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Wa la sang da la nga pro mi sa sang 
ka sul ha yan o bi san ga may nga pag-
a yo sa pa nga bu hi ang bag-ong tuig 
pa ra sa ma sang Pi li pi no sa ida lom 
sang pa sis ta kag pa pet nga re hi meng 
US-Marcos. Ga ni de ter mi na do si la 
nga bak ta son ang re bo lu syo nar yong 
da lan nga amo ang so lo nga ma ka ha ‐
tag sa ila sang pag la um nga bag-
uhon ang da lan sang ila ka pa la ran.

Pa lub ha nga pa lub ha ang kri sis 
sang ma la ko lon yal kag ma lap yu dal 
nga sis te ma sa pung sod. Sam tang 
ma yor ya sang pu mu lu yo na hag mak 
sa kai mu lon kag ka gu lut mon, na ga ‐
pa tu yang na man sa mang gad ang 
sang ha kop nga na ga ha ring sa hi nga 
mga da ku nga bur ge sya kumpra dor 
kag aga lon nga may du ta, kag mga 
ahen te ni la nga bu ruk ra ta ka pi ta lis ‐
ta. Mi nil yon nga ma mu mu gon kag 

ma ngu ngu ma ang sob ra-sob ra nga 
gi na pa an tus kag gi na da has sang 
im per ya lis mo, pyu da lis mo kag bu ‐
ruk ra ta ka pi ta lis mo.

Ad law-ad law nga gi naa tu bang 
sang pu mu lu yo ang nag ka la in la in 
nga dag way sang tat lo ka sa pat nga 
ini: pag tim bu ok sang pre syo sang 
mga ba lak lon kag mga ser bi syo, ma ‐
nu bo nga su hol, ka wad-on sang tra ‐
ba ho, ka wad-on sang du ta, ma ta as 
nga ren ta sa du ta, kag na ga ta as 
nga gas to sa abo no kag pes ti sid yo. 
Gi na tos ka li bo ang gi na pa la yas pa ‐
ra ha ta gan-da lan ang mga mi na han 
kag plan ta syon.

Gi na ku ra kot sang pi la ang pon ‐
do sang ban wa. Gi na pa bu ran ang 
mga kro ni o ab yan sa ne go syo kag 
mga sin di ka to kri mi nal. Gi nau si kan 
ang pon do sa mga pro yek to nga 

Mag ti kang sang da ku,
agu mon ang mga ma ta as nga ka da lag-an

Pu no sang di wa nga re bo lu syo nar yo, ang Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas 
na pun-an sang de ter mi na syon nga mag ti kang sang da ku pa su long kag 
agu mon ang mga ma ta as nga ka da lag-an sa bag-ong tuig 2023. De ter ‐

mi na do ang Par ti do nga la bing kon so li da hon kag pa bas ku gon ang kau ga li ngon 
kag lu bos-ka lig-on nga pa mu nu an ang kumpre hen si bong pag-a ban se sang de ‐
mok ra ti kong re bo lu syon sang ban wa sa bi log nga pung sod.

pang pa si kat pe ro wa la sang ka pus ‐
la nan, kag sob ra-sob ra nga gas to 
sa pa ra si ti ko nga mi li tar kag pu lis, 
sam tang ku lang ka ta ma ang pon do 
pa ra sa na ga ga ruk nga ser bi syo so ‐
syal. Ma la-bu kid ang utang sang 
gub yer no nga sa pu mu lu yo gi na pa ‐
pas-an. Gi na kal ta san sang bu his 
ang may sa rang nga ka pi ta lis tang 
du mu lu ong, pe ro wa la ang ma sa 
nga ku lang sa pa nga bu hi.

Gi na pa tu man ang mga la yi kag 
po li si ya nga neo li be ral nga pa bor sa 
mga du mu lu ong nga da ku nga ka pi ‐
ta lis ta kag oli gar ki ya sa pi nan sya, 
kag mga ka so syo ni la nga mga da ku 
nga bur ge sya kumpra dor kag aga ‐
lon nga may du ta. To do-to do ang li ‐
be ra li sa syon sa pag-im port sang 
bu gas, ka la may kag iban pang du ‐
mu lu ong nga pro duk to. Lu bos nga 
hil way ang mga is mag ler kag mga 
da ku nga ko mer syan te nga kontro ‐
lon ang sup lay kag mag bul sa sang 
na ga ti nang kas nga ga nan sya sa 
sob rang pa tong nga pre syo.

Ha ya gan ang pag pang-a gaw 
sang Chi na sa te ri tor yo kag mang gad 
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pang da gat sang Pi li pi nas, sam tang 
wa la-tuo ang pag ti nu kod sang US 
sang mga ba se mi li tar sa su lod sang 
pung sod. Gi na ga tu ngan si ni ang ge ra-
si bil agud ma ba lig ya ang ila surplas 
nga mga ar mas sa AFP. Pes te ang 
mga pa sis tang sul da do sa mga ba ra ‐
ngay nga na ga da la sang la bing ma ‐
pin tas nga te ro ris mo sang es ta do. Gi ‐
nai pit ang mga li der kag ka ta pu sang 
un yon kag pang ma sang or ga ni sa syon, 
gi na kug mat, gi na da kup, gi na ku long, 
gi na tortyur kag gi na pa tay. Pa ta ra sak 
ang pag pa na la kay sa pu mu lu yo.

Ang re hi meng Marcos su bong 
ang na ga tig la was sa ta nan nga la yi 
kag po li si ya nga na ga pa an tos kag 
na ga pa tay sa pu mu lu yo. Ara sa ka ‐
tau han ni Marcos ang pi na ka ma la ut 
nga mga as pe to sang mga na ga ha ‐
ring sa hi: maa sab sa mang gad, wa la 
ka ba la ka sa pag-an tos sang pu mu ‐
lu yo, su nud-su nu ran sa mga du mu ‐
lu ong, kag ma pi gu son sa mga na ga ‐
pa nga pin sa ila ki na ma ta rung.

Sam tang in di ma ka ta gum pa aw 
ang mga ma mu mu gon kag ma ngu ‐
ngu ma kon paa no ma ngi ta sang 
pag ka on pa ra sa ila pa mil ya, ang 
pa mil ya Marcos ma sa ko sa pag han ‐
da sang mga pun syon sa gin ba li ta 
nga bag-ong tu kod nga mga vil la sa 
su lod sang Ma lacañang, o kon ano 
nga pung sod si la ma su nod nga ma ‐
ga bi ya he ga mit ang pon do sang 

ban wa. Gi na da li-da li ni Marcos ang 
Ma har li ka Investment Fund pa ra 
ga mi ton ang gi na tos ka bil yon nga 
pon do pang pub li ko pa ra kwar ta han 
kag pa bu ran ang mga kro ni. Gi na ‐
rat sa da su bong ang “cha-
cha” (char ter cha nge o pag bag-o sa 
konsti tu syon) agud ha ta gan-da lan 
ang 10-tu ig nga pag pa bi lin sa po der 
sang mga upi syal sang gub yer no. 
Sam tang na ga pa bu ngol-bu ngol si 
Marcos sa sing git pa ra sa du gang 
nga su hol, pag pa nu bo sa pre syo kag 
iban pang rek la mo sang pu mu lu yo.

Sig ni pi kan te nga mga pag bag-o 
sa da la gan sang pag pa nga bu hi ang 
han dum sang pu mu lu yo. Amo ga ni 
nga na ga lan taw ang pu mu lu yong Pi ‐
li pi no, la bi na ang ma sang pi gos kag 
gi na hi mus lan, sa pag pa mu no sang 
Par ti do kag sa uyat si ni nga iwag 
nga na ga ha tag-ka sa nag sa da lan 
sang re bo lu syo nar yong pag hi ma kas 
pa ra sa ma sa nag nga buas dam lag.

