sa pag tak bo ang 
mga re si den te da hil na pa ka la pit sa 
ka ni lang ko mu ni dad ibi nag sak ang 
mga bom ba. Nag si da pa ang mga tit ser 
at mga es tud yan te sa ka ni lang mga 
klas rum ha bang pai kot-i kot ang mga 
he li kop ter sa taas ng ka ni lang bar yo.

Pa ma ma ril. Li mang si bil yang ma ‐
nga nga so ang pi nag ba ba ril ng tro pa 
ng 24h IB sa ma gu bat na ba ha gi ng 
Si tio Sap-al, Ba ra ngay Bu neg, Lacub, 
Ab ra noong Nob yembre 27. 

Da la wang mag sa sa ka ang na su ga ‐
tan sa in si den te ha bang ang tat lo ay 
na ka tak bo tu ngo sa ka la pit na ko mu ‐
ni dad pa ra hu mi ngi ng sak lo lo. 

Na ka sa lu bong ng mga sun da lo ang 
li ma ha bang nag pa pa hi nga. Agad ni ‐
lang iti na as ang ka ni lang ar mas na 
ga mit sa pa nga nga so at su mi gaw ng 
“si bil yan ka mi!” pa ra hin di si la pa pu ‐
tu kan ng mga sun da lo. Sa ka bi la ni to, 
nag pa pu tok pa rin ang mga sun da lo.

Pambubuwag. Marahas na 
binuwag noong Nobyembre 25 ng mga 
pulis at gwardya ang piket ng mga 
manggagawa ng Manila Harbour 
Center sa Road 10, Manila City. 
Winasak nila ang katatayo pa lamang 
na kubol ng mga manggagawa at 
kanilang tagasuportang kabataan. 
Iginigiit ng mga manggagawa ang 
kagyat na pagpapabalik sa trabaho at 
pagregularisa sa 370 manggagawang 
iligal na tinanggal noong 2020. 

Har ris, alis! Si na lu bong ng 
pro tes ta ng ma hi git 500 ka ‐
tao ang pag da ting ni US VP 
Ka ma la Har ris sa Pi li pi nas 
noong Nob yembre 20. Nag ‐
martsa si la pa tu ngong Men ‐
dio la sa araw ng pa ki ki pag ‐
pu long ni Har ris kay Fer di ‐
nand Marcos Jr sa Ma ‐
lacañang.

KM, 58 taon. Isang ra ling 
ig lap ang ini lun sad ng ma hi ‐
git 100 ka ba ta an noong 
Nob yembre 27 sa Recto 
Ave nue sa May ni la bi lang 
pag di ri wang sa ika58 ani ‐
ber sar yo ng KM noong 
Nob yembre 30. Nag lun sad 
si la ng maik sing prog ra ma 
at nagi wan ng istri mer 
kung saan na ka su lat ang 
"Ma bu hay ang CPPNPA
NDF! Ka ba ta an, tu mu ngo sa 
ka na yu nan! Su ma pi sa New 
Peop le's Army!"

Masapa, 44! Nagraling
iglap ang may ilampung 
mang gaga wang pangkalu ‐
sugan noong Disyembre 6 sa 
Carriedo Avenue sa Maynila 
bilang paunang paggunita sa 
ika44 aniber saryo ng 
Makabayang Sa ma hang 
Pangkalusugan. Pana wagan 
nila sa mga mang gagawang 
pangkalusu gan na sumapi sa 
hukbong bayan.

Mga unyonista, palayain! 
Nagpiket noong Disyembre 
6 sa Quezon City Hall of 
Justice at Manila City Re ‐
gional Trial Court, ang mga 
tagasuporta at kaanak ng 
mga unyonistang sina Ro ‐
mina Astudillo, Mark Ryan 
Cruz, Jaymie Gregorio Jr., 
at Joel Demate para ipa ‐
nawagan ang kagyat na 
pagpapalaya sa kanila. Ka ‐
bilang sila sa Human Rights 
Day 7 na inaresto noong 
Disyem bre 10, 2020.

TO, na na sa li kod ng ge rang proxy 
ng US sa Uk rai ne la ban sa Rus sia.

Li bu-li bo ring ma li it, ka tam ta ‐
mang-la ki at di-i naa nun syong pag sa ‐
sa nay mi li tar ang isi na sa ga wa ng US 
sa "la hat ng su lok" ng Asia-Pacific. 
Sang kot di to ang daan-da ang erop ‐
la nong pam bom ba, mga bar kong de-
nuk le yar, mga kan yon, mi sayl, ba la 
at tro pa na ma da las nag sa sa ga wa ng 
mga "live-fi re exerci se" na nag-ii wan 
ng na ka la la song ba su ra at ke mi kal sa 
tu big, ha ngin at lu pa. Sa Pi li pi nas la ‐
mang, hu mi git-ku mu lang 300 ang 
ga yong pag sa sa nay ka da taon.

