
ANG
Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas

Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo

Edisyong Bisaya
Bolyum LIV Ihap 2

Enero 21, 2023
www.philippinerevolution.nu

Anaa sa sentro sa ka li hu kan sa 
pag tu on-ba lik ang mga si nu lat ug 
ti nud lo nga ka bi lin ni Ka Jo ma (Jo se 
Ma ria Si son), ha lang dong mag tu ‐
tud lo sa re bo lu syong Pi li pi no, nga 
na ngu na ka ni ad to sa pag la tag sa 
mga ba ta kang prin sip yo, pa li si ya, 
estra te hi ya ug mga tak ti ka sa Par ti ‐
do sa pag-as dang sa du ha-ka-yug ‐
tong re bo lu syon sa Pi li pi nas.

La kip sa ba lik ba lik nga gi na tun-
an sa mga kau ban ang la bing ma hi ‐
nung da nong do ku men tong na mug na 
sa pag pa ngu na ni Ka Jo ma la kip 
din hi ang: Tul-i ron ang mga Ka say ‐
pa nan ug Sub ling Tu ku ron ang Par ‐
ti do, Ang Hi na na li Na tong mga Ta ‐
has, Mga Par ti ku lar nga Ki nai ya sa 
Atong Gu bat sa Ka taw han, Sub ling 
Pa lig-o non ang Atong Ba ta kang 

mga Prin sip yo ug Tul-i ron ang mga 
Ka say pa nan, ug ang Mo ba rog Alang 
sa So sya lis mo Ba tok sa Mo der nong 
Re bi syu nis mo.

Pu no sa ka da sig nga gi ba lik-
tun-an sa mga kau ban bi san ang 
uban pang mga lib ro ug si nu lat ni 
Ka Jo ma sa ma sa Ma kig bi sog alang 
sa Na sud nong De mok ra sya ug Ka ti ‐
ling ban ug Re bo lu syong Pi li pi no. Ki ‐
ni nga mga lib ro ang kla si kong mga 
si nu lat nga nag pa bi ling na ka da pat 
sa kong kre tong ka him tang sa Pi li pi ‐
nas nga gi da ug da ug sa im per ya lis ‐
mo, pyu da lis mo ug bu ruk ra tang ka ‐
pi ta lis mo. Gi na tun-an ki ni ka du ngan 
sa mga kla si kong si nu lat sa mga 
ban tu gang mag tu tud long ko mu nis ta 
sa ma ni lang Marx, En gels, Le nin, 
Sta lin, Mao ug Ho. Gi na pa ki ta nii ni 

Mag tu on-ba lik sa teor ya ug ka say sa yan 
aron ias dang ang prak ti ka sa re bo lu syon

Pur si gi dong gi na lun sad ka ron sa ti bu ok re bo lu syo nar yong ka li hu kan ang 
usa ka la pad nga ka li hu kan sa pag tu on-ba lik sa Marxis mo-Le ni nis mo-
Maois mo ug mga ba ta kang prin sip yo sa Par ti do. Pu no sa ka da sig ang 

mga ko mi te ug kad re sa Par ti do, in gon man ang mga ku man der ug mang gu gu ‐
bat sa Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) ug mga ak ti bis ta sa ka li hu kang ma sa sa 
ka ba ni kan han ug ka syu da ran, sa gi na lun sad nga pag tu on-ba lik sa teor ya ug 
mga prin sip yo isip hi na gi ban sa re bo lu syon.

ang uni ber sal nga ka ma tuu ran ma ‐
hi tu ngod sa ka say sa yan sa pa nag ‐
ba ngi sa hut-ong ug ang pa ngi na ‐
hang lan alang sa re bo lu syo nar yong 
kau sa ban aron ta pu son ang pag pa ‐
hi mu los ug pag pang da ug da ug.

Ang na ga lar ga nga ka li hu kan sa 
pag tu on re sul ta sa pa na wa gan sa 
sentral nga li de ra to sa Par ti do nga 
ga mi ton ang ba han dia nong lek syon 
nga ka bi lin ni Ka Jo ma isip gi ya sa 
pag-as dang sa re bo lu syon. Ka ba hin 
usab ki ni sa pa na wa gan nga su ma ‐
da hon ang mga ka si na ti an sa mi la ‐
bayng li ma ug 25 ka tuig, ug pun ti ‐
ngon ug tul-i ron ang mga su he ti bis ‐
tang ka say pa nan nga nag bu nga og 
mga ka da ut o na hi mong ba bag sa 
pag-a ban te sa lain-la ing na tad sa 
gim buh ta on, ug kompre hen si bong 
ias dang ang re bo lu syo nar yong ka li ‐
hu kan.

Sa di wa sa "wa lay re bo lu syon 
kung wa lay re bo lu syo nar yong teor ‐
ya," gi na ga mit ka ron sa mga kad re 
sa Par ti do ang Marxis mo-Le ni nis ‐
mo-Maois mo ug ang mga ti nud lo ni 
Ka Jo ma aron mag-a ses ug mag su ‐
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Ang Ang Bayan ginamantala duha ka hugna matag bulan

sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas
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atong mantalaan. 
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ma da sa ilang mga prak ti kal nga ka ‐
si na ti an, aron ipa tun hay ang de ter ‐
mi na syon nga tul-i ron ki ni ug pa tig ‐
ba ba wan ang mga na hi mong ka hu ‐
ya ngan ug ka say pa nan. Nag tu ‐
on-ba lik si la sa ka say sa yan aron mo ‐
kut lo og mga po si ti bo ug ne ga ti bong 
pag tu lun-an, pa kus gon ang mga 
hus tong prak ti ka ug li ka yang ma sub ‐
li ang kan hi nang mga ka say pa nan.

Ya we ang ka li hu kan sa pag tu on 
sa kon so li da syon sa Par ti do. Ki na ‐
hang lan ang pur si gi dong pag pa lig-
on aron maa ba ga nii ni ang ma bug-
at nga ta has sa pag pa ngu lo.

Ang ka li hu kan sa pag tu on ka ba ‐
hin sa ki na ti buk-ang pa ning ka mot 
nga pa tas-on ang teo re ti kal nga ka ‐
hi mat ngon ug pa hug ton ang pag sa ‐
bot sa ta nang kad re ug mga ak ti bis ‐
ta sa mga prin sip yo ug ideo lo hi ya sa 
Par ti do, isip gi ya sa pag pa as dang sa 
ilang re bo lu syo nar yong prak ti ka. 
Gi pa ta as nii ni ang mi li tan sya ug de ‐
ter mi na syon sa Par ti do ug sa ma ‐
sang Pi li pi no nga mo su kol ta li wa la 
sa bru tal kaa yong pag pa num po sa 
reak syu nar yong es ta do.