Lu bos ang pag sa lig sang Par ti do 
nga ma sa ra ngan si ni nga lab-u ton 
ang ka tu yu an nga kon so li da hon ang 
iya ku bay kag pa mu nu an ang 
kumpre hen si bong pag su long sang 
re bo lu syon. De ter mi na do ang na ga ‐
pa mu no si ni nga mga kad re sa ta ‐
nan nga le bel nga iha tag ang ta nan 
pa ra dal hon sa mas ma ta as nga le ‐
bel ang ku sog sang Par ti do kag ang 
ka la pad kag ka pag sik sang re bo lu ‐

syo nar yong ka hub la gan.
Da pat lu bos nga mag pa bas kog 

ang Par ti do sa ideo lo hi ya, pu li ti ka 
kag or ga ni sa syon. La bing pa taa son 
ang ihi ba lo kag ha kos sang mga 
kad re kag ka ta pu sang Par ti do sa 
Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo, ang 
pag sap rak ti ka si ni sa re bo lu syong 
Pi li pi no kag ap li ka syon sa ma tag-
ad law nga mga hi li ku ton. Ki na hang ‐
lan ang ka hub la gan nga pag ba lik-
tu on sa mga ba se hang prin sip yo 
nga gin la tag sang Par ti do. Ti ga yu ‐
non ang lap na gon nga pag tu on sa 
mga si nu la tan sang dung ga non nga 
kau pod Jo se Ma. Si son agud mag ‐
ser bi nga ubay sa pag ta sa kag pag ‐
su ma sang aton mga hi li ku ton. Tu ‐
mu ron ang mga po si ti bo kag ne ga ‐
ti bo, kag ip las tar ang pla no pa ra sa 
ma da sig nga pag su long. Pa bas ku ‐
gon ang de mok ra sya kag na ga hi liu ‐
sa nga pag hu lag sa ida lom sang 
pag pa mu no sang Ko mi te Sentral.

Hug ton ang pag ha kos sa teor ya 
kag prak ti ka sang lin yang ma sa. Sa 
ka syu da ran kag kaum han, na ga hu ‐
lat ang ma sang pi gos kag gi na hi ‐
mus lan nga mag hi liu sa sa ida lom 
sang ban de ra sang Par ti do. Han da 
si la nga mag ba ngon kag ulu lu pod 
nga mag martsa. Hi mu on nga sentro 
sang mga pang ma sang pag hi ma kas 
ang mga pab ri ka, mga ulub ra han, 
mga kam pus, ko mu ni dad, upi si na, 
os pi tal kag iban pa. Ila tag ang pi na ‐
ka ma la pad nga pag hi liu sa ba tuk sa 
kontra-pu mu lu yo, ma ki-du mu lu ong 
kag pa sis tang re hi meng Marcos. Pa ‐
la nu gon ang martsa sang ban wa kag 
tay-u gon ang pun da syon sang pag ‐
gi na hum sang mga ma pang hi mu los 
kag ma pi gu son nga sa hi.

Sa tuig nga ini, ihan da na ton 
ang ma pag sik kag ma dua gon nga 
pag sau log sa ika-50 ani ber sar yo 
sang pag tu kod sang Na tio nal De ‐
mocra tic Front (NDF) agud iba yaw 
ang mga ka da lag-an si ni sa pag ‐
hug pong sa pu mu lu yong Pi li pi no 
kag pag su long sang pag hi ma kas 
pa ra sa pung sod non nga ka hil wa ‐
yan kag de mok ra sya.

Sa atu bang sang ma sang na ga ‐
hi ma kas, ma ga ku rog san day 
Marcos, Du ter te kag ta nan ni la nga 

Sundan sa pahina 3
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Lu yag sang mga kong re sis ta nga 
ka ka son sa konsti tu syon ang pro bi ‐
syon nga na ga du mi li sa na ga pung ko 
nga pre si den te nga mag pa da la gan li ‐
wat, kag sa mga se na dor nga mag da ‐
la gan sang sob ra du ha ka be ses, kag 
tat lo ka be ses sa mga kong re sis ta.

Gi nap ro po ner nga ita la na sa 5-
tu ig ang ter mi no sang ka da isa, kag 
tu gu tan ang ta nan nga mag da la gan 
sang du ha ka mag ka su nod nga ter mi ‐
no. Buot ham ba lon, pwe de na mag ‐
pung ko sang si ge-si ge nga 10 tuig 
ang ta nan nga mga na pi li an nga upi ‐
syal sang gub yer no—ha lin pre si den ‐
te, bi se pre si den te, se na dor, kong re ‐
sis ta tub tob sa kon se hal sang ban wa.

Lu was sa term exten si on, li wat 
man nga gi na du so ang to do nga 
pag bu kas sang na bi lin nga mga sek ‐
tor sa lo kal nga eko nom ya nga pro ‐
tek ta do pa ra sa mga ne go syong Pi li ‐
pi no. San dig gi ha pon ini sa prog ra ‐
ma nga to do li be ra li sa syon sang re ‐
hi meng Marcos. Daw sa mad nga 
pla ka ang ila ra son nga ma ka gan yat 
ini sang bag-o nga du mu lu ong nga 
pu hu nan sa pi hak sang pa li wat-li ‐
wat na nga na pa ma tud-an ang wa ‐

la-u nod kag be ne pi syo si ‐
ni sa lo kal nga eko nom ya.

Isa pa ka hag na ang 
pag hi wat sang Consti tu ‐
tio nal Conven ti on o con-
con sa pa laa bu ton nga Di syembre. 
Gi na du so sang mga tag pa di hot si ni 
nga idu ngan sa elek syon pa ra sa ba ‐
ra ngay kag Sang gu ni ang Ka ba ta an 
sa Ok tub re ang elek syon sang ma ‐
ngin de le ga do (1 ka da distri tong 
kong re syu nal) sang “con-con”.

Lu was sa char ter cha nge, gi na ‐
du so man sang mga upi syal kag ali ‐
pu res sang re hi meng Marcos ang 
iban pang neo li be ral nga ti kang. La ‐
kip di ri ang pri ba ti sa syon sang ED SA 
bus ca rou sel nga nag ha tag sang lib ‐
reng sa kay sang abe reyds nga 
400,000 kom yu ter ka da ad law sa 
nag li gad nga du ha ka tuig. Su bong 
man ang pag sap ri ba do sa Ni noy 
Aqui no In ter na tio nal Air port, kon sa 
diin gi na ra son ang abe re ya nga na ta ‐
bo sang bag-ong tuig pa ra li wat ipai ‐
da lom sa ne go sa syon sa gi na pa bo ran 
nga bur ge sya kumpra dor ang wa la 
ma da yon nga kontra ta pa ra di ri.

Sam tang, na ngin epek ti bo sang 

De si di do ang mga ali pu res ni Marcos sa Kong re so nga irat sa da ang 
“cha-cha” (char ter cha nge o pag bag-o sa konsti tu syon) sa ida lom sang 

su bong nga re hi men. Su no sa na ga pa mu no sang ko mi te sa pag-am yen da si ni 
sa Ma nu bo nga Pa nal gan, ma ga hi wat si la sang mga “ma rat hon hea ring” (si ‐
ge-si ge nga mga pag pa ma ti) um pi sa su bong nga bu lan agud “pa da si gon” 
ang pag-ap ru bar sa wa lo ka hag na kag re so lu syon nga lun say tu yo nga am ‐
yen da han ang 1987 konsti tu syon. Sang Di syembre pa gin ham bal sang na ga ‐
pa mu no sang ko mi te nga si Rep. Rufus Rod riquez (Ca ga yan de 
Oro, 2nd District) nga “gi la yon” nga su gu ran ang pag pa ma ti sa 
Ene ro 26, kag ka da du ha ka se ma na pag ka ta pos si ni.

Ene ro 1 ang gin pa la wig ni Marcos 
Jr nga Execu tive Or der 171, ang 
man du nga gin pag wa ni Rod ri go 
Du ter te nga nag pa ha log sa na bi lin 
nga restrik syon sa pag-im port sang 
kar ne, bu gas, mais kag uling. Im bes 
wa la na sang epek ti bi dad sa ka ta ‐
pu san sang tuig, pa ga sa ku pon sang 
man du ang bi log nga 2023. Ha lin 
Nob yembre 2022 tub tob su bong 
nga Ene ro, gin bu kas si ni ang lo kal 
nga mer ka do sa 25,000 met ri ko to ‐
ne la da nga im por ted nga is da.

Sa unang mga ad law sang tuig, 
nagbya he si Marcos Jr, upod ang iya 
pa mil ya kag ali pu res pa du long Chi ‐
na pa ra mag pa ka li mos sang pau ‐
tang kag li wat areg lu hon ang daan 
nga mga kontra ta pa ra sa mga kro ni 
na man ni ya ang ma ka be ne pi syo.

La kip sa gi na pa bu gal sang re ‐
hi men ang $201.8 mil yon bag-ong 
pau tang ha lin sa Chi na pa ra sa 
mga kontra ta sang pag hi mo sang 
mga tay tay kag iban pang 
imprastruk tu ra sa Met ro Ma ni la. 
Ang iban pa lun say “me mo ran dum 
of un derstan ding” nga wa la sang 
ki na tu hay sa mga na hi sug tan nga 
gin pa bu gal sang nag li gad nga re hi ‐
meng Du ter te.

Pat-ud nga pau na lang ang 
mga ini sa mga ti kang kag prog ra ‐
ma nga pa bud lay nga gi na pa tu man 
sang de lub yo nga re hi meng Marcos 
su bong nga tuig.