Kontrol sa ka ra ga tan
Noong Set yembre, inia nun syo 

ng US ang pag ka ka buo ng Task 
Force 76/3, na kum bi na syon ng mga 
pwer sang na bal ng US In do-Pacific 
Com mand na per ma nen teng na ka-
is ta syon sa South Chi na Sea. La yu ‐
nin ni tong pa hig pi tin ang kontrol ng 
US sa mga pa si li dad, ba se at tro ‐
pang na bal sa mga ban sa sa South, 
East at Sout he ast Asia sa ta bing ng 
"in teg ra syon" at "in ter-o pe ra bi ‐
lity." Ini lun sad ni to noong Ok tub re 
ang Ka man dag 2022 sa Ba ta an, Pa ‐
la wan at iba pang lu gar sa Luzon.

Ba gong me ka nis mo ito sa ila lim 
ng Pacific De ter rence Ini tia tive ng 
Pen ta gon na may $5.1 bil yong bad ‐
yet nga yong taon. La yu nin ng 
prog ra mang ito na mag la tag ng 
mga pa si li dad sa mga ban sa sa 
"first is land cha in" (Ja pan, Tai wan, 
Pi li pi nas, at iba pa), upang di ki tan 
at per ma nen teng pa li bu tan ang 
Chi na ng mga "long-ra nge mis si le" 
na na ka ba se sa lu pa (land-ba sed).

Nang bu mi si ta si Har ris sa Pi li pi ‐
nas noong Nob yembre, ad yen da ni ya 
ang pag pi na l sa dag dag na li mang 
ba se na ga ga mi tin ng US sa ban sa. 
Tam pok di to ang ba lak na mu ling 
pag ta ta yo ng mga pa si li dad mi li tar 
ng US sa Su bic, Zam ba les pa ra ip ‐
wes to ang mga pwer sa, mi sayl at 
bar kong pan dig ma ng US, ma hi git 30 
taon ma ta pos si pa in si la mu la ri to.



Disyembre 7, 2022     ANG BAYAN6

Nob yembre 30: Araw ni Bo nifacio at ng ma sang anak pa wis 

Nag martsa mu la Li wa sang Bo nifacio pa tu ngo sa paa nan ng Men dio la 
Brid ge sa May ni la ang mga mang ga ga wa, ma ra li tang-lun sod at iba pang 

mga sek tor bi lang pag gu ni ta sa ika-159 Araw ni Andres Bo nifacio na idi nek la ‐
ra rin ni lang Araw ng Ma sang Anak pa wis. Ka sa mang nag martsa ang Ki lu sang 
Ma yo Uno at All Wor kers Unity, Ba yan at mga or ga ni sa syon sa ila lim ni to, at 
ang Nag kai sa at Pag ga wa sa ila lim ng Uni ted La bor. Ti na ta yang uma bot sa 
6,000 ka tao ang lu ma hok sa pag ki los.

Pa na wa gan ni la ang pag ta ta as 
ng sa hod, at pag ba ba ng pre syo ng 
mga bi li hin. Sa nga yon, ini la gay ni la 
sa ₱1,100 kada araw ang na ka bu ‐
bu hay na sa hod sa pri ba dong sek tor 
at ₱33,000 kada buwan pa ra sa 
mga ka wa ni ng gub yer no.

Sa Ba guio City, nag martsa ang 
iba’t ibang sek tor mu la Sunshi ne 
Park tu ngong Igo rot Park. Nagpro ‐
tes ta rin ang iba’t ibang gru pong 
de mok ra ti ko, ka sa ma ang ka ba ta an, 
sa Cros sing, Ca lam ba sa La gu na.

Hin di nag pa ti nag sa ma la kas na 
ulan ang mga ra li yis ta na nag ti pon 
sa Free dom Park sa Davao City. 
Nag da os rin ng ra li sa Car bon Free 

Mar ket Free dom Park sa Ce bu City, 
Iloilo City at sa Fountain of Justice 
sa Baco lod City.

Nag sa ga wa ng noi se bar ra ge sa 
ha rap ng De partment of Health 
ang Al li ance of Health Wor kers 
noong Nob yembre 24. Pa na wa gan 
ni la, ita as tu ngong ₱33,000 ang 
"entry-level" na swel do ng mga 
mang ga ga wang pang ka lu su gan sa 
pri ba do at pam pub li kong sek tor. 
Nag ka ro on ng ka sa bay na pag ki los 
sa mga os pi tal sa Ba guio City, 
Baco lod City at sa Ma nap la, Neg ‐
ros Occi den tal.