De ter mi na do ang pa ning ka mot 
ka ron sa mga ko mi te sa Par ti do nga 
pa hu ma non ang mga kad re ug 
myembro sa 3-ka-ang-ang nga Kur ‐
so sa Par ti do. Sa mas ba ta kan, gi ‐
na tud lo an mag ba sa ang mga di li ka ‐
ba lo mo ba sa pi naa gi sa mga prog ra ‐

ma sa li te ra si ya. Pi naa gi nii ni nga 
mga pa ning ka mot, pa da yon nga gi ‐
na pa ta as sa Par ti do ang ka ta kus sa 
mga kad re ug myembro sa Par ti do 
nga pa ngu lo han ang lain-la ing na ‐
tad sa gim bu ha ton sa lain-la ing 
ang-ang. Gi na ban say usab nii ni ang 
mga bag-ong he ne ra syon sa mga 
ko mu nis tang li der ug mang gu gu bat.

Gi na ga mit ang Marxis ta-Le ni ‐
nis ta-Maois tang ka hi ba lo ug pa ‐
maa gi sa pag tu ki sa kong kre tong 
ka him tang, sa mga prob le ma ug hi ‐
na na ling pa nga yo sa ma sang Pi li pi ‐
no. Gi ha ta gag ka tin-a wan nii ni nga 
ang pag sa ka sa pre syo sa mga pa la ‐
li ton, ubos nga su hu lan, ka wa lay yu ‐
ta, ug lain-la ing prob le ma sa ma sa 
sa inad law-ad law, na kau gat sa ma ‐
ka nu na yon ug nag kag ra beng kri sis 
sa du not nga sis te mang se mi ko lon ‐
yal ug se mip yu dal. Gi na pa ki ta nga 
ang pag-an tus ug pag li sud sa mga 
ma mu muo ug ma sang ka bus sa Pi li ‐
pi nas, sa esen sya, su sa ma sa na hia ‐
gu man sa ma sang di na ug da ug ug pi ‐
na hi mus lan sa mo no pol yong ka pi ta ‐
lis mo sa ubang ba hin sa ka li bu tan.

Gi na pa lig-on ang de ter mi na ‐
syon sa mga re bo lu syo nar yong 
pwer sa nga ipa tu man ang lin yang 
ma sa, ug ti bu ok-ku sog nga mo li hok 
aron pu ka won, or ga ni sa hon ug pa li ‐
hu kon ang mil yun-mil yong mga ma ‐
mu muo, mag-uu ma ug ta nang di na ‐

ug da ug ug pi na hi mus lang hut-ong 
ug sek tor. Ki ni nga mga ka li hu kan 
sa pag tu on ang nag pa ta as sa ka da ‐
sig sa mga re bo lu syo nar yong pwer ‐
sa ug mga ak ti bis ta nga magpro pa ‐
gan da sa mga pab ri ka, mga eskwe ‐
la han, bar yo ug uban pang lu gar 
aron aw ha gon ang ma sa nga mag ‐
hug pong ug pa tas-on ang kai sog ug 
de ter mi na syon nga bag ta son ang 
da lan sa hi niu sang pag su kol aron 
ipa da yag ang ilang mga mu lo ug 
ias dang ang ilang mga in te res.

Sa ka ba ni kan han, du gang pang 
nag pa lag sik ang ka li hu kan sa pag ‐
tu on sa mga Pu lang mang gu gu bat 
nga de ter mi na dong pa hug ton ang 
pa nag hiu sa sa ma sa ug sa ilang 
huk bo, pa lap don ug pa kus gon ang 
mga na ta rang ge ril ya, ba tu kan ang 
te ro ris mo sa es ta do, ug mai su gong 
i-a ban te ang ge ril yang pa kig gu bat.

Pi naa gi sa ka li hu kan sa pag tu on, 
gi na gi ya han ug gi na tud lo an sa Par ‐
ti do ang BHB aron la baw pang pa ‐
kus gon ang ma luk pa non ug sub sub 
nga ge ril yang pa kig gu bat nga na ka ‐
ba se sa nag ka la lum ug nag ka la pad 
nga ba seng ma sa, ug li na kang-la ‐
kang nga pa kus gon ang BHB gi kan 
sa ga may ug hu yang ngad to sa da ku 
ug kus gan nga huk bo sa ka taw han.

Pur si gi dong nang lim ba sog ang 
mga mang gu gu bat ug ak ti bis ta nga 
pa li hu kon ang ma sang mag-uu ma 
aron ipa kig bi sog ang ti nu od nga re ‐
por ma sa yu ta ug ang uban pa ni ‐
lang mga pa nga yo ta li wa la sa kri sis 
ug katalagmang da la sa re hi meng 
Marcos. Gi na pa la pad ug gi na pa lig-
on ang mga or ga ni sa syong ma sa ug 
gi na ta num ang bin hi sa de mok ra ti ‐
kong gub yer no sa ka taw han. Ka du ‐
ngan nii ni, gi na lun sad ang mga tak ‐
ti kal nga open si ba aron pu ka non 
ang kaa way sa ma tag tam pi, kum ‐
pis ka hon ang iyang mga ar mas, ug 
inang-ang nga pa kus gon ang BHB.

Su lod sa ka sam ta ngang tuig, 
gi lau man na to nga ang maong ka li ‐
hu kan sa pag tu on mag bu nga og lig-
on nga pag-a ban te sa ti bu ok re bo ‐
lu syo nar yong ka li hu kan sa ka ba ni ‐
kan han ug ka syu da ran ug pag lag sik 
sa mga pa kig bi sog sa ka taw han 
alang sa na sud nong ka ling ka wa san 
ug de mok ra sya.
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Ka Elay, da lay gong ba ba yeng kad re ug manggugubat

GI PA RA NGA LAN SA KO MI TE Sentral sa Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas si 
He le ni ta Par la dis, 65, usa sa na ngu long kad re sa Par ti do nga na pa tay niad ‐
tong mi la bayng tuig. Nai la si ya sa ma sa ug mga kau ban sa Bicol ug Sa mar 
isip si Ka Ning, Ka Eliz, Ka Ce li ne ug Ka Elay.

La kip si ya sa ga tu san ka ba ba yeng kad re sa Par ti do nga mia ba ga sa 
bug-at nga ta has aron ias dang ug pa lam bu on ang gu bat sa ka taw han. 

Sa mi lab ayng mga tuig, gi pa ngu lo han ni ya ang pag-a tu bang sa wa lay 
puas nga mga ata ke ug ope ra syon sa kaa way pi naa gi sa nag ka la pad ug 
nag ka la lum nga ge ril yang pa kig gu bat sa Eas tern Vi sa yas. Na ma tay si ya sa 
pag pa mom ba nga gi hi mo sa mi li tar niad tong Nob yembre 23, 2022 kau ban 
ang li ma pang Pu lang mang gu gu bat sa Ba ra ngay Imel da, Las Navas, 
Northern Sa mar. Sa maong ad la wa, 50 ka be ses nga gi bom ba sa mi li tar ang 
lu gar sa ka sik bit nga ko mu ni dad gi kan 1:30 sa kaa d la won hang tud 5:30 sa 
bun tag.  