Cha-cha kag mga ti kang neo li be ral,
irat sa da su bong nga 2023

ka him bon nga pa sis ta. Upod ang Ba gong Huk bong Ba yan, iga dul-ong ni la ang 
ina way ban wa sa wa la pa ma lab-ot nga le bel.

Tub tob-bu hi na ton nga sa lu du han ang aton dung ga non nga mga ba ga ni ‐
han. Mo de lo si la sang wa la du ha-du ha nga pag-a la gad sa ban wa, sa Par ti do 
kag re bo lu syon. Si la mga dung ga non nga mga pu no sang ka hoy nga nag ha tag 
lan dong kag ka lig-on sa ka gu la ngan. Kon diin si la sad to na ga tin dog, su bong 
na ga la pos ang si lak sang ad law, na ga dul-ong sang kai nit sa li ni bo nga bag-ong 
pu no sang ka hoy nga gi na ha nas sa gin bi lin ni la nga pa nub li on. In di ma ne gar, 
pu no sang ka bu hi kag ka pag sik ang ka gu la ngan sang re bo lu syon.

Halin sa pahina 6
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Na pa tay sa edad nga 83 si Ka 
Jo ma, ta ga pa ngu lo nga ta ga pun dar 
sang Par ti do kag ha nga way sang 
ban wa, sang Di syembre 16, 2022, 
pag ka ta pos ang pi la ka se ma na nga 
pag ka-os pi tal sa Ut recht, The 
Nether lands.

Gin ti ga yon sang mga 7-ka ta wo 
nga iskwad ang gun sa lu te paa gi sa 
tat lo ka be ses nga du lu lu ngan nga 
pag kab lit sang ga til yo bi lang pi na ‐
ka ma ta as nga sa lu do mi li tar. Gin hi ‐
mo ang mga ini sa ma ta as nga bu ‐
kid, sa tu nga sang mga ka gu la ngan, 
sa pa tag kag lu gar nga ma la pit sa 
bar yo. Sa una nga se ma na sang 
Ene ro, na ka paa bot sang ila re port 
sang pag su nod ang mga ku mand 
sang ha nga way sang ban wa sa Agu ‐
san del Sur, Agu san del Nor te, Su ri ‐
gao del Sur, La nao, Ba ta ngas, North 
Neg ros, South Central Neg ros, 
Southwest Neg ros kag Pa nay, su ‐
bong man ang iban pang mga yu nit 
sa Central Luzon, Sout hern Ta ga log, 
Bicol kag North Central Min da nao.

Nag re port man sang pag lun sar 
sang es pe syal nga pag ti li li pon ang 
ma sa kag ha nga way sa Ba ta ngas 
kag Sout hern Pa nay. Sa Bicol, gin hi ‐
mo ang pag ti li li pon sa du ha ka lu gar 
sa Rinco na da Area sa Ca ma ri nes 
Sur nga gin tam bu ngan sang 200 ka ‐
ta wo. Sa mga syu dad, nag hi mo sang 
ta go nga mga pa si du ngog ang re bo ‐
lu syo nar yong or ga ni sa syon pa re ho 
sang Li ga ng Ag ham pa ra sa Ba yan 
kag Ma ki ba ka. Sang Di syembre 21, 
2022 nag lun sar sang ki lat nga ra li 
ang mga ka ta pu sang Ka ba ta ang 
Ma ka ba yan bi lang pa si du ngog kay 
Ka Jo ma, nga ila man nga ta ga pa ‐
ngu lo nga ta ga pun dar.

Sang Di syembre 
28, 2022, gin hi wat sa 
kam pus sang Univer ‐
sity of the Phi lip pi nes-Di li man sa 
Quezon City ang isa ka es pe syal nga 
pa si du ngog pa ra ihug yaw ang ka bu ‐
hi kag mga kontri bu syon ni Ka Jo ma 
sa ha yag nga ka hub la gang ma sa kag 
su gi la non pang ka li nu ngan. Gin tam ‐
bu ngan ini sang gi na tos ka ta wo kag 
gin lan taw sang li ni bo sa Face bo ok 
kag Twit ter. An tes ang prog ra ma, 
nag martsa sa su lod sang kam pus 
ang mga or ga ni sa syong ma sa nga 
nag lun sar si ni.

Sa gwa sang pung sod
Isa ka ma li nong pe ro mi li tan te 

nga pa si du ngog nga gin ta wag In ter ‐
na tio nal Day of Tri bu te ang gin hi wat 
sang Di syembre 23, 2022 ka du ngan 
sang cre ma ti on sang la was ni Ka Jo ‐
ma sa Ut recht. Nag tam bong sa pa si ‐
du ngog ang mga tig la was sang mga 
par ti do pu li ti kal kag or ga ni sa syong 
Marxis ta-Le ni nis ta, mga prog re si bo, 
mga an ti-im per ya lis tang gru po kag 
in di bid wal, mga or ga ni sa syon sa Eu ‐
ro pe, mig ran teng Pi li pi no kag mga 
suod nga ab yan kag kau pod ni Ka Jo ‐
ma. La kip sa mga nag tam bong ang 
mga rep re sen tan te sang mga or ga ni ‐
sa syon ha lin sa Austra lia, Bel gi um, 
Ger many, Hong Kong, In do ne sia, Ko ‐
rea, Kur dis tan, North Kur dis tan, New 
Zea land, Pa les ti ne, Su ri na me, The 
Net her lands, Tur key kag Uk rai ne.

Nag sa lu do man ang pi la ka ga ‐
tos nga or ga ni sa syon kag in di bid wal 
nga ka ba hin sang Lea gue of Peop les’ 
Struggle sa nag ka la in la in nga ba hin 
sang ka li bu tan nga gin tu kod kag 
gin pa mu nu an ni Ka Jo ma sa su lod 

Gin man du an sang Ko mi te Sentral sang Par ti do Ko mu nis ta 
ng Pi li pi nas sang Di syembre 17, 2022 ang ta nan nga yu nit 

sang Ba gong Huk bong Ba yan nga mag ti ga yon sang 21-gun sa ‐
lu te bi lang pag paa lam kag pi na ka ma ta as nga pa si du ngog kay 
Kau pod Jo se Ma ria Si son sa ad law sang ani ber sar yo si ni sang 
Di syembre 26, 2022.

Sa ika-54 ani ber sar yo sang PKP

Pag paa lam kag pi na ka ma ta as
nga pa si du ngog kay Ka Jo ma

sang ma la wig nga pa na hon. Du ‐
gang di ri, nag ti ga yon sang nag ka ‐
la in la in nga ak ti bi dad ang mga in ‐
ter na syu nal nga or ga ni sa syon sa 
ila mga pung sod pa ra ki la la hon ang 
re bo lu syo nar yo kag in ter na syu na ‐
lis tang si Ka Jo ma. Gin lun sar ini sa 
Ger many, Chi na, France, Mexico, 
Austria, Austra lia, Ca na da, US, 
Ire land kag ma da mo nga iban pa.

Ika-54 ani ber sar yo sang PKP
Gin hi wat ang pag paa lam kag 

pag sa lu do ka du ngan sang pag dum ‐
dom sang ani ber sar yo sang Par ti do 
si ni sa ida lom sang pa na wa gan 
nga: Kon so li da hon kag la bing pa lig-
u non ang Par ti do! Pas la won ang 
kontra-re bo lu syo nar yong ge ra kag 
te ro ris mo sang es ta do sang re hi ‐
meng US-Marcos! Kumpre hen si ‐
bong isu long ang de mok ra ti kong 
re bo lu syon sang ban wa!

Sa tui gan nga pa ha yag sang 
Ko mi te Sentral, gin man du an si ni 
ang ta nan nga na ga pa mu no nga 
ko mi te kag kad re nga hi mu on ang 
ta nan nga pag ti ngu ha pa ra kon so ‐
li da hon kag pa bas ku gon ang Par ti ‐
do sa ideo lo hi ya, pu li ti ka kag or ga ‐
ni sa syon. Gin-a nun syo si ni ang na ‐
ka ta la na nga pag ba lay sang pa ni ‐
bag-o nga 5-tu ig nga prog ra ma pa ‐
ra sa 2022 tub tob 2027 kag pag pa ‐
la wig sang anum ka bu lan sa 5-tu ig 
nga prog ra ma sang Par ti do agud 
ha ta gan sang pa na hon ang ta nan 
nga re hi yon nga kumple tu hon kag 
isu mi ter ang ila mga do ku men to 
sang pag su ma.
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68th IB, na pa la yas sang mga tit ser kag mga gi ni ka nan

NA PA LA YAS SANG SI NI LANG SANG Pa rents-Teachers As socia ti on o PTA 
ang mga sul da do sang 68th IB nga nag kam po sa pa li bot sang Red hills Na ‐
tio nal High Scho ol sang Ca lin ta an, Occi den tal Min do ro.