Noong Nob yembre 22, nag ti pon 
sa Quezon City ang anim na malala ‐

king pederasyon at organisasyon ng 
mga ka wa ni ng gub yer no pa ra ipa ‐
na wa gan ang pag ta as ang mi ni mum 
na swel do ng mga ka wa ni tu ngong 
₱33,000.

Sa man ta la, nai gi it ng un yon ng 
mga mang ga ga wa ng Technol Eight 
Phi lip pi nes noong Nob yembre 24 
ang dag dag-sa hod sa pa ki ki pag ne ‐
go sa syon ni la sa kum pan ya. Ka sa ‐
ma sa nai pag ta gum pay ni lang CBA 
ang ₱50 dag dag-sa hod ka da araw 
sa loob ng 2 taon, bo nus na 
₱30,000, lib reng bi gas at uni on 
leave.

Kon sul tant ng NDF at lider-magsasaka, pi nas lang ng mi li tar 

Pinatay ng mga ele men to ng 94th IB at 47th IB si na Ericson Acos ta at Jo ‐
seph Ji me nez noong Nob yembre 30 sa Sit yo Ma ki lo, Ba ra ngay Ca man si, 

Kan ban ka lan City, Neg ros Occi den tal. Si Acos ta ay kon sul tant ng Na tio nal 
De mocra tic Front (NDF) sa usa pang pang ka pa ya pa an ha bang si Jo seph Ji me ‐
nez ay lo kal na or ga ni sa dor ng Ki lu sang Mag bu bu kid ng Pi li pi nas at upi syal ng 
lo kal na sa ma hang mag sa sa ka sa Ba ra ngay Ca man si. Di na kip ang da la wa 
ban dang alas-dos ng ma da ling araw, pe ro pi na la bas na na pa tay sa isang 
engkwentro ki nau ma ga han.

IB, im bes na la pa tan ng pau nang 
lu nas, ang da la wang su ga tang Pu ‐
lang man di rig ma sa Sit yo Bi na ta an, 
Quin ten Re mo, Moi ses Pa dil la 
noong Nob yembre 28. Na su ga tan 
si na Ma rio Bal du sa (Ka Je koy) at 
Jan hel Sar sa (Ka Jor ge) sa isang 
eng kwentro uma ga ng araw na 
iyon.

Im bes na ga mu tin, ala min ang 
pag ka ka ki lan lan, at idek la rang bi ‐
hag ng dig ma, tu lu yang pi na tay ng 
62nd IB ang da la wa.

Dag dag ang apat sa hi git 100 
re bo lu syo nar yo at si bil yang wa la 
sa ka ta yu ang lu ma ban na sad yang 
pi nas lang ng mi li tar mu la 2017 
hang gang sa ka sa lu ku yan. Ta li was 
ang pag pa tay sa ka ni la sa mga 
tun tu nin ng ma ka ta ong pa ki ki dig ‐
ma at sa mga pro tek syong tag lay 
ng mga in di bid wal sa ila lim ng 
CARHRIHL at mga Ge neva Conven ‐
ti ons.

Si Acos ta ay isang ki la lang ma ‐
ka ta, ma nu nu lat at kom po ser ng 
kan ta. Ki ni la la si ya ng Par ti do na 
isa sa im por tan teng kad re at man ‐
di rig ma sa Neg ros. Na ging ba ha gi 
si ya ng pa nel ng NDFP na nag han da 
sa Compre hen sive Ag ree ment on 
Social and Eco no mic Reforms (CA ‐
SER) sa por mal na usa pang pang ka ‐
pa ya pa an noong 2016.

Ayon sa pau nang mga ulat ng 
Sep tem ber 21 Move ment, pa ra pa ‐
la ba sing may ro ong engkwentro sa 
lu gar, pi nau la nan ng ba la ng mga 
sun da lo ang ba hay ni Ro nald 

Francisco, kung saan nag pa pa hi nga 
si na Acos ta. Ma ta pos ni to, ki nu ha si 
Francisco, kan yang asa wa at tat lo 
ni lang anak at di na la sa kam po ng 
mi li tar.

Noong Nob yembre 30, sa araw 
mis mo na nai ba li ta ang ka ni lang 
pag ka ma tay, nag ti pon ang mga de ‐
mok ra ti kong or ga ni sa syon sa ha rap 
ng Com mis si on on Hu man Rights 
pa ra kun de na hin ang pag pas lang sa 
da la wa. 

Da la wa pang bik ti ma
Pi na tay din ng tro pa ng 62nd 
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Sa li kod ng inilalakong ima heng 
pa rai so ng ba yan, at ra sa do ang ka ‐
bu ha yan at lug mok sa hi rap ang 
ma ma ma yan ng Divi lacan. Wa lang 
ti tu lo o anu mang ka ti ba yan sa pag ‐
ma may-a ri ng lu pa ang ka ra mi han 
sa mga re si den te. Sinamantala ito 
ng mga pa ngi no ong may lu pa, bu ‐
ruk ra ta-ka pi ta lis ta at ka ni lang mga 
da yu han at lo kal na ka so syo pa ra 
ma la wa kang aga win ang lu pa ng 
mga ka tu tu bo at mag sa sa ka.