Nag da ku sa Bicol, unang nag sil bing upi syal sa Par ti do si Ka Elay sa usa 
ka ge ril yang na ta ran sa Ca ma ri nes Sur hang tud na hi mong ka li him sa ti bu ok 
pru bin sya niad tong de ka da 1990. Gi tud lo si ya isip ika du hang ka li him sa 
Na tio nal Pea sant Bu reau nga nag hi mo og aban teng mga kam pan yang ag ‐
rar yo ug sa wa la ma du gay, isip ika du hang ka li him sa ko mi te sa Par ti do sa 
Eas tern Vi sa yas. 

Na pi li si ya isip myembro sa Ko mi te Sentral sa Ika du hang Kong re so 
niad tong 2016. Ka li him si ya sa ko mi te sa re hi yon sa Par ti do sa Eas tern Vi ‐
sa yas sa pa na hon sa iyang ka ma ta yon. Ka bi lin ni ya sa ta nang re bo lu syo ‐
nar yong pwer sa ang hu got nga pa nag hiu sa sa huk bong ba yan ug ma sa.

Pa na lip dan ang mga tig pa na li ‐
pud. Gi tim ba ya sa mga de mok ra ‐
ti kong or ga ni sa syon ug tig su por ta 
ang 10 ka tig pa na li pud sa taw ha ‐
nong ka tu ngod, ta wong sim ba han 
ug li derma sa sa Quezon City 
niad tong Ene ro 9 hu man gi ba su ra 
sa kor te ang ka song perjury nga 
gi pa sa ka ba tok ka ni la ni Gen. 
Her mo ge nes Es pe ron.

De pen sa han ang ka tu ngod nga 
magor ga ni sa. Nag pi ket ang mga 
myembro sa Mig ran te ug Ki lu ‐
sang Ma yo Uno sa De partment of 
Jus tice niad tong Ene ro 16 aron 
idu so nga hi mu an og ak syon sa 
es ta do ang kla sek la seng paga ta ke 
sa ilang mga myembro. Na hi ta bo 
ang pro tes ta pi pi la ka ad law ay ha 
gi pub li ko sa In ter na tio nal La bor 
Or ga niza ti on ang re sul ta sa im bes ‐
ti ga syon nii ni sa ka him tang sa 
mga ma mu muo sa na sud.

Usa ka ad law ay ha nii ni, miad to 
sa na sud nong upi si na sa DO LE sa 
May ni la ang mga ma mu muo gi ‐
kan sa Sout hern Ta ga log aron ipa ‐
na wa gan ang ka tu ngod sa pagun ‐
yon, ma ka bu hi nga su hu la n ug re ‐
gu lar nga tra ba ho. Miad to si la sa 
Men dio la hu man nii ni.

SIM Card Re gistra ti on, gi na pa ‐
sus pin de. Nag pi ket atu ba ngan 
Na tio nal Te lecom mu nica ti ons 
Com mis si on ang mga ak ti bis ta 
alang sa di gi tal rights ila lum sa 
Junk Sim Card Re gistra ti on Net ‐
work aron ipa na wa gan ang pag ‐
sus pin de sa ma pa num pu on ug 
kontraka taw hang pwer sa hang 
pag pa re histro.

Hus ti sya alang kang Ka Manny. 
Gi dag sang sa mga ma mu muo ug 
ak ti bis ta ang DoJ niad tong Ene ro 
18 hu man gi ba su ra nii ni ang ka so 
ba tok sa 17 ka pu lis nga mi pa tay 
kang Ma nu el Asuncion, koor di ‐
ney tor sa Ba yan sa Cavi te. Gi pa ‐
tay si Ka Manny niad tong 2021, 
ka du ngan sa wa lo pa sa gi ta wag 
og Blo ody Sun day.

Pang par ti dong pag tu on,
gi lun sad sa er yang ekspan syon sa NCMR

MAPANGAHASON UG DE TER MI NA DONG gi lun sad sa usa ka yu nit sa Ba ‐
gong Huk bong Ba yan (BHB) sa usa sa mga er yang ekspan syon sa North 
Central Min da nao Re gi on (NCMR) ang pag tu on sa Ba ta kang Kur so sa Par ti ‐
do (BKP) niad tong ula hing kwar to sa 2022. Ta li wa la sa nag ka la in-la ing ha ‐
git, ma lam pu son nga na kag rad war sa pag tu on ang 17 ka mga mang gu gu bat 
sa BHB.

Nag su god ang pag tu on niad tong Nob yembre 26, 2022 ug na hu man 
niad tong Di syembre 18, 2022. Ta nang mga es tud yan te sa BKP mga ba tan-
ong mag-uu ma ug 2-3 ka tuig nang myembro sa huk bong ba yan.

Sam tang gi na pa hi ga yon ang pag tu on, nag dep loy ang huk bong ba yan og 
usa ka yu nit alang  sa gim bu ha tong ma sa ug ka ti ling ba nong pag tu ki sa ka ‐
sik bit nga mga ko mu ni dad. Tu ngod anaa sa er yang ekspan syon, bag-o pa 
lang nag su god ang pag lag sik sa ka li hu kang ma sa sa lu gar, nga anaa ila lum 
sa pa sis tang pag ha ri sa mga pwer sa sa reak syu nar yong es ta do.

Ma ka pi la ka be ses nga na tang gong ang pag tu on tu ngod kay ki na hang ‐
lang mag bal hin og kam po aron ma ka li kay sa mga ope ra syon sa kaa way. Sa 
ma tag pag bal hin, nag ti na ba ngay ang mga Pu lang mang gu gu bat nga es tud ‐
yan te ug instruk tor aron sub ling mag tu kod og eskwe la han aron ipa da yon 
ang pag tu on.

Lu yo nii ni, wa la nag paa pek to ang yu nit sa mga ha git ug na hu man ang 
pag tu on. "Ma yor ya ka ni la ang na da sig! Taas nga pa na hon na pud ang mi ‐
la bay hu man sa ula hing gi lun sad nga kur so," asoy sa usa sa mga instruk tor.

"Mas de ter mi na do kong mag pa da yon sa re bo lu syon tu ngod kay naam ‐
gu han na ko ang naa gi ang ka pak ya san sa Par ti do ug na hi mo ni yang mo su ‐
ga kod ug moa ban te," ma tud sa usa ka es tud yan te.
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Hu man sa Pas ko, na ngan dam da yon ko sa mga ga ‐
mit nga gi ki na hang lan pa ra sa among pag duaw. 

Gi pa tig ba ba wan sa kahinam ang akong ka kul ba sa 
mga bu tang nga wa la pa na ko nahibaloan. Du ha ka 
tuig na akong membro sa Ka ba ta ang Ma ka ba yan (KM) 
apan tu ngod sa gi pa ham tang nga istrik tong lockdown 
sa ta ku bang pan dem yang Covid-19, ki ni ang unang hi ‐
ga yon nga akong ma sak si han ang mga is tor yang ka ni ‐
ad to na du ngog ko lang.