Nag pa sa ka sang pe ti syon sa ka pi tan sang Ba ra ngay New Da gu pan ang 
nag rek la mo nga mga tit ser kag mga gi ni ka nan pa ra pa tal si kon ang kam po-
mi li tar sang 68th IB ma la pit sa eskwe la han ha lin pa Hul yo 2022.

Ang kam po-mi li tar gin tu kod isa ka bu lan an tes mag-um pi sa ang face-
to-face clas ses sa eskwe la han. Na tu kod na sang mga pa sis tang sul da do 
ang 68 ba lay sa pla nong 100 ba lay sa ila kam po sa pa na hon nga gin lun sar 
ang pe ti syon.

Pag pa hu bog kag wa la sang pa su na id sa kaa yu han sang mga si bil yan 
ang pi la sa ma da mo nga ka bang da nan nga nag pa bas kog sang ka gus tu han 
sang mga tit ser nga mag ha lin ang mga na ga kam po nga sul da do sa lu gar.

Du gang pa, gi na hi lu an sang mga sul da do ang isip sang pa ma tan-on 
pa ra ma ba ton-ba ton ang man da tory ROTC. An gut si ni, nag pa si la bot ang 
mga sul da do sa gin lun sar nga Ca re er Ori en ta ti on sa eskwe la han. Gin pa ‐
suk su kan ni la sang fa ti gue uniform ang mga es tud yan te nga wa la sang ma ‐
suk sok nga uni por me sang gus to ni la nga kur so sa ko le hi yo.

Sam tang, gin si lu tan sang du ha ka be ses sang BHB-Neg ros ang aga lon 
nga may du ta nga si Teo ti mo “Tim” Bal les te ros sa Ba ra ngay San Isid ro, 
To bo so, Neg ros Occi den tal. Gin pa ra li sa si ni ang tat lo pa ka trak sang no ‐
tor yus nga aga lon nga may du ta sang Di syembre 26, 2022 sa Sit yo Car bon, 
Ba ra ngay San Isid ro, To bo so, Neg ros Occi den tal. Ma su nod ini sang nau na 
nga pag pa pa na og sang sang syon sa iya sang Di syembre 14, 2022.

Konstruk syon sang Ka li wa Dam, 
gin pa ma tu kan. Nagpro tes ta sang 
Di syembre 28 sa upi si na sang Met ‐
ro po li tan Wa ter works and Se we ra ge 
System (MWSS) sa Quezon City 
ang mga tu man dok, ta ga sak dag sang 
ka pa li bu tan, kag iban pang mga gru ‐
po pa ra idu so ang gi la yon nga pag ‐
pa un tat sa konstruk syon sang New 
Cen ten ni al Wa ter SourceKa li wa 
Dam Project nga gi na tu kod sa mga 
ba hin sang pru bin sya sang Rizal kag 
Quezon.

Ika2 tuig sang Tu man dok Mas ‐
sacre. Nagu lu lu pod kag nag sin di 
sang kan di la sa isa ka pro tes ta ang 
nag ka la in la in nga or ga ni sa syon sa 
pag pa mu no sang San du goMove ‐
ment of Mo ro and In di ge no us Peop ‐
les for SelfDe ter mi na ti on sa Philcoa, 
Quezon City sang Di syembre 30, 
2022 pa ra ma na wa gan sang hus ti sya 
pa ra sa ta nan nga bik ti ma sang pag ‐
ma sa ker sang mga sul da do kag pu lis 
sa si yam ka Tu man dok sa Pa nay sang 
Di syembre 30, 2020.

Pro tes ta ba tuk sa bu his sa tu big sa 
Baco lod. Nag kad to sa Baco lod 
Government Cen ter ang mga ka ta po 
sang Ba yanNeg ros kag AM LIG Tu ‐
big sang Ene ro 4 pa ra idu so kay 
Baco lod City Ma yor Al bee Be ni tez 
nga ku ha on ang 12% va luead ded 
tax sa tu big sa ida lom sang Baco lod 
Wa ter District (Baci wa)Pri me wa ter 
Partnership. Ma du gay na nga gin ha ‐
yag sang mga gru po ang ila ma da mo 
nga rek la mo kaa ngut sang Joint 
Ven tu re Ag ree ment sang Baci wa 
kag Pri me wa ter nga gi na pa nagi ya ‐
han sang pa mil ya Vil lar.

Ki na ma ta rung sa pagun yon, ipa ‐
kig ba to. Nag pi ket sang Ene ro 6 ang 
mga ma mu mu gon sa pag pa ngu na 
sang Ki lu sang Ma yo Uno kag Fe de ‐
ra ti on of Free Far mers sa upi si na 
sang RTWPD Re gi on 6 sa Iloi lo 
City pa ra idu so ang pag ta as sang 
swel do kag pag pa nga pin sa ki na ma ‐
ta rung sang mga ma mu mu gon nga 
magor ga ni sa.

7 ba lay, gin ran sak sang 94th IB 

PI LIT NGA GIN SU LOD, gin ha lug hog kag gin ran sak sang 60 tro pa sang 
64th IB ang pi to ka ba lay sang nag ka la in la in nga pa mil ya sa Sit yo Da nga ‐
lon, Ba ra ngay Hi la mu nan, Ka ban ka lan City sa Neg ros Occi den tal sang Di ‐
syembre 26, 2022 sang aga. Wa la sang gin pa ki ta nga bi san ano nga man ‐
dam yen to ang mga mi li tar sa pag pang ha lug hog.

Gin su lod sang mga ber du go ang ba lay sang pa mil ya nan day Al bert Ra ‐
mos, Le ticia Sab la on, Ei da Ti ngal, Benjie Te ru el, Ra mon kag Ana li sa Ti ngal, 
Ed gar do kag Jonjelyn Ti ngal, Ed die kag Vivian, Te ru el, Jim bert kag He len de 
Leon, kag Kom pol de Leon.

Pag-a res to. Ili gal nga gin-a res to sang mga pu lis si Me la nie Su ma yang, 
or ga ni sa dor sang Ka da may-Rizal sang Di syembre 23, 2022 sa Ba ra ngay Ma ‐
ya mot, An ti po lo, Rizal. Gin pa sa ka an si ya sang du ha ka hi mu-hi mo nga ka so 
sang na pas la wan nga pag pa tay. Na ku long si ya su bong sa An ti po lo City Jail 
kag na ga ki na hang lan sang pyan sa nga ₱64,000 pa ra tem po rar yo nga ma hil ‐
way. Nag pa ku no-ku no nga emple ya do sang Me ralco ang mga pu lis nga nag-
a res to kay Su ma yang. Na ga tin dog nga li der sang imol si Su ma yang kag gin ‐
pa ngu na han ang pag ba to kontra de mo li syon sang 2010 sa Peña Francia sa 
Ba ra ngay Ma ya mot.

Sa kaa ngut nga ba li ta, tem po rar yo nga na hil way ang li der-ak ti bis ta nga 
si Ma ri tes Pie la go, pag ka ta pos ang sob ra li ma ka bu lan nga pag ka ku long, 
sang Di syembre 27, 2022 pag ka ta pos magpyan sa. Si Pie la go, ta ga pun dar 
sang Bico la na Gab rie la kag upi syal sang Ba gong Al yan sang Ma ka ba yan sa 
Bicol, gin-a res to sa hi mu-hi mo nga ka so sang pag pa tay kag na pas la wan nga 
pag pa tay sang Hul yo 28, 2022.

Sam tang, na ka ba ton sang pag pa ma hog sa ka bu hi ang playwright kag 
bik ti ma sang la yi mi li tar sang dik ta dur yang US-Marcos 1 nga si Bo nifacio 
Ila gan sang Ene ro 2 ha lin sa gi na du da han nga mga ahen te sang es ta do.
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Nag su god ang kal bar yo nan day 
Ro sel le Po li nar, iya ba na nga si JR, 
Che rilyn Re bi ta (Ka Jan) kag 
Jackilyn Eg tob (Ka Ja ne) sang Agos ‐
to 26, 2022 sang du ku ton si la sang 
mga ahen te sang 402nd IB de sa gi ‐
na da yu nan ni la nga ba lay sa Su ri gao 
del Sur. Pa re ho nga na ga bu song 
sad to san day Po li nar kag Re bi ta, 
sam tang pi la son si Eg tob. Upod sa 
rai ding team nga nag du kot sa ila si 
Ar man do Ra ba nes (An ton/Da gat), 
su ren de ri nga nagtrai dor kag ahen te 
sang mi li tar, kag tat lo pa ka ahen te 
nga nag pa ki la la nga mga ta ga-”O ‐
PAPP”, ang bung kag na nga ahen sya 
pa ra sa su gi la non pang ka li nu ngan. 