Da la wang engran deng pro yek ‐
tong imprastruk tu ra—ang 62-ki lo ‐
met rong Ila gan-Divi lacan Road at 
Divi lacan Air port—ang ini la tag sa 
ba yan pa ra sa ka pa ki na ba ngan ng 
mga mang-aagaw ng lupa. Ini la ra ‐
wan na pag-“a sen so” ang Ila gan-
Divi lacan Road, kal sa dang nag du ‐
dug tong sa ba yan sa ka bi se ra ng 
Isabela. Pe ro sa ha lip na asen so, de ‐
lub yo ang ha tid ni to sa ma ma ma yan 
nang ma ta bu nan ng landsli de ang 
ha los buong bar yo at sa ka han ng 
Ba ra ngay Sa pi nit noong 2019. Re ‐
sul ta ang landsli de ng gi na ga wang 
konstruk syon na umu ka sa gi lid ng 
ka bun du kan at pu mu tol sa mga pu ‐
nong ta ta gu sin ng kal sa da. Ipi na ta ‐
gos ang kal sa da sa pro tek ta dong ka ‐
gu ba tan ng Sier ra Mad re.

Noong 2013, ni lin lang ng lo kal na 
gub yer no ang Ag ta Sa pi nit Tri bal 
Council pa ra pa hin tu lu tan ang pro ‐
yek to ka pa lit ng iri ga syon, eskwe la ‐
han, health cen ter at iba pang ser bi ‐
syo pa ra sa mga ta ga-Sa pi nit. Wa ‐
lang na tu pad ni isa sa mga pa nga ‐
kong ito. Ni hin di na ka tu long ang 
daan sa mga mag sa sa ka sa pag lu lu ‐
was ng ka ni lang mga pro duk to. Sa 
ha lip, na ging daan pa ito pa ra pa du ‐

la sin ang 
pang-aa gaw 
ng lu pa ng mga 
pu li ti ko at lo ‐
kal at da yu ‐
hang ne go ‐
syan te sa mga 
sa ka han ng mga re si den te. Ki na tu ‐
wang ng mga mang-aa gaw ang ma ‐
lu pit na 95th IB.

Taong 2014 nang ma ra has na 
di ne mo lis ng mga pu lis at kam pon ng 
noo’y gu ber na dor na si Faus ti no Dy 
Jr ang ko mu ni dad ng Ba ra ngay Di ‐
pu do pa ra big yang-da an ang in ter ‐
na syu nal na pa li pa ran. Si na kop ni to 
ang 112-ek tar yang lu pa sa ta bing-
da gat at ang 8-ek tar yang ni yu gan. 
Ga mit ang kan yang pwes to, bin ra so 
ni Dy ang mga re si den te pa ra iben ta 
sa kan ya sa ha la gang ₱250,000 ang 
lu pa at pumayag sa re lo ka syon. Ini ‐
li pat si la ni Dy sa su lok ng gu bat na 
sa kop ng Northern Sier ra Mad re 
Na tu ral Park (NSMNP). Na sa 14 ki ‐
lo met ro ang la yo ni to mu la sa da gat 
na pi nag mu mu lan ng ka ni lang pag ‐
ka in at ka bu ha yan.

Sad yang gus to rin ng es ta do na 
pa ta yin si la sa gu tom da hil ipi nag ‐
ba ba wal ng NSMNP ang pag ka kai ‐
ngin at pag-uu ling na ika bu bu hay 
sa na ng mga ini li pat doon. Ka lau nan 
ni li san din ito ng mga mag sa sa ka 
da hil sa ka wa lan ng ka bu ha yan. Wa ‐
lang hak bang na isi na ga wa pa ra ki ‐
la la ning ba ra ngay ang re lo ka syon. 
Hang gang nga yon, hin di ta pos ka hit 
ang ma li it na day ca re sa lu gar. Wa ‐
lang maa yos na sis te ma sa tu big at 
iba pang pam pub li kong ser bi syo. Ito 
ay sa ka bi la ng na ka la ang pon do pa ‐
ra ri to na ₱3 mil yon.

Ma ya man sa re kur song da gat at lu pa ang ba yan ng 
Divi lacan, isang lu gar sa pru bin sya ng Isa be la na 

na ka san dig sa Sier ra Mad re at na ka ta naw sa Pacific 
Ocean. May ro on itong 12 ba ra ngay at ha los 6,000 re si den ‐
te. May la wak itong 89,000 ek tar ya. Ma la king ba ha gi ng 
ba yan ay mai tu tu ring na lu pa ing ni nu no ng ka tu tu bong Du ‐
ma gat at Ag ta. Idi nek la ra itong mu ni si pa li dad noong 1969.