Ang mo su nod mao ang sugilanon sa usa ka myembro sa Ka ba ta ang 
Ma ka ba yan nga na kig hiu sa sa pag sau log sa Par ti do sa ika-54 ani ber ‐
sar yo nii ni sa usa sa mga na ta rang ge ril ya sa huk bong ba yan.

Ko res pon sal

Gi kan kwa ran ti na ngad to sa ka bu ki ran

Daw ka di yot la mang ang bya he. 
Pagka-ga bii, naa bot na mo ang sit yo 
kung diin ka mi sun do on. Mabalak-
on kong gikuptan ang akong bag 
sam tang na ga tan-aw sa nag ka du ‐
lum nga da lan nga among su ba yon. 
Wa la mi du gay mi su god na ka mi sa 
pag bak lay. Mi pas pas ang pi tik sa 
akong dug han sa pag la kaw sa lu gar 
nga di li ko pa mil yar.

Pipila ka minuto pa lang gani 
naabot na namo ang mas ngitngit, 
lapukon ug batuhon nga bahin sa 
lasang. Sa ti nu od lang, du gay ko nang 
gi hu na hu na nga di li na ko ka yang mo ‐
la kaw sa ka la pu kan. Isip pe ti bur ges 
nga mi da ku sa syudad, ar te hon ko ug 
di li gus tong ma hu ga wan. Di li ko gus ‐
tong kapuyon ug panington.

Bi san pa nii ni, mapailubon 
akong gi ta ba ngan sa mga kau ban. 
Gi tu nol da yon ni la ang ilang ka mot 
sa di hang na nga yo kog ta bang. Din ‐
hi na ko naam go han ang kaa yo sa 
atong mga mang gu gu bat, an dam si ‐
lang mo ta bang ma si gu ro lang ang 
among ka lu wa san. Na hi num du man 
ko ang akong gi pa am bit ka ni ad to 
nga wa la koy pang lan taw nga 
moad to sa ka bu ki ran—sa akong 
pag tuo, ki ni tu ngod kay di li na ko 
ka yang mabuhi din hi. Tu bag ka na ko 
sa kadaghanan: "sa lig sa mga kau ‐
ban nga moabag ka ni mo."

Kaadlawon na di hang na kaa bot 
ka mi sa ilang plas tar. Gi pa pa hu lay 
dayon ka mi sa among ka tul ga n. Nag ‐
li sod kog re laks sa una pe ro sa ka du ‐
ga yan na ka tu log ko sa sob rang ka ka ‐
poy.  Pagkataud ta ud na ka ma ta ko sa 
ka ban ha sa mga kau ban nga busy sa 

pagpangandam. Akong na ki ta ang ka ‐
ha yag sa pa li bot. Pres ko ang ha ngin. 
Sa akong paglingi, na ki ta ang mga 
mang gu gu bat nga nag ti gum. Da yon 
akong na hu na-hu na an, "nin dot kaa yo 
si lang tan-awon, daw mga bi da sa 
ani me nga akong gi na tan-aw."

Ang mi su nod nga pi pi la ka oras 
na pu no sa pa nag-is tor ya ha nay ug 
ka ta wa. Anam-a nam ming nagkail ‐
hanay sa mga kau ban. Sa is tor ya, 
na kat-u nan na ko ang mga sak ri pi ‐
syo ug gi ki na hang lan nga pag la hu ‐
tay sa natad sa pakigbisog nga gi pi li 
ni lang su ba yon.

Sa among pag-abot sa lu gar kung 
asa ipa hi ga yon ang se leb ra syon, 
makita gilayon ang mga mug nang ob ‐
ra sa mga kau ban. Sa tu nga-tu nga 
ma kit-an ang usa ka obra diin na ka ‐
su lat ang te ma nga: "Kon so li da hon 
ug dugang pa lig-o non ang Par ti do! 
Pak ya son ang kontra-re bo lu syo nar ‐
yong gu bat ug te ro ris mo sa es ta do sa 
re hi meng US-Marcos! Kumpre hen si ‐
bong ias dang ang de mok ra ti kong re ‐
bo lu syon sa ka taw han!" Ug sa isig-ki ‐
lid adun ay pu lang ban di la sa Par ti do. 
Sa ta pad nii ni adunay ka rit ug ma so 
nga na ka ku lit sa yu ta. Sim bo lo ki ni sa 
pag sa lu do sa ban tu gang mag tu tud lo 
ug ala gad sa ma sang Pi li pi no nga si 
Jo se Ma ria "Ka Jo ma" Si son.

Pagkaudto, nagsugod na ang 
prog ra ma. Unang mi kan ta og "In ter ‐
na tio na le." Na hi bu long akong nag ‐
tan-aw sa ta nan. Akong gi pa ma lan ‐
dong nga sa ka lam pu san, mas dag ‐
han pang Pi li pi no ang du ngan-du ‐
ngan nga moa wit nii ni nga kan ta. 
Nagha lad og mga kul tu ral nga pa ‐

sun da yag ang mga kau bang mang ‐
gu gu bat. Wa la na ko dam ha ang in ‐
gon si la ka ha wod. Di li la mang si la 
mga mang gu gu bat, si la usab mga ar ‐
tis ta sa ka taw han! Ma li pa yong mi ‐
du yog ang ka ba tan-o nan sa mga pa ‐
sun da yag. Ma ki ta sa mga pa nag way 
sa mga bi si ta ang ila hang ka li pay.

Pag ka ga bii na ngan dam na ka mi 
sa among pag bi ya. Atol sa among 
mu bong integrasyon, na ka mug na 
da yon ko og es pe syal nga re la syon 
sa mga kau bang mang gu gu bat ug 
ma sang among na ka hi ma mat. Miu li 
ko nga wa lay pag ma hay. Din hi na ko 
sa mot nga na pa lig-on ang akong 
mga pang lan taw—nga hus to ang da ‐
lan nga akong gi na su bay. Sa akong 
pi pi la ka ad law sa ka bu ki ran, dag ‐
hang mga su gi la non ug pag tu lun-an 
ang akong da la pag-u li.

Na hi mong mas sa yon ang pag ‐
bak tas pa ba lik, sa mu bong pa na hon 
daw sinati ko na ang da lan ug pa ‐
maa gi sa pag bak lay. Sam tang mi ga an 
ang bi ya he pau li, akong naam go han 
ang ka bug-at sa mga ka tung da nan ug 
bu lu ha ton nga gi ki na hang lan aron 
mo lam pos sa re bo lu syon. Di li ma pa ‐
pha sa akong hu na hu na ang mga lin ‐
yang gipaambit sa tu nga-tu nga sa 
prog ra ma. "Na mu kid ki ta tu ngod 
din hi la bawng gi ki na hang lan ang 
pag-a la gad sa ma sa." Ka ron mas tin-
aw ka na ko ang ti nu od nga dag way sa 
ar ma dong pa kig bi sog, mas lig-on ang 
mga ba se han alang sa pag pa da yon 
sa pag su kol ug pag pa lig-on sa atong 
han-ay—pag hiu sa sa mga pa kig bi sog 
sa ma sang anak pa wis ug pag-a la gad 
sa ma sang di na ug da ug.
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Pa na lip dan ang mga tig pa na li ‐
pud. Gi tim ba ya sa mga de mok ra ‐
ti kong or ga ni sa syon ug tig su por ta 
ang 10 ka tig pa na li pud sa taw ha ‐
nong ka tu ngod, ta wong sim ba han 
ug li derma sa sa Quezon City 
niad tong Ene ro 9 hu man gi ba su ra 
sa kor te ang ka song perjury nga 
gi pa sa ka ba tok ka ni la ni Gen. 
Her mo ge nes Es pe ron.