Wa la si la sang gin pa ki ta nga 
man dam yen to de ares to pa ra kay 
Po li nar, ang ori hi nal nga tar get 
sang pag du kot. Im bes dal-on ang 
apat sa is ta syon sang pu lis kag ipa ‐
hi ba lo sa na tung dan ang ila pag ka ‐
da kop , gin da la si la sa ta go nga ba ‐
lay sa Ata-a ta hon, Na si pit, Agu san 
del Nor te. Did to, gin pai da lom ang 
ka da isa sa ila sa ma la ba nga in te ‐
ro ga syon. Gin ham ba lan si la nga 
ma kig bu li gay kag sab ton ang mga 
pa mang kot nga lun say sa ka him ta ‐
ngan sang ila pa re ho nga ha nga way, 

sang mga na gai na kup sa ila, lo ka ‐
syon sang ila mga yu nit kag iban pa.

Lam pas isa ka bu lan nga wa la 
gin ha ta gan sang aten syon me di kal 
san day Po li nar, Re bi ta kag Eg tob.

Nag bun-ag si Re bi ta sa San 
Vicen te Birthing Cli nic sang Ok tub re 
10, 2022, kag gin ba lik sa safe hou se 
sang mi li tar upod ang iya anak nga si 
Baby Rhea sang Ok tub re 12. Sa ad law 
man nga ina, nag bun-ag si Po li nar.

Sang Ok tub re 28, 2022, lu was 
sa ihi ba lo sang yu nit sang BHB nga 
uyat si Po li nar sang mi li tar, gin kon ‐
tak si ya pa ra mag pa bu lig sa pag-a ‐
ti pan sang du ha pa nga kau pod nga 
na ga bu song: san day Au rily Hava na 
(Ka Lyza) kag Jen nifer Bi nung ka san 
(Ka Lai le). Sa atu bang sang pa ma ‐
hog sa iya ka bu hi, gin ba ton ni Po li ‐
nar ang hing yo sang mga kau pod 
nga na hi bal-an ni ya nga ibu tang sa 
pe lig ro ang du ha nga na ga bu song.

Sang Nob yembre 2, 2022, pwer ‐
sa han nga gin ku ha kay Re bi ta si Baby 
Rhea sang isa ka na ga hi nga lan nga 
Jo nat han. Ini na ang uli hi nga ka hi ga ‐
yu nan nga na ki ta ni ya ang iya anak. 
Ma su nod nga ad law, gin hil way san ‐
day Re bi ta kag Eg tob pa ra ipa tu man 
ang ila “mi syon”. Gin man du an si la ni 

Wa la tu pong sa ka hig ko ang gin hi mo sang 402nd IB de sa ida lom sang 
4th ID sa Northern Min da nao nga pag du kot, pag-de sa pa re si do (pi lit 

nga pag du la) kag pag-hos ta ge sa mga lap sag, na ga bu song, pi la son kag si bil ‐
yan. Sang 2022, in di mag nu bo sa apat ka na ga bu song, isa ka hors de com bat 
kag isa ka si bil yan ang gin du kot kag gin-de sa pa re si do sang mga ahen te sang 
mi li tar sa tu yo nga ga mi ton si la ba tuk sa BHB. Du ha ang na ka pad los sa kus to ‐
di ya sang mi li tar, sam tang isa ka lap sag ang na ba wi sang ila pa mil ya. Na ka ‐
ta go kag hos ta ge pa ang iban tub tob su bong.

Ra ba nes nga mag ba lik sa ila yu nit 
pa ra pa su ren de ron ang iban pa kag 
mag ka wat sang tat lo ka ar mas. Gin ‐
pa an da man si la nga may ma ta bo kay 
Po li nar kag kay Baby Rhea kon in di 
ni la sun don ang mga man du sa ila. 

Nob yembre 3, 2022, 69 ad law 
ha lin nga gin da kup si la, na ta bo ang 
pag ki ta ay sang mga ha nga way sa 
hi gad hay wey sa Ba ra ngay Li ber ‐
tad, Bu tu an City. Gin dul-ong sang 
mga ahen te sang mi li tar san day 
Re bi ta kag Eg tob sa lu gar kon sa 
diin sug-a la won san day Hava na 
kag Bi nung ka san. Amo na lang ang 
uli hi nga ka hi ga yu nan nga na ki ta 
ang du ha nga na ga bu song. Gi na ka ‐
big man nga bik ti ma sang pwer sa ‐
han nga pag du la ang mga lap sag 
nga ila iga bun-ag sam tang na ka ‐
pai da lom sa kus to di ya sang mi li tar.

Pro tek ta do nga ta wo
Sa ida lom sang in ter na syu nal 

nga ma ka ta wong la yi, “es pe syal 
nga ta wo” ang mga ba ta kag ka ba ‐
ba in han, la bi na ang mga lap sag kag 
na ga bu song ba ngud sa angkon ni la 
nga bul ne ra bi li dad. Anu man ang ila 
ka him ta ngan—si bil yan  o kom ba tant
—la kip si la sa gi na ta wag nga “pro ‐
tek ta do nga ta wo” sa tu nga sang 
ar ma dong ina way. De tal ya do kag 
ma la pad ang ila mga ki na ma ta rung 
kag ob li ga syon sang pa ngontra nga 
par ti do nga may uyat sa ila nga 
sun don ang mga ini. 

Sa mga pa tag-a wa yan kon sa 
diin na ga ka ta bo ang ar ma dong ina ‐
way, ang isa ka bag-ong bun-ag nga 
lap sag aw to ma ti ko nga gi na ha ta ‐
gan sang is ta tus nga “wo un ded” o 
pi la son. Ki na hang lan ha ta gan-da ‐
lan ang pag-a ti pan sa ila sang mga 
insti tu syon nga es pe sya li sa do sa 
pag-a ti pan sang mga ba ta. Ang 
mga iloy kag na ga pa su so pa nga 
lap sag gi na du mi li an nga bu la gon.

Ob li ga syon sang mga ba hin nga 
im bol bag do sa ina way nga ta bu on 
ang mga pa mil ya nga nag se pa rar 

Ma hig ko nga ge ra sang 402nd IB de
ba tuk sa mga lap sag kag na ga bu song

Sundan sa pahina 7
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du lot sang ar ma dong ina way. Gi na du mi li an gid sa anu man nga ga hum nga 
bag-u hon ang per so nal nga is ta tus o is ta tus sang pa mil ya sang isa ka ba ta.

Ang mga ini pi la lang sa mga pro bi syon nga pa da yon nga gi na la pas 
sang 402nd IB de kag ila mga ahen te sa pa da yon nga pag-de sa pa re si do 
kan day Po li nar, JR, Hava na kag Bi nung ka san. Ma hi mo nga pa sa ka an ang 
mga upi syal si ni kag ta nan nga mga im bol ba do sang mga ka so sang pag du ‐
kot kag pwer sa han nga pag ka du la, ili gal nga de ten syon kag pag pang-hos ‐
ta ge, pag pa mi lit kag in ti mi da syon, pag di ngot sang aten syon me di kal, pag ‐
di ngot sang li gal nga rep re sen ta syon, pag di ngot sang kon tak sa pa mil ya 
kag mga ab yan kag pwer sa han nga pag rek rut kag pag pa su ren der. Ang mga 
ini na ga bug-os sang mga kri men sa ge ra.

Halin sa pahina 6

Konstruk syon sang Ka li wa Dam, 
gin pa ma tu kan. Nagpro tes ta sang 
Di syembre 28 sa upi si na sang Met ‐
ro po li tan Wa ter works and Se we ra ge 
System (MWSS) sa Quezon City 
ang mga tu man dok, ta ga sak dag sang 
ka pa li bu tan, kag iban pang mga gru ‐
po pa ra idu so ang gi la yon nga pag ‐
pa un tat sa konstruk syon sang New 
Cen ten ni al Wa ter SourceKa li wa 
Dam Project nga gi na tu kod sa mga 
ba hin sang pru bin sya sang Rizal kag 
Quezon.