Hin di lig tas ang mga is lang ba ‐
ha gi ng lu pang ni nu no ng mga Ag ta. 
Ina gaw din ng mga Dy ang 24-ek ‐
tar yang Ho ney mo on Is land at gi na ‐
wang pa sya lan ng mga tu ris ta. Si ‐
na lau la ni la ang sag ra dong li bi ngan 
ng mga Ag ta doon na ti na yu an ng 
mga ne go syong re sort, res taw ran 
at iba pang pa si li dad. Ga yun din ang 
gi na wa ni Dy sa Gay Is land, na “i ‐
ni re ga lo” ni ya kay Jo se Ma ri An to ‐
nez, isang upi syal ng Smartma tic.

Ma la king pa nga nib na maa gaw 
ang lu pa ng mga mag sa sa ka ma ta ‐
pos kan se la hin ng Provincial As se ‐
sors Office ang mga dek la ra syon ng 
lu pa sa ba yan at idek la ra ang mga 
ito bi lang “lu pang pam pub li ko.” Mas 
ma pa pa da li ang pa nga ngam kam ng 
lu pa na pi na nga nga si wa an mis mo 
ng lo kal na gub yer no. Ibi ne ben ta ng 
mga ito ang pri me ra kla seng mga 
lu pa, la lu na ang mga na sa bay bay.

Ang “lu pang pam pub li ko” na 
pa ra sa na sa ma ma ma yan ay ii lan 
la mang ang na ki ki na bang sa ila lim 
ng es ta dong uma ak tong pi na ka ma ‐
la king pa ngi no ong may lu pa. Ma ta ‐
gal nang lan tad sa mga ma ma ma ‐
yan ng Isa be la, la lo na sa mga ka ‐
tu tu bong Ag ta ang iba’t-i bang is ke ‐
ma ng gub yer no sa pang-aa gaw ng 
lu pa. Sa na ka ra an, na sa an yo ito ng 
pag ta ta tag sa NSMNP, Na tio nal 
Gree ning Prog ram at nga yon, sa 
Coas tal Deve lop ment Plan.

Ko res pon sal

Pang-aa gaw ng lu pa sa Isa be la
sa ta bing ng kaun la ran
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IB, im bes na la pa tan ng pau nang 
lu nas, ang da la wang su ga tang Pu ‐
lang man di rig ma sa Sit yo Bi na ta an, 
Quin ten Re mo, Moi ses Pa dil la 
noong Nob yembre 28. Na su ga tan 
si na Ma rio Bal du sa (Ka Je koy) at 
Jan hel Sar sa (Ka Jor ge) sa isang 
eng kwentro uma ga ng araw na 
iyon.

Im bes na ga mu tin, ala min ang 
pag ka ka ki lan lan, at idek la rang bi ‐
hag ng dig ma, tu lu yang pi na tay ng 
62nd IB ang da la wa.

Dag dag ang apat sa hi git 100 
re bo lu syo nar yo at si bil yang wa la 
sa ka ta yu ang lu ma ban na sad yang 
pi nas lang ng mi li tar mu la 2017 
hang gang sa ka sa lu ku yan. Ta li was 
ang pag pa tay sa ka ni la sa mga 
tun tu nin ng ma ka ta ong pa ki ki dig ‐
ma at sa mga pro tek syong tag lay 
ng mga in di bid wal sa ila lim ng 
CARHRIHL at mga Ge neva Conven ‐
ti ons.
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Noong Set yembre, na sa 
₱109.84 ka da ki lo ang pre syo ng pa ‐
ta tas sa Pi li pi nas. Hin di man ito ang 
pi na ka ma hal sa mun do tu lad ng si ‐
bu yas, ma la yong mas ma ta as ito sa 
bi li hang ₱30 ka da ki lo mu la sa mag ‐
sa sa ka. Ga yun din ang ka so ng re ‐
pol yo, na ₱300 ang ben ta han ka da 
ki lo, pe ro bi ni bi li la mang ng ₱50 ka ‐
da ki lo sa mag sa sa ka.

Isa sa mga mag sa sa ka (o har di ‐
ne ro) na ito si Je remy, na nag ta ta ‐
nim ng pa ta tas sa sa ri ling pag-aa ‐
ring 2,500 met ro-kwad ra dong lu pa 
o sang ka pat ng ek tar yang lu pa ka ‐
sa ma ng kan yang anim na ka pa tid. 
Ibi na bag sak ni la ang ka ni lang ani sa 
Nueva Vizca ya Tra ding Post, na 
apat na oras mu la sa ka ni lang lu gar.