De pen sa han ang ka tu ngod nga 
magor ga ni sa. Nag pi ket ang mga 
myembro sa Mig ran te ug Ki lu ‐
sang Ma yo Uno sa De partment of 
Jus tice niad tong Ene ro 16 aron 
idu so nga hi mu an og ak syon sa 
es ta do ang kla sek la seng paga ta ke 
sa ilang mga myembro. Na hi ta bo 
ang pro tes ta pi pi la ka ad law ay ha 
gi pub li ko sa In ter na tio nal La bor 
Or ga niza ti on ang re sul ta sa im bes ‐
ti ga syon nii ni sa ka him tang sa 
mga ma mu muo sa na sud.

Usa ka ad law ay ha nii ni, miad to 
sa na sud nong upi si na sa DO LE sa 
May ni la ang mga ma mu muo gi ‐
kan sa Sout hern Ta ga log aron ipa ‐
na wa gan ang ka tu ngod sa pagun ‐
yon, ma ka bu hi nga su hu la n ug re ‐
gu lar nga tra ba ho. Miad to si la sa 
Men dio la hu man nii ni.

SIM Card Re gistra ti on, gi na pa ‐
sus pin de. Nag pi ket atu ba ngan 
Na tio nal Te lecom mu nica ti ons 
Com mis si on ang mga ak ti bis ta 
alang sa di gi tal rights ila lum sa 
Junk Sim Card Re gistra ti on Net ‐
work aron ipa na wa gan ang pag ‐
sus pin de sa ma pa num pu on ug 
kontraka taw hang pwer sa hang 
pag pa re histro.

Hus ti sya alang kang Ka Manny. 
Gi dag sang sa mga ma mu muo ug 
ak ti bis ta ang DoJ niad tong Ene ro 
18 hu man gi ba su ra nii ni ang ka so 
ba tok sa 17 ka pu lis nga mi pa tay 
kang Ma nu el Asuncion, koor di ‐
ney tor sa Ba yan sa Cavi te. Gi pa ‐
tay si Ka Manny niad tong 2021, 
ka du ngan sa wa lo pa sa gi ta wag 
og Blo ody Sun day.

Sa tu mong nga un da ngon ang 
in di gay alang sa ku ra kot ug hu pa ‐
yon ang na ga-us wag nga ka su ko nga 
ma ma hi mong mo pa du long sa des ta ‐
bi li sa syon, giyagyag ni Fer di nand 
Marcos Jr ang mga ya wing pu si syon 
sa de pen sa, mi li tar ug pu li sya. Gi si ‐
pa ni ya sa pwes to ang gi tud lo ni ‐
yang upi syal ug gi ba lik ang pi na ka ‐
mang tas nga mga he ne ral nga 
nag-a la gad sa pa na hon sa re hi meng 
Du ter te.

Nagsu god ang ri go don sa sub ling 
pag tud lo kang Gen. Andres Cen ti no 
isip chief of staff sa Ar med Forces of 
the Phi lip pi nes (AFP), ang pu si syong 
gi ha tag ni Marcos kang Lt. Gen. Bar ‐
to lo me Bacar ro, nail hang "ma nok" ni 
First Lady Liza Ara ne ta-Marcos ug 
niad tong  Execu tive Sec. Vic Rod ri ‐
guez. Isip pro tes ta sa wa lay du ngog 
nga pag si pa kang Bacar ro, mi lu wat 
isip officer-in-char ge sa De partment 
of Na tio nal Defen se (DND) si kan ‐
hing Gen. Jo se Faus ti no Jr. Gi sun dan 
si ya sa pag-re sayn sa li ma pa ka 
sen yor nga mga upi syal sa DND. Gi ‐
pu li ka ni ya si Gen. Car li to Galvez Jr, 
kan hing pre si den ti al advi ser on the 
peace process ug he pe sa hi la bi han 
ka pal pak ug puno sa ko rap syong 
pag tu bag sa re hi meng Du ter te sa 
pan dem yang Covid-19.

Pi na kau la hing gi si ‐
pa sa pu si syon si Prof. 
Cla ri ta Car los, nga una 
nang gi dum tan sa mga 
he ne ral tu ngod sa pa ‐
na wa gan ni yang pa ‐
kun ho ran ang bad yet 
sa NTF-Elcac. Gi pu li 
ka ni ya ang ultra-mi li ta ‐
ris tang si Gen. Edu ar ‐
do Año isip Na tio nal 
Secu rity Advi ser 

(NSA).
Sam tang nag-i lo gay ang mga he ‐

ne ral ug ko ro nel sa bus-ok nga pu si ‐
syon sa AFP, gi pai la lum usab sa "full 
alert" ang ti bu ok pwer sa sa Phi lip pi ne 
Na tio nal Po lice (PNP). Su ma la sa bur ‐
gis nga mid ya, ana ay mi kay lap nga 
me mo ka la bot sa su layng ku de ta ug 
des ta bi li sa syon. Gi sun dan ki ni sa nag ‐
pa kaa ron-ingnong pag pa lu wat sa 800 
pu lis-he ne ral sa ilang mga pu si syon.

Atu ba ngan sa gii lang "du la sa 
mga he ne ral," nag pa da yag og ka ba ‐
la ka ang mga prog re si bo ug de mok ‐
ra ti kong or ga ni sa syon tu ngod kay 
la baw pang moig ting ang mga pag ‐
pang-abu so sa taw ha nong ka tu ngod 
ug mga kri men sa gu bat. Nabantog 
si lang Año, Galvez ug Cen ti no sa pi ‐
na kab ru tal ug pi na ka hu gaw nga li ‐
hok sa gu bat kontra-ka taw han. 
Taas ug ma du go on ang lis ta han sa 
ilang mga pag la pas sa taw ha nong 
ka tu ngod ug mga in ter na syu nal nga 
taw ha nong ba la od. Ma hi num du ‐
mang ki ni si la, uban ang kan hing 
tigtambag sa NSA nga si Gen. Her ‐
mo ge nes Es pe ron, mao ang pi na da ‐
kung ba bag sa hi na bing pang ka li ‐
naw.

Mo sa mot ang mga pag pang-a bu so sa taw ha nong ka tu ngod sam tang na ‐
ga pa da yon ang ba ngi sa mga he ne ral ubos sa pun dok Marcos-Du ter te. 