Ika2 tuig sang Tu man dok Mas ‐
sacre. Nagu lu lu pod kag nag sin di 
sang kan di la sa isa ka pro tes ta ang 
nag ka la in la in nga or ga ni sa syon sa 
pag pa mu no sang San du goMove ‐
ment of Mo ro and In di ge no us Peop ‐
les for SelfDe ter mi na ti on sa Philcoa, 
Quezon City sang Di syembre 30, 
2022 pa ra ma na wa gan sang hus ti sya 
pa ra sa ta nan nga bik ti ma sang pag ‐
ma sa ker sang mga sul da do kag pu lis 
sa si yam ka Tu man dok sa Pa nay sang 
Di syembre 30, 2020.

Pro tes ta ba tuk sa bu his sa tu big sa 
Baco lod. Nag kad to sa Baco lod 
Government Cen ter ang mga ka ta po 
sang Ba yanNeg ros kag AM LIG Tu ‐
big sang Ene ro 4 pa ra idu so kay 
Baco lod City Ma yor Al bee Be ni tez 
nga ku ha on ang 12% va luead ded 
tax sa tu big sa ida lom sang Baco lod 
Wa ter District (Baci wa)Pri me wa ter 
Partnership. Ma du gay na nga gin ha ‐
yag sang mga gru po ang ila ma da mo 
nga rek la mo kaa ngut sang Joint 
Ven tu re Ag ree ment sang Baci wa 
kag Pri me wa ter nga gi na pa nagi ya ‐
han sang pa mil ya Vil lar.

Ki na ma ta rung sa pagun yon, ipa ‐
kig ba to. Nag pi ket sang Ene ro 6 ang 
mga ma mu mu gon sa pag pa ngu na 
sang Ki lu sang Ma yo Uno kag Fe de ‐
ra ti on of Free Far mers sa upi si na 
sang RTWPD Re gi on 6 sa Iloi lo 
City pa ra idu so ang pag ta as sang 
swel do kag pag pa nga pin sa ki na ma ‐
ta rung sang mga ma mu mu gon nga 
magor ga ni sa.

Ma li pa yon nga pag pau li
ni Baby Rhea

LU BOS ANG KA LI PAY sang mga 
pa mil ya Re bi ta sang ma ba wi ni la si 
Baby Rhea, ang 3-bu lan nga lap ‐
sag nga gin hi mo nga hos ta ge sang 
402nd IB de pa ra pa su ren de ron 
ang iya mga gi ni ka nan nga pa re ho 
nga Pu lang ha nga way. Gin bun-ag 
si Baby Rhea sang Ok tub re 12, 
2022 kag wa la pa bi san kis-a ma ‐
ki ta sang mga par yen te si ni.

Ang pag ba wi sang pa mil ya sa 
lap sag na ti ga yon sa hi gad sang isa 
ka hay wey sang Di syembre 29, 
2022, alas-5 sang ha pon. Gin dul-
ong si ya sang isa ka ba ba ye nga 
wa la mag pa ki la la. Du ha ka ad law 
an tes si ni, gin pag wa sa social me ‐
dia ang na ka bid yo nga ape la sang 
iya gi ni ka nan nga itu haw si ya.

Si Baby Rhea anak nan day Che ‐
rilyn Re bi ta (Ka Jan) kag Ka Lo gan, 
mga ha nga way nga na pai da lom sa 
ku mand sang Ba gong Huk bong Ba ‐
yan sa North Central Min da nao. 
Ka du ngan sang ila pa ha yag ang  
pa na wa gan sang iban pang bik ti ma 
sang pag la pas sang 402nd IB de nga 
mag su nod sa in ter na syu nal nga 
taw ha nong la yi. Gin tu on ni la ang 
pa na wa gan kay Co lo nel Ado nis 
Orio, ku man der sang 402nd IB de 
kag mga ahen te si ni nga san day Ar ‐
man do Ra ba nes (An ton/Da gat), Jo ‐
nat han Bau tis ta, Jeffry Mu nez kag 
isa ka na ga hi nga lan On doy. Gin-at ‐
hag sang mga Pu lang ha nga way nga 
wa la si la sang pla no nga mag su ren ‐
der kag mag du lot sang ka ha li tan sa 
ha nga way sang ban wa kag ma sa, 
pa re ho sang gus to ipa hi mo sa ila 
sang mi li tar.

Ma lu was kay Baby Rhea, may 
iban pang ba ta sa iban nga ba hin 
sang pung sod nga gin di ngu tan sang 
mi li tar sang mga ba se hang ki na ma ‐
ta rung si ni ba ngud sa pag sus pet sa 
sa ila bi lang “a nak sang NPA.” Isa 
di ri ang 4-tu ig nga si “RG,” nga gin-
a gaw sang 203rd  IB de kag 41st IB 
ha lin sa mga na ga ta tap sa iya sa 
Occi den tal Min do ro sang 2021. Si 
MJ anak ni Emi lia Marquez, isa ka 
ma mu mu gon sa ikaa yong la was, 
nga gin-a res to sang 2017.

Ki na ga mo sang mga sin di ka to sa kri men
kag ko rap syon sa su lod sang AFP kag PNP 

Na ga su ngaw ang ba ho sang sis te mang pad ri no, ko rap syon kag kri mi ‐
na li dad sa su lod sang Ar med Forces of the Phi lip pi nes (AFP) kag Phi ‐

lip pi ne Na tio nal Po lice (PNP).
Ha yag ang dis-u ga nay sang mga 

he ne ral kag ila mga gu ban nga na ‐
gaa ga way sa pwes to kag bi nil yong 
pon do nga na ka ta la na pa ra sa mo ‐
der ni sa syon kag kam pan ya kontra-
in sur hen sya sang AFP. Ka ha pon, 
Ene ro 6, naggwa sa ba li ta nga gul pe 
gin bay lu han si Lt. Gen. Bar to lo me 
Vicen te Bacar ro bi lang he pe sang 
AFP kag gin ba lik sa pwes to si Gen. 
Andres Cen ti no nga nag-a la gad nga 
he pe si ni ha lin Nob yembre 12, 2021 
tub tob Agos to 8, 2022.

San dig sa isa ka la yi nga gin ‐
pa sar sang 2021, da pat ma ga ser bi 
si Bacar ro sang 3-tu ig nga ter mi ‐
no. Gin ta la na ini pa ra li ka wan ang 
po li si ya nga “revolving door” o 
ma da sig nga pag bay lu-bay lo sang 
mga he pe sang AFP nga na ngin pa ‐
maa gi sang nag li gad nga mga re hi ‐
men pa ra pad ya an ang pi na ka tam ‐
pad sa ila nga mga he ne ral.

Mas da ku nga dis-u ga nay ang 
na ga ka ta bo sa PNP sa pag-i na ga ‐
way sang mga ara sa po der pa ra 
ma kontrol ang mga da ku nga sin di ‐
ka to sang dro ga kag iban pang kri ‐
mi na li dad nga gi nap ro tek ta han kon 
in di man di rek tang gi na pa da la gan 
sang mga ma ta as nga upi syal si ni. 
Sang Ene ro 4, gin man du sang De ‐
partment of In te ri or and Local 
Government (DILG) ang “cour tesy 
re sig na ti on” sang ta nan nga he ne ‐
ral kag ko ro nel sa PNP, la kip ang 
he pe si ni nga si Gen. Ro dolfo Azu ‐

rin. Ang pag re sayn pwe de nga ba ‐
tu non o iba su ra de pen de sa “pag ‐
re pa so” sang isa ka ko mi te. Tu yo 
ku no si ni nga pur ga hon ang PNP 
sang mga upi syal nga im bol ba do sa 
dro ga. Gin-a ko mis mo ni Ben hur 
Aba los, sek re tar yo sang DILG, nga 
ma da lom ang prob le ma sang kri mi ‐
na li dad sa ku bay sang mga pu lis.

Wa la sang na ga pa ti nga ser yo ‐
so ang es ta do sa pag pur ga sa mga 
sin di ka to sa ili gal nga dro ga kag 
iban pang kri men sa su lod sang 
PNP. Sa pag ka ma tu od, gin-a ko ni 
Aba los nga isa ini ka “short cut” 
kag pag li kaw sa “ma du gay” nga 
pro se song hu di syal sang pag bis ta 
sa mga kor te sa mga ga ruk nga pu ‐
lis. In di man da yon pag ba tu non 
ang mga tem po rar yo nga gin pa re ‐
sayn kag bi san ara sa pro se so sang 
im bes ti ga syon ang DILG, pa da yon 
nga ma ga ser bi sa ila mga pwes to 
ang mga he ne ral kag ko ro nel.