Tat long bu wan ang ha ba ng 
isang sik lo ng pag ta ta nim ng pa ta ‐
tas. Sa ka so ni Je remy, na ka hi hi ram 
si ya ng trak to ra sa ka ni lang ti yu hin 
ka ya hin di si ya nag ba ba yad ng upa 
ni to. Gu ma s tos si ya ng pang-ga so li ‐
na (₱1,360) at si na hu ran ni ya ang 
ope rey tor pa ra sa tat long araw na 
tra ba ho (₱3,000). Sa ha la gang ₱70 
ka da ki lo, ₱28,000 ang gi nas tos ni ya 
pa ra sa 400 ki lo ng se mil ya ng pa ta ‐
tas. Na kaa sa ang pag la go ng pa ta ‐
tas sa abo no at pes ti sid yo ka ya ma ‐
la king ba ha gi ng kan yang pon do ay 
na pu pun ta sa pag bi li ng ipot ng ma ‐
nok (₱7,200) at urea (₱10,000), at 
sa mu’t sa ring ka hon at pa ke te ng 

mga ke mi kal na pang-spray. Sa ka ‐
buuan, umaa bot sa ₱39,700 ang 
gas tos pa ra sa pa ta ba at pes ti sid yo.

Ni tong taon, ma la king pa sa kit 
ki na Je remy at ka tu lad ni yang har ‐
di ne ro ang pag si rit ng pre syo ng 
urea mu la ₱1,200 tu ngong ₱2,400, 
pag si rit ng pre syo ng ga so li na, pa ti 
na rin ang pag ta as ng mga pre syo 
ng mga bi li hin. Bu kod pa ang mga 
ito sa da ti nang sa kit ni la sa ulo na 
wa lang sag kang im por ta syon at is ‐
mag ling ng mga gu lay at ibang ag ri ‐
kul tu ral na pro duk to (ka da la san 
mu la sa mga ban sang may sub sid yo 
ng gub yer no ang pro duk syon pang-
ag ri kul tu ra) na la long hu mi la pa ba ‐
ba ng pre syo ng bi li han ng pa ta tas 
mu la sa ka ni la.

Sa ka buuan, umaa bot sa 
₱167,060 ang ka buuang gas tos ni 
Je remy ka da sik lo ng ta ni man. Pi na ‐
ka ma la king ba ha gi ni to ang ₱86,260 
na gas tos pa ra sa farm in puts na 
ka lak han ay im por ted. Na sa 
₱21,000 ang gas tos ni ya pa ra sa 
transpor ta syon at dag dag na 
₱4,500 pa ra sa iba pang ba ya rin sa 
pagbya he ng pro duk to (toll fee, par ‐
king fee at iba pa). Ang 10% ng kan ‐
yang ka buuang ki ta ay iaa was bi ‐
lang ba yad sa in te res ng kan yang 
utang.

Sa kal ku la syon ni ya, na sa 
₱37,300 ang ha la ga ng na ga mit na 
la kas-pag ga wa (u pa han at ka pa mil ‐

Tampulan ng kantyaw ng mga Pilipino nitong nagdaang mga linggo ang 
"ginintuang sibuyas" dahil sa taas ng presyo nito at ibang bilihin sa 

pamilihan. Pero pag li li naw ng mga mag sa sa ka ng si bu yas sa Nueva Ecija, wa la 
si lang pa ki na bang sa ani mo’y pang-mil yu nar yong pre syo ni to, at sa ka tu na ‐
yan ay lu bog si la sa utang. Tu lad ni la, ito rin ang ka la ga yan ng mga mag sa sa ‐
ka ng pa ta tas sa Be ngu et.

Ko res pon sal

Gi nin tu ang gu lay
ya) pa ra sa buong sik lo—mu la sa 
pag ha han da ng lu pa, pag ta ta nim, 
pag ha ha kot ng tae ng ma nok, ka da 
da la wang araw na pag-ispray ng 
pes ti sid yo, pag-a ni hang gang de li ‐
be ri.

Sa pre syong ₱30 ka da ki lo, nai ‐
ben ta ni Je remy ang naa ning 6,000 
ki lo ng pa ta tas sa ha la gang 
₱180,000. Me nos la hat ng gas tos, 
₱12,940 la mang ang nai wan sa 
kan ya, ka tum bas sa ₱143.78 ka da 
araw. Wa la pa itong ka la ha ti sa iti ‐
nak dang ₱300 na mi ni mum na sa ‐
hod sa re hi yon, at 13% la mang sa 
₱1,100 na ka bu bu hay na ara wang 
sa hod.

Taun-ta on, ti yak ang pag ta ta ‐
as sa gas tos sa pro duk syon ng mga 
har di ne ro ha bang de pen de sa pa ‐
na hon at sa kap rit so ng ko mer ‐
syan te ang pre syo ng ka ni lang ani.