Mi su god ki ni nga mga ba ngi niad tong tu nga-tu nga sa 2022 ug miul bo sa 
unang mga ad law sa 2023. Ki ning mga "pa nag bing kil" na ga sa la min sa la lum 
nga kontra dik syon sa han-ay sa mag ka-al ya dong di nas ti ya sa pu li ti ka ug gru ‐
po su lod sa nag ha ring re hi meng Marcos.

Labaw nga mihugot ang pag ha ‐
wid sa mi li tar sa bu ruk ra syang si bil 
sa pagtuboy nilang Año, Galvez at 
Cen ti no. Su ma la sa doktri nang 
"kontra-te ro ris mo" ug an ti-ko mu ‐
nis tang kontra-in sur hen sya sa US, 
ang mi li tar ang mag pa da yon sa 
pag hu bit ug pag dik tar sa mga pa li ‐
si ya sa es ta do ug ibu tang ang mga 
si bil yan nga ahen sya ubos sa 
kontrol nii ni sa ma sa gi na pa tun hay 
sa Na tio nal Task Force to End 
Local Com mu nist Ar med Conflict 
(NTF-Elcac).

Sa pag hi ba lik sa mga he ne ral 
ni kan hing presidenteng Du ter te, 
gilaumang mag pa da yon ang mga 
ba ngis nga tak ti ka sa kontra-in ‐
sur hen siya. Pagababagan ni la ang 
hi na bing pang ka li naw ta li sa Na ‐
tio nal De mocra tic Front of the 
Phi lip pi nes ug Government of the 
Re pub lic of the Phi lip pi nes. Ang 
bo ka bu lar yong nahibaloan lamang 
ni la ni Año, Galvez ug Cen ti no 
mao ang so lu syong mi li tar. Ang 
ka li naw nga ilang nahibaloan mao 
ang "ka li naw sa lub nga nan".

Atu ba ngan nii ni, gi man do an 
sa Par ti do ang ta nang mga ko mi ‐
te nii ni, in gonman ang mga yu nit 
sa BHB nga pa hi mus lan ang mga 
bangiay, kagubot ug ma ni ob ra hay 
su lod sa mi li tar ug pu lis, ila bi na 
sa pi na kau bos nga han-ay pa ra 
da ni hon si lang mo bi ya sa du not 
nga or ga ni sa syon ug ma kig ti na ‐
ba ngay sa re bo lu syo nar yong mga 
pwer sa.

Ma tud nii ni, ki ning maong mga 
ba ngi maoy mo pa hu pay sa mga 

ope ra syong kontra-in sur ‐
hen siya, ila bi na kung ana ‐
ay mga ma ni ob rang ku de ‐
ta ug kontra-ku de ta sa 
mga tro pa. Da pat moi ni ‐
sya ti ba ang BHB ug pa ‐
kus gon ang gim bu ha tong 
mi li tar ug pu li ti ka sa ti ‐
bu ok na sud ug moa ni og 
da ku atu ba ngan sa ka gu ‐
bot sa kaa way.

Pag pang-a bu so sa taw ha nong ka tu ngod,
mo sa mot sa nag pa da yong ba ngi sa mga he ne ral
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sun da yag ang mga kau bang mang ‐
gu gu bat. Wa la na ko dam ha ang in ‐
gon si la ka ha wod. Di li la mang si la 
mga mang gu gu bat, si la usab mga ar ‐
tis ta sa ka taw han! Ma li pa yong mi ‐
du yog ang ka ba tan-o nan sa mga pa ‐
sun da yag. Ma ki ta sa mga pa nag way 
sa mga bi si ta ang ila hang ka li pay.

Pag ka ga bii na ngan dam na ka mi 
sa among pag bi ya. Atol sa among 
mu bong integrasyon, na ka mug na 
da yon ko og es pe syal nga re la syon 
sa mga kau bang mang gu gu bat ug 
ma sang among na ka hi ma mat. Miu li 
ko nga wa lay pag ma hay. Din hi na ko 
sa mot nga na pa lig-on ang akong 
mga pang lan taw—nga hus to ang da ‐
lan nga akong gi na su bay. Sa akong 
pi pi la ka ad law sa ka bu ki ran, dag ‐
hang mga su gi la non ug pag tu lun-an 
ang akong da la pag-u li.

Na hi mong mas sa yon ang pag ‐
bak tas pa ba lik, sa mu bong pa na hon 
daw sinati ko na ang da lan ug pa ‐
maa gi sa pag bak lay. Sam tang mi ga an 
ang bi ya he pau li, akong naam go han 
ang ka bug-at sa mga ka tung da nan ug 
bu lu ha ton nga gi ki na hang lan aron 
mo lam pos sa re bo lu syon. Di li ma pa ‐
pha sa akong hu na hu na ang mga lin ‐
yang gipaambit sa tu nga-tu nga sa 
prog ra ma. "Na mu kid ki ta tu ngod 
din hi la bawng gi ki na hang lan ang 
pag-a la gad sa ma sa." Ka ron mas tin-
aw ka na ko ang ti nu od nga dag way sa 
ar ma dong pa kig bi sog, mas lig-on ang 
mga ba se han alang sa pag pa da yon 
sa pag su kol ug pag pa lig-on sa atong 
han-ay—pag hiu sa sa mga pa kig bi sog 
sa ma sang anak pa wis ug pag-a la gad 
sa ma sang di na ug da ug.

2 ka ak ti bis ta sa Ce bu, gi da git ug gi bu hi an 

Na pu gos nga bu hi an sa mga pwer sa sa es ta do ang du ha ka ak ti bis tang 
Ce bua no niad tong Ene ro 16 hu man mi ku sog ang pa na wa gan nga ipa ‐

ki ta si la. Pu gos nga gi pa sa kay sa usa ka van sa mga nag pai lang pu lis si lang 
Dyan Gu ma nao ug Ar mand Da yo ha sa dung gua nan sa Ce bu niad tong kaud ‐
tu hon sa Ene ro 10 ta li wa la sa dag hang na ka sak si. Gi da la si la sa usa ka 
safe hou se kung asa gi pai la lum si la sa si ko lo hi kal nga tortyur. Gi bu hi an si la 
niad tong Ene ro 16 sa usa ka re sort sa lung sod sa Car men hu man nag pa ga ‐
was ang pa mil ya og mga lit ra to sa pag da git ka ni la.

Si Gu ma nao ang koor di ney tor 
sa Al li ance of Concer ned 
Teachers pa ra sa Re hi yon 7 sam ‐
tang si Da yo ha bo lun tir sa ba la ‐
ngay sa Al li ance of Health Wor ‐
kers sa Ce bu. Pa re hong grad weyt 
ang du ha sa Univer sity of the 
Philip pi nes-Ce bu.