Gin ta wag sang mga gru po sa 
taw ha nong ki na ma ta rung ang ti ‐
kang bi lang pa la bas pa ra pa lut son 
ang mga pu lis nga di rek ta nga im ‐
bol ba do sa mga kri mi nal nga sin di ‐
ka to. Gi na ta bu nan si ni ang lap na ‐
gon nga pag ka-im bol bar sang mga 
pu lis kag pi lit nga na ga li kaw sa 
mga kri ti sis mo la bi na sa pal tik nga 
ge ra nga gin pa tu man sa pa na hon 
sang re hi meng Du ter te kag gi na ‐
pa da yon su bong sang re hi meng 
Marcos.
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La kip sa mga nag ka ba la ka si Ba ‐
ni kag iya pa mil ya nga daan na may 
prob le ma sa tu man ka hi nay nga in ‐
ter net sig nal sa ila lu gar. Agud may 
ara sang sig nal, ki na hang lan 
maggwa sa ila ba lay sang 100 met ‐
ros. Na ga pu yo si la sa isa ka ma lig ‐
win nga lu gar sa Neg ros nga ha los 
20 ki lo met ros ha lin sa sentro sang 
ban wa kon sa diin may is tab leng 
sig nal. Kon mag pa re histro, ma ga ‐
gas to si la sang ₱60 ka da ta wo pa ra 
sa pa ma sa he.

Es tud yan te sa Gra de 9 si Ba ni 
kag na ga sa lig sa iya nga sel pon pa ra 
sa ko mu ni ka syon sa mga kak la se 
kag ab yan. Gi na ga mit ni ya ini sa 
social me dia kag kon kis-a pag pa na ‐
law saw pa ra sa pag tu on. Gi na ga mit 
man sang iya iloy nga si Jo di ang 
sel pon pang ta wag sa iya pa mil ya. 
Gi na ga mit ini sang amay ni ya nga si 
Boy pa ra sa koor di na syon sa iya 
tra ba ho sa konstruk syon kag iban 
pang pa nga bu hi an.

Sad to pa man, nag pa ha yag sang 
pag ka ba la ka ang 22-tu ig nga es tud ‐
yan te nga si Jo si nga na ga pu yo sa 
Mas ba te City. Ma sun son na ga lab-ot 
si ya sang li ma ka oras o sob ra pa 
ka da ad law pa ra sa iya pag tu on ba ‐
ngud sa ka hi nay sang sig nal sa ila 
lu gar. Bi san may ID si ya kag ihi ba lo 
sa pag pa re histro, na bud la yan si ya 
sa ma li ko nga sis te ma. Na hi bal-an 
ni ya nga in di ma sa ra ngan sang sig ‐
nal ni la ba ngud ma la yo man sa 
sentro ang ila lu gar.

Sab lag kag per wi syo man ang 
gi na lau man ni Ta tay Sa bat, isa ka 
ma ngu ngu ma ha lin sa Hi ma may lan 
City, sa SIM Card Re gistra ti on. Wa ‐
la si ya sang ba li dong ID nga pwe de 
ga mi ton sa pag pa re histro. Kon ma ‐
pi li tan, ki na hang la non pa ni ya nga 

mag ku ha si ni. Dob le-dob le nga gas ‐
tos, ma lu was pa sa per wi syo nga 
iga du lot si ni. Ini man ang gi na ka ba ‐
lak-an ni Dilly ha lin sa Le gas pi City 
nga na bud la yan pa sa iya pa nga bu ‐
hi an ba ngud sa ha lit nga gin du lot 
sang pan dem ya.

Su no sa isa ka re port sang 
2020, 57% ukon 12.2 mil yong pa ‐
mil ya nga Pi li pi no ang in di ko nek ‐
ta do sa in ter net. Sa tuig man nga 
ina, may isa sa pi na ka ma hi nay nga 
in ter net con necti on ang pung sod 
(16.76 me gabytes per second kum ‐
pa rar sa in ter na syu nal nga abe ‐
reyds nga 32.01 mbps). Bi san gi na ‐
pa bu gal sang mga kum pan ya sa te ‐
le ko mu ni ka syon nga nag da sig na 
ang in ter net spe ed pag-a bot sang 
2021, pa ngu na hon du lot sang pag ‐
la tag sang mga ini sang 
imprastruk tu rang 5G, na ga pa bi lin 
nga ma hi nay kag utod-u tod ang 
pang ka bi lu gan nga sig nal sa kaum ‐
han nga na ga sa lig sa 3G, kon in di 
ga ni 2G. Pi na ka ma la la, ma hi nay na 
ga ni, tu man ka ma hal pa sang ser ‐
bi syo.

Pal pak nga sis te ma
sa pag pa re histro

Na pa ma tud-an ang ta nan nga 
pag ka ba la ka sang pu mu lu yo sa 
unang mga oras pa lang sang SIM 
Card Re gistra ti on. Sab lag kag 
prob le ma ang nag su ma lang sa mga 
nag re histro. Gin pa ha yag sang ma ‐
da mo sa social me dia ang dis gus to 
sa ma hi nay kag ma ga mo, ukon in di 
ga ni ha ya gan nga pal pak nga pro ‐
se so sang pag re histro. Su no pa sa 
iban, ma hi nay ang pag-“loa ding” 
sang mga web si te sa te le ko mu ni ka ‐
syon nga gi na ga mit pa ra mag re ‐
histro.

An tes pa man ipa tu man ang pi lit nga pag pa re histro sang mga SIM card, 
lap na gon na ang ka ba la ka nga maet sap we ra si ni ang mi nil yon nga na ga ‐

ga mit sa ser bi syo sa kaum han. Ha lin Di syembre 27 sang nag li gad nga tuig, 
ob li ga do na nga ipa re histro ang ta nan nga bag-ong SIM. Gin ha ta gan man 
sang 180 ad law ang pag pa re histro sa mga daan nga SIM an tes ut dan ang 
mga ini sang ser bi syo.

Pa sa do alas-11 ang unang ad ‐
law sang pag re histro, gin-a nun syo 
sang kum pan ya nga Smart nga 
nag ka-a ber ya ang ila “web si te” pa ‐
ra sa pag re histro ba ngud sa tu man 
ka da mo nga du lu lu ngan nga nag-
ak ses si ni. Amo man ang na ta bo sa 
web si te sang Glo be.

Rek la mo sang iban sa social 
me dia “a yu sin ni yo na man!” “an ‐
ya re”??? anu na? “Um pi sa 3am pa 
ako na ga hu lat ma ka su lod sa web si ‐
tes” kag ma da mo pang iban nga 
rek la mo kag pag ka dis gus to.

Sam tang, gin sa way man sang 
mga eksper to sa tek no lo hi ya kag 
na ga pa nga pin sa di gi tal rights kag 
pri ba si ya ang nag tu haw nga po li si ‐
ya sang mga kum pan ya sa te le ko ‐
mu ni ka syon nga na ga pa nga yo sang 
“selfie” o la ra wan sang kau ga li ‐
ngon sa pag re histro.

Gin pa ka ma la ut man ni la ang 
gin sal-ot nga mga “ka sug ta nan” sa 
tu nga sang mga kum pan ya kag 
subscri ber. Ba ngud sa kri ti sis mo, 
sang uli hi gin pag wa sang kum pan ‐
ya sa te le ko mu ni ka syon nga “op ‐
tio nal” ini, an tes da la yon nga gin ‐
ku ha sa lis ta han sang mga ki na ‐
hang la non nga pa ha nu gu tan pa ra 
ma ka pa re histro.

Si ling ni la, na ga sa lam paw nga 
pag la pas sa ki na ma ta rung sa pri ‐
ba si ya ang re sul ta sang SIM Card 
Re gistra ti on du gang pa ang sab lag 
kag ma la pa ran nga pag di ngut sa 
ser bi syong te le ko mu ni ka syon nga 
idu lot si ni. Du so ni la, iba su ra ang 
SIM Card Re gistra ti on! Pa nga pi ‐
nan ang ki na ma ta rung sa pri ba si ya 
sang pu mu lu yo!

Lap na gon nga pag di ngut
sa ser bi syong te le ko mu ni ka syon
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Pa sa do alas-11 ang unang ad ‐
law sang pag re histro, gin-a nun syo 
sang kum pan ya nga Smart nga 
nag ka-a ber ya ang ila “web si te” pa ‐
ra sa pag re histro ba ngud sa tu man 
ka da mo nga du lu lu ngan nga nag-
ak ses si ni. Amo man ang na ta bo sa 
web si te sang Glo be.

Rek la mo sang iban sa social 
me dia “a yu sin ni yo na man!” “an ‐
ya re”??? anu na? “Um pi sa 3am pa 
ako na ga hu lat ma ka su lod sa web si ‐
tes” kag ma da mo pang iban nga 
rek la mo kag pag ka dis gus to.