Sa pa na hong lu ging-lu gi ang 
ben ta han ng ka ni lang ani, na bu bu ‐
hay si Je remy at kap wa ni ya har di ‐
ne ro sa kaa yu san ng mut wal na tu ‐
lu ngang ti na ta wag na “ub-ub bo” o 
koo pe ra syong wa lang ka tum bas na 
pe ra. Lib re ni lang ibi ni bi gay ang 
ka ni lang la kas-pag ga wa sa kap wa 
har di ne ro ka pa lit ng la kas-pag ga ‐
wa na man ng iba sa ka ni lang sa ka ‐
han.

Na ka ta ta ba man ng pu so ang 
ka ni lang pag da da ma yan, hin di ni to 
mai ta ta go ang pag du ru sa at ka hi ‐
ra pan ni la at ka ni lang mga pa mil ‐
ya. Ha bang na pi pi li tan si lang mag ‐
pa ka sa pat sa ma li it na ki ta, ti ba-ti ‐
ba sa tubo ang mga kum pan yang 
mul ti na syu nal na nag be ben ta ng 
na pa ka ma hal na mga farm in put, 
usu re rong nag hu hut hot ng na pa ‐
ka ta as na in te res, mga ko mer syan ‐
teng bu ma ba rat sa ka ni lang ani at 
gub yer nong nag tu tu lak ng im por ‐
ta syong la long hu mi hi la sa pre syo 
ng mga pro duk tong ag ri kul tu ral.

Pa ra sa buong kwen to ng mga 
har di ne ro ng pa ta tas sa Ifu gao, ba ‐
sa hin 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.
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Ma tin di ang ka hi ra pan sa Kat ri ‐
na da hil sa at ra sa dong pro duk syong 
pang-ag ri kul tu ra. Ka ra mi han sa 
mga mag sa sa ka ri to ay saop o ka sa ‐
ma ng mga pa ngi no ong may lu pa, 
ma ya man at ma ta as na git nang 
mag sa sa ka. Ku lang na ku lang ang 
ka ni lang ki ta da hil sa umii ral na 
par te hang tersyuhan na pa bor sa 
may-a ri ng lu pa. Da hil sa ka hi ra pan, 
hin di ni la ka yang pag-a ra lin ang ka ‐
ni lang ka ba ta an.

Pa ra ma ka dag dag sa ki ta ng ka ‐
ni lang mga pa mil ya, nag pa pa-a li pin 
ang ka ba ta an ng Kat ri na bi lang mga 
ka tu long mu la sa mu rang edad na 
15-ta ong gu lang. Noong 2008, ha los 
300 sa ka ni la ang lu mu was sa mga 
syu dad pa ra ma ma su kan sa mga 
tem po rar yong mga tra ba hong ma ‐
ba ba ang sa hod at wa lang be ne pi ‐
syo. Du ma yo si la sa Met ro Ma ni la, 
Ce bu, Pa nay at Baco lod City. Hin di 
ii lan sa ka ni la ang na ging bik ti ma ng 
pros ti tu syon, pag ma maltra to at 
pang-aa bu song sekswal.

Da hil sa ma pa it na mga ka ra na ‐
sang si na pit ni la, ma ra mi sa mga 
ma gu lang ang hin di na pu ma yag na 
uma lis ang ka ni lang mga anak pa ra 
magtra ba ho sa mga syu dad. Ineng ‐
gan yo na la mang si lang mag ta nim 
ng mais, ha la mang-u gat, sa ging at 
iba pang pa na nim pa ra may ti yak na 
ma ka ka in.

Maa gang ba ha gi ng 2008 
nang ita yo ang Pam ban sang Ka ti ‐
pu nan ng Mag bu bu kid sa Kat ri na. 
Ti ni pon at ki nau sap ang ka ba ta an 
ng or ga ni sa dong mga ma gu lang 
pa ra ma ging ka tu wang ni la sa 
mga re bo lu syo nar yong ga wa in. 
Unang bi nig yan ng pag-aa ral na 
Maik ling Kur so sa Li pu nan at Re ‐
bo lu syong Pi li pi no ang wa long ka ‐
ba ta ang maaa sa han at wa lang 

kri mi nal na re kord. Mu la ri to iti na yo 
ang gru pong pang-or ga ni sa ng Ka ‐
ba ta ang Ma ka ba yan.

Ina ta san ang gru po na or ga ni ‐
sa hin ang ibang ka ba ta an sa bar yo 
upang paun la rin ang pro duk syon at 
mag lun sad ng mga pa ki ki ba kang an ‐
tip yu dal. Hi ni mok din si lang su ma li 
sa dag yaw-a la yon, isang an yo ng 
pag tu tu lu ngan o ba ya ni han.