Sa usa ka bid yu nga na ku ha sa 
usa ka sak si, ma ki ta ang pu gos nga 
pag pa sa kay sa du ha sa usa ka grey 
nga SUV nga na ka-pa ra da sa mis ‐
mong pyer sa bar ko nga ba wal sa 
mga pri ba dong sa sak yan. Ay ha mi ‐
ga was ang maong bid yu, gi li mud 
sa mga upi syal sa pyer, pu lis ug 
gin sak pan sa bar kong ilang gi sak ‐
yan nga adu nay na hi ta bong "in si ‐
den te sa pag da git" niad tong ad la ‐
wa. Pa na wa gan sa pa mil ya ug mga 
gru po sa taw ha nong ka tu ngod ang 
in de pendyen teng im bes ti ga syon 
ka la bot sa pag da git di li la mang sa 
mga pu lis, apan la kip na sa pyer ug 
mga per so nel din hi.

Pag pa tay. Sa ka sik bit nga is la 

sa Neg ros, du ha ka mag-uu ma ang 
gi pa tay ug usa ang gi su la yan pag ‐
pa tay sa mi li tar sa mi la bayng du ha 
ka se ma na. Sa ma sa ubang ka so, 
gi pa ga was nii ning na pa tay si la sa 
mga engkwentro sa mga yu nit sa 
BHB.

Sa Gui hul ngan City, gi pa tay sa 
mga sun da lo sa 62nd IB si Or lan do 
Fat sa Sit yo Ban de ra han, Ba ra ‐
ngay Tri ni dad niad tong Ene ro 10. 
Gi su la yan usab pag pa tay si Rod ri ‐
go Pa si na bo sa Sit yo Cam bao gon 
niad tong Ene ro 15. 

Ki ni nga mga ka la pa san ka ba ‐
hin sa da kung ope ra syong kom bat 
sa 62nd IB sa mga ba ra ngay nga 
anaa sa ut la nan sa Gui hul ngan 
City, Can la on City ug lung sod sa 
Moi ses Pa dil la.

Sa Hi ma may lan City, gi pa tay 
sa mga sun da lo sa 94th IB ang 49-
an yos nga mag-uu mang si Jo se 
Gonza lez sa Pu rok Ma li ko-li ko, Sit ‐
yo Cu na lom, Ba ra ngay Ca ra ba lan 
niad tong Ene ro 9.

Pa mil ya, gi ma sa ker
sa Northern Sa mar

USA KA PA MIL YA ang gi ma sa ker sa 
mga sun da lo sa 43rd IB sa Ki lo met ‐
ro 9, Ba ra ngay Happy Val ley, San 
Isid ro sa Northern Sa mar niad tong 
Nob yembre 18, 2022. Gi pa ga was sa 
mga pa sis ta-te ro ris tang sun da lo 
nga si la mga mang gu gu bat sa BHB 
nga na pa tay sa engkwentro. Na ka ‐
pai la lum sa gra beng ope ra syong 
kom bat ang lu gar. 

Sa ula hing kwar to sa 2022, di li 
mou bos sa tu lo ka ser ye sa pag pa ‐
mom ba ang gi lun sad sa mi li tar sa 
pru bin sya. Niad tong Ok tub re 1, 
2022, di li mou bos sa 25 ka ba la sa 
kan yon ang gi hu log sa mga sun da lo 
ga mit ang 105mm ug 155mm ho ‐
witzer sa mga uma han sa Ba ra ngay 
Paco, Las Navas, Northern Sa mar. 
Gi sun dan ki ni sa usa pa ka pag pa ‐
mom ba sa Ba ra ngay San Isid ro 
niad tong Nob yembre 11, 2022. 

Puya, 2 ka tuig
nang hos ta ge sa mi li tar

DU HA KA TUIG na nga na ka bu lag 
ang 2-an yos na ka ron nga si Baby 
Marx Cai ro Sa li no sa iyang pa mil ya. 
Niad tong Ene ro 13, 2021, gii log si ya 
sa 79th IB sa usa ka reyd sa ba lay 
sa pa mil yang Ma din sa Hacien da 
Am bu long, Ba ra ngay San Fer nan do, 
Ta li say City, Neg ros Occi den tal.

Sukad niadto, gu nit na sa mi li tar 
ang ba ta ug wala giba lik sa kus to di ‐
ya sa mga par yen te. Si Baby Marx 
ang anak ni lang Ka Pee ta ug Ka 
Jandy, pa re hong mang gu gu bat sa 
Ba gong Huk bong Ba yan sa Neg ros.

Gi na ga mit sa mi li tar nga hos ta ‐
ge si Baby Marx aron pa su ren de ron 
ang iyang gi ni ka nan. Gi hi kaw si ya sa 
DSWD sa iyang lo lo ug lo la tu ngod 
kay kinahanglan pa ku nong “kon sul ‐
ta hon” ang mi li tar. 

Sub li-sub li na usab nga gi na pai ‐
la lum sa pag pa mig-ot, pag pang had ‐
lok ug pag su bay bay ang lo lo ug lo la 
ni Baby Marx. Niad tong unang 
kwar to sa 2022, gi reyd sa mga sun ‐
da lo ang ilang tem po rar yong gi sak-
an. Tu ngod nii ni, na pu gos si lang 
mag ta go. 

Am bus sa Sor so gon, is nayp sa Neg ros, gi lun sad sa BHB

TU LO KA PA SIS TANG sun da lo sa Ar med Forces of the Phi lip pi nes (AFP) 
ang na pa tay sa mga ar ma dong ak syon sa Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) sa 
is la sa Neg ros ug Sor so gon niad tong Ene ro 15. 

Giam bus sa BHB-Sor so gon ang nag-o pe ra syong 18-ka-ta wong tro pa sa 
22nd IB ug CAFGU sa Ba ra ngay Cal ma yon, Ju ban, Sor so gon. Usa ka myembro 
sa CAFGU ang na pa tay sam tang du ha ang na sam dan. Ang giam bus nga yu nit 
la kip sa tro pang nag-o pe ra syon sa mga mag ka sik bit nga ba ra ngay sa Cal ma ‐
yon, Maa lo ug Ca la teo sa lung sod sa Ju ban ug Ba ra ngay Cal pi ug Do los sa 
lung sod sa Bu lan gi kan pa 2020.

Mag ka su nod nga ope ra syong is nayp ang gi lun sad sa BHB-Central Neg ros 
sa pa re hong ad law. Na pa tay din hi ang du ha ka sun da lo. Unang giis nayp sa 
mga Pu lang mang gu gu bat ang tro pa sa 62nd IB sa Sit yo Pa la san, Ba ra ngay 
Gu ba, Val le her mo so, Neg ros Ori en tal. Pag ka alas-6 sa ga bii, giis nayp usab 
nii ni ang mga sun da lo sa Sit yo Ba tang-ba ta ngan, Ba ra ngay Buca lan, Can la on 
City.
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Nag ka ta as nga pre syo
sa pag ka on

Na ga pa bi ling na ka lan sang sa 
₱400-₱550 ang ki lo sa si bu yas sa 
mer ka do tu ngod sa pag ta go, pag ‐
ma ni pu la sa sup lay ug sub ra-sob ‐
rang pagpre syo sa mga kar tel sa ag ‐
ri kul tu ra. Tam pa ros sa kon syu mer 
ang taas kaa yong pre syo sam tang 
pa da yong nag hi lak ug lu mos sa 
utang ang mga mag-uu ma sa si bu ‐
yas tu ngod sa pag ka al kan si.