Sam tang, gin sa way man sang 
mga eksper to sa tek no lo hi ya kag 
na ga pa nga pin sa di gi tal rights kag 
pri ba si ya ang nag tu haw nga po li si ‐
ya sang mga kum pan ya sa te le ko ‐
mu ni ka syon nga na ga pa nga yo sang 
“selfie” o la ra wan sang kau ga li ‐
ngon sa pag re histro.

Gin pa ka ma la ut man ni la ang 
gin sal-ot nga mga “ka sug ta nan” sa 
tu nga sang mga kum pan ya kag 
subscri ber. Ba ngud sa kri ti sis mo, 
sang uli hi gin pag wa sang kum pan ‐
ya sa te le ko mu ni ka syon nga “op ‐
tio nal” ini, an tes da la yon nga gin ‐
ku ha sa lis ta han sang mga ki na ‐
hang la non nga pa ha nu gu tan pa ra 
ma ka pa re histro.

Si ling ni la, na ga sa lam paw nga 
pag la pas sa ki na ma ta rung sa pri ‐
ba si ya ang re sul ta sang SIM Card 
Re gistra ti on du gang pa ang sab lag 
kag ma la pa ran nga pag di ngut sa 
ser bi syong te le ko mu ni ka syon nga 
idu lot si ni. Du so ni la, iba su ra ang 
SIM Card Re gistra ti on! Pa nga pi ‐
nan ang ki na ma ta rung sa pri ba si ya 
sang pu mu lu yo!

Ang mo no pol yong Do le
Gi na ka big ang Do le nga isa sa 

pi na ka da ku nga ekspor ter sang mga 
pro duk tong pru tas sa bi log nga ka li ‐
bu tan. Nag ki ta ini sang $6.5 bil yon 
sang 2021. Ma ki ta ang pi na ka ma la ‐
pad nga ope ra syon si ni sa South 
Co ta ba to nga nag-um pi sa anom ka 
de ka da na ang nag li gad. Sa li kod 
sang si ge-si ge nga pag da ku sang 
kum pan ya, ang ma pi gu son kag ma ‐
hi mus la non nga pag pang-a gaw si ni 
sang du ta kag pag pu ga sang su per ‐
tu bo sa li ni bo si ni nga ma mu mu gon.

Sa da tos sang 2020, ara sa 
20,000 ma mu mu gon ang gi na emple ‐
yo sang Do lefil sa Po lo mo lok, South 
Co ta ba to, 52% sang pang ka bi lu gan 
nga nu me ro nga 38,500 ma mu mu ‐
gon sang Do le Plc sa bi log nga ka li ‐
bu tan. Mas o me nos 7,000 lang sa 
ila ang re gu lar nga gi na emple yo 
sang kum pan ya. Sa nag li gad nga 
mga tuig, si ge-si ge pa ang pag pa ha ‐
lin sang kum pan ya sang mga re gu lar 
nga ma mu mu gon sa ra son nga “na ‐
ga ka pu to” ang mga ope ra syon si ni. 
Pe ro, gin pa ngin wa la ini sa si ge-si ge 
nga pag-emple yo sang kum pan ya 
sang mga kontraktwal.

Pag pang hi mu los kag pag pa mi gos 
sa mga ma mu mu gon

May mga ma mu mu gon nga 10 
tuig na nga na gat ra ba ho sa kum ‐
pan ya pe ro in di gi ha pon re gu lar ang 
is ta tus. Ini ba ngud na pai da lom si la 
sa isa ka koo pe ra ti ba sang pagtra ‐
ba ho nga may kontra ta sa Do lefil. 

Na gas wel do lang si la sang ₱340.00 
ka da ad law—mas ma nu bo sang 8% 
kum pa rar sa ma nu bo man nga su hol 
sang re gu lar nga mga ma mu mu gon 
nga na ga ba ton sang mi ni mum (₱368 
ka da ad law pa ra sa Socsksar gen).

Ka so syo sang Do lefil ang mga 
koo pe ra ti ba sa pagtra ba ho sa pag ‐
rek ru ta kag pag du ma la sa mga ma ‐
mu mu gon nga kontraktwal kag sea ‐
so nal. Paa gi si ni, sis te ma ti kong ma ‐
li ka wan sang kum pan ya ang mga 
ob li ga syon sa hus to nga pag sul ha ‐
nay, pag ha tag sang mga be ne pi syo 
kag ki na ma ta rung sa pag-un yon.

Ma lu was sa mga kontraktwal 
may ara man nga mga ma mu mu gon 
pa re ho sang mga picker (tagaipo) 
kag ta ga rel ye bo nga “gi na emple yo” 
sang mga koo pe ra ti ba. Na ga ba ton 
si la sang pi na ka ma nu bo nga su hol 
sa ta nan nga ma mu mu gon. Ha los 
tat lo o apat ka ad law ang ila pag su ‐
lod sa tra ba ho. Na pai da lom si la sa 
areg lo nga pak yaw kag gi na bu hi nan 
pa sang koo pe ra ti ba ang su hol ni la. 
Ki na an dan ₱700 lang ang ma ba ton 
ni la sa pa na hon sang sul ha nay.

In di ma ka rek la mo ang mga ma ‐
mu mu gon ba ngud wa la si la sang ka ‐
si gu ru han sa tra ba ho. Pi la sang gi ‐
na rek la mo ni la ang wa la pag-intre ‐
ga sang ila mga kontri bu syon sa 
SSS, Phil he alth kag Pag-i big, kag 
de li ka do sa ikaa yong la was nga mga 
kon di syon sa pagtra ba ho. Pi lit man 
nga gi na pat ra ba ho ang mga harves ‐
ter bi san na gau lan pa ra abu ton ang 
ma ta as nga ko ta. Bu kas si la sa ma ‐

Ki la la sa ma la ha lon nga pres ka kag de-la ta nga mga 
pro duk to sang pru tas ang ta tak nga Do le. Pa na kot ini 

sa mga pa bo ri tong han da sa pa na hon sang Paskwa kag mga 
es pe syal nga oka syon. Na ga ki ta ang mul ti na syu nal nga 
kum pan ya nga ini sang bi nil yong dol yar ha lin sa lo kal nga 
mer ka do kag gi na eksport si ni nga pres ka nga pru tas ka da 
tuig. Pe ro ang ki ta nga ini ha lin sa du ta nga gin-a gaw sa 
mga ma ngu ngu ma kag ka bud lay kag sak ri pi syo sang li ni bo 
nga ma mu mu gon nga Pi li pi no nga gi na ba rat kag gi na ki ta an 
si ni sang di sen te nga pag pa nga bu hi. Pa ra sa ila, ma pa it ang 
Paskwa kag bag-ong tuig.

Koresponsal

Ma pa it nga Paskwa sang mga ma mu mu gon
sa Do lefil 

ka hi li lo nga mga ke mi kal.

Pa maskwa nga impla syon
kag kri sis

Sa nag li gad nga Paskwa, wa la 
pa man ma ba ton sang mga ma mu ‐
mu gon ang ila nga 13th month pay 
kag bo nus na gas to na ni la ini sa ila 
nga mga isip. Isa di ri si Bo yet, isa 
ka kontraktwal nga ma mu mu gon. 
Na ta la na na pa ra sa ba lay ran sa 
eskwe la han kag ga mit pang-eskwe la 
ang ba hin si ni. May ba lor man nga 
ma kad to sa pag ba yad sang utang. 
Ba ngud ta lag sa lang sa isa ka tuig, 
ginpla no ni ya nga mag han da sang 
ma na mit nga pag ka on ang mga 
anak sa noche bue na.

Pe ro ba ngud sa tu man ka ta as 
nga pre syo sang mga ba lak lon, gin ‐
ku lang ang su hol kag bo nus ni Bo yet 
kag pa re ho ni ya nga ma mu mu gon sa 
kum pan ya. Isa sa mga kau pod ni ya 
nga ma mu mu gon na pi li tan nga iba ‐
lig ya ang mga re ga lo nga de-la ta 
sang kum pan ya, bi san hu got ini nga 
gi na du mi li an, pa ra ma ka du gang sa 
ga las tu hon sa ba lay.

Pa ra si gu ra do nga may ihan da 
sa noche bue na na ngu tang anay si la 
sang kar ne nga pa ga ba ya ran man 
sang hu lu gan sa ma su nod nga swel ‐
do. Du gang ini sa bi log nga tuig na 
nga na ga sa lam paw nga mga utang 
ba ngud sa ku lang ni la nga su hol. 
Ma sa mi, na pi li tan si la nga ip ren da 
ang ila nga ATM card sa mga usu re ‐
ro sa Po lo mo lok pa ra ma ka la gas sa 
gas to sa pa nga bu hi.