Na ging ma li mit ang pa ki ki sa la ‐
mu ha ng ka ba ta an at ng mga Pu lang 
man di rig ma. Re gu lar na ti na ta sa 
ang ka ni lang mga ga wa in ka bi lang 
ang mga pag sa sa nay pang kul tu ra at 
pag tu tu ro sa Pa De Pa (Pam ban sang 
De mok ra ti kong Paa ra lan). Sa ka lau ‐
nan, pi na la hok si la sa mga pag-aa ‐
ral ng kur song Pam par ti do at maiik ‐
sing kur song pu li ti ko-mi li tar.

Ba ha gi ng ka ni lang tung ku lin 
ang pag ta tang hal sa mga ak syong 
ma sa. Sa mga la ra ngang ge ril ya, pi ‐
na si sig la ni la ang mga pag di ri wang 
ng mga ani ber sar yo ng 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 at Ka ba ta ‐
ang Ma ka ba yan. Si la rin ang nag-
aa si ka so sa mga pa ra ngal sa mga 
re bo lu syo nar yong mar tir.

Ang mga ka sa ping nag-aa ral ay 
ina ta sang or ga ni sa hin ang kap wa 
ni lang mag-aa ral. Nang hi ka yat si la 
sa mga es tud yan te na lu ma hok sa 

Na ka ta yo sa Kat ri na (di tunay na pangalan), isang bar yo sa Neg ros, ang 
ba la ngay ng Ka ba ta ang Ma ka ba yan na unang iti na tag noong 2008. Na ‐

buo ang ba la ngay na ito sa pa na hong na pa pa li bu tan ang ba ra ngay ng mga 
de tatsment ng CAFGU at nag li pa na ang ma sa sa mang ele men to sa mga bar yo.

isi na ga wa ni lang mga pang kul tu ‐
rang pag ta tang hal sa paa ra lan. Pi ‐
na li wa na gan ni la ma ging ang ka ni ‐
lang mga gu ro.

Da hil sa ka si ga si gan ni la at ng 
taum bar yo, nai ta yo ang ko mi teng 
pang-or ga ni sa sa bar yo noong Di ‐
syembre 2008 na may hi git 100 ka ‐
sa pi. Lu ma wak ito sa hi git 10 sit yo 
mu la sa anim sa um pi sa. Ka su nod 
ni to nai ta yo na rin ang tat long ba ‐
la ngay sa ka la pit na mga bar yo.

Nang mang ya ri ang eng ‐
kwentro sa pa gi tan ng BHB at ng 
AFP sa Kat ri na sa bandang si mu la 
ng de ka da 2010, naeng gan yong su ‐
ma pi sa huk bong ba yan ang ha los 
laking-pla tung ka ba ta an. Sa su mu ‐
nod na mga taon, nai ta yo na rin 
ang mga ga nap na sa ma hang ma sa 
sa lugar. Na pa ta as ang an tas ng 
or ga no ng ka pang ya ri hang pam pu ‐
li ti ka at ang lo kal na yu nit ge ril ya 
sa bar yo. Nai ta la ga mu la sa mga 
sa ma han ang mga ka sa pi ng yu nit 
mi li sya at pa nang gol-sa-sa ri li. Nai ‐
ta yo ang ko mi teng re bo lu syo nar yo 
sa bar yo. Ka ra mi han sa ka ni la ay 
na ging mga ka sa pi ng Par ti do.

Noong 2018, na na la sa sa Kat ‐
ri na ang bru tal na kam pan yang pa ‐
nu nu pil ng re hi meng US-Du ter te. 
Di ii lan ang pi na tay at ili gal na ina ‐
res to. Da hil di to, puu-puo mu li ang 
su ma pi sa BHB. Noong 2019, na ka ‐
pag pa li taw ang Kat ri na ng mga 
kad re ng Par ti do at Pu lang man di ‐
rig ma na nai ta la ga sa mga estra te ‐
hi kong lu gar at ibang la ra ngang 
ge ril ya sa is la. Wa lo sa mga man di ‐

rig ma ni to ang na ging mga re bo ‐
lu syo nar yong mar tir.

Sa oka syon ng ika-58 ani ber ‐
sar yo ng Ka ba ta ang Ma ka ba yan 
nga yong taon, buong ipi nag ma ‐
ma la ki ng ma ma ma yan ng Kat ri ‐
na ang am bag ni lang ka ba ta an at 
Pu lang man di rig ma sa pag pa pa ‐
tu loy ng re bo lu syon hin di la mang 
sa ka ni lang lu gar, kun di sa 
buong is la.

Ko res pon sal

Ka ba ta ang Ma ka ba yan:
Ba lon ng re bo lu syon sa Neg ros