Su ma la sa Ki lu sang Mag bu bu kid 
ng Pi li pi nas, moa bot la mang og ₱30 
ka da ki lo ang farmga te price sa si ‐
bu yas (bombay) niad tong mi la bayng 
tuig sa Nueva Ecija. Samtang, na ga ‐
gas to ang mag-uu ma og ₱150,000 
ka da sik lo sa pag ta num. Sa Occi ‐
den tal Min do ro, mi tiu rok pa ki ni sa 
₱8-₱15 ka da ki lo.

Gi pa da yag ni Mer li ta Gal lar do, 
asa wa sa usa ka mag-uu ma sa si bu ‐
yas sa Pa nga si nan, nga naghikog 
ang iyang ba na niad tong 2021 tu ‐
ngod sa pag ka lu gi. Ga was kang Gal ‐
lar do, adunay upat pa ka mag-uu ma 
sa si bu yas ang naghikog.

Pait gi ha pon ang ka pe tu ngod sa 
na g pa bi ling taas kaa yo nga pre syo 
sa asu kal. Ang na re pi nang asu kal 
anaa sa ₱90 hang tud ₱110 ka da ki lo 
sam tang ₱80 hang tud ₱96 ang 
brown su gar. Mi ta as ki ni og ha los 
₱10-₱15 kung itan di sa ula hing 
kwar to sa 2022.

Sa ma sa mi la bayng mga re hi ‐
men, im por ta syon ang so lu syon ni 
Marcos sa kri sis sa pag ka on. Niad ‐
tong Ene ro 10, gi tu gu tan ni ya ang 

pag-import og 17,100 met ri ko to ne ‐
la da sa pu lang si bu yas ug 3,960 
met ri ko to ne la da sa pu ting si bu yas. 
Ki ni bi san og ting-a ni na sa lo kal 
nga si bu yas sa Peb re ro.

Sam tang sa laing ba hin, 
nagpla no ang gub yer no nga mo-im ‐
port og hang tud 450,000 met ri ko 
to ne la da sa asu kar ka rong tui ga sa 
ta ko bang pag pu gong sa na ga sa ‐
kang pre syo.

Gi but yag bag-o hay pa la mang 
sa mga prod yu ser og it log nga 
mag pa da yon pa ang pag ta as sa 
pre syo sa it log sa mer ka do ka rong 
tui ga. Anaa sa ₱9-₱10 na ka ron 
ang ka sa ga rang pre syo sa me di um 
nga gi dak-ong it log, gi kan sa 
₱6.90-₱8.50 niad tong Di syembre 
2022. Bi san pa man, dag han nang 
merkado ang na ga ba lig ya sa re gu ‐
lar nga gi dak-ong it log og tag-₱10 
ma tag buuk.

Usa sa gi na tud long hi nung dan 
sa mga prod yu ser ang pag ku ya nap 
sa bird flu nga hang tud ka ron wa la 
tag da sa De partment of Ag ricul tu re. 
Su ma la sa da tos sa Bu reau of Ani ‐
mal In dustry, apek ta do nii ni nga 
pan dem ya ang 20 ka pru bin sya sa 
wa lo ka re hi yon. Mi re sul ta ki ni sa 
pagpatay sa 1.8 mil yon ka apek ta ‐
dong ma nok.

Ga was nii ni, adun ay hul ga usab 
sa pag ta as og ₱2 ka da ki lo sa pre syo 
sa bu gas sa umaa bot nga mga bu ‐
lan. Gilauman usab ang pag ta as sa 
pre syo sa pan tu ngod sa na ga ta as 
nga pre syo sa it log ug uban pang 
sang kap.

Dungan-dungan nga ka ta lag man sa 
nagkataas nga pre syo sa ba ta kang mga pa ‐

la li ton ug ka ti ling ba nong ser bi syo ug wa lay hu ‐
nong nga pag-u lan ug pag ba ha ang misugat sa 
ka taw hang Pi li pi no sa pag su lod sa 2023. Atu ba ngan 
nii ni, wa lay so lu syon ang re hi meng Marcos sa nag ‐
kag ra beng kri sis sa pa ngi na bu hi an ga was sa nag pa kaa ‐
ron-ing nong mga la kang.

Sa unang bu lan sa 2023:

Nag ka ta as nga pre syo
sa pag ka on, ba ta kang
ser bi syo 

Ga so li na, kur yen te, tu big ug ple te
Ka rong Ene ro, mi ta as na og 

ne tong ₱3.1/lit ro ang pre syo sa 
ga so li na sam tang ₱0.8/lit ro ang sa 
ke ro se ne. Gi bi ra nii ni ngad to sa 
abe rids nga ₱70 ka da lit ro ang ga ‐
so li na.

Gia nun syo sa Ma ni la Electric 
Com pany (Me ralco) ka rong bu la na 
nga mo ta as ang si ngil nii ni sa kur ‐
yen te og ₱0.62 ka da ki lo watt-ho ur 
(kWh). Mo si ngil na ki ni og ₱10.9 
ka da kWh ka rong bu la na. Sa ka sa ‐
ga rang kon su mo sa usa ka pa mil ‐
yang Pi li pi no nga 200 kWh nag pa ‐
sa bot ki ni og du gang nga ₱125.

Sam tang sa laing ba hin, sug ‐
dan nang ku ha on ka rong Ene ro ang 
du gang-si ngil sa yu ti li dad sa tu big 
sa Met ro Ma ni la nga ₱8.04 ka da 
met ro ku bi ko pa ra sa mga na ka-ku ‐
nek ta sa Ma ni la Wa ter sam tang 
₱3.29 ka da met ro ku bi ko ang sa 
May ni lad.

May ka ba la ka usab nga pa tas-
an ang ple te sa LRT ka rong tui ga. 
Ma hi mo ki ning du ga ngan og ₱2.29 
pa ra sa pag sa kay ug ₱0.21 sa mga 
mo su nod nga ki lo met ro. Ang ple te 
ka ni ad to nga ₱13 lag mit ma hi mong 
₱15 sam tang ang mas lag yong bya ‐
he nga nag kan ti dad og ₱15 ma ma ‐
hi mong ₱20. Pa tas-an ang si ngil sa 
ple te ka da du ha ka tuig su ma la sa 
kontra ta sa pri ba dong mga kum pan ‐
yang na nag-i ya sa tren ug gub yer no.

Sa pikas bahin na ka tak dang 
pa tas-an ang pre syo sa liquified 
pet ro le um gas (LPG) sa umaa bot 
nga Peb re ro. 
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Tin-aw kaa yong gi pa da yag ni 
Lt. Gen. Ja mes Bier man, com man ‐
ding ge ne ral sa Third Ma ri ne Expe ‐
di tio nary Force (III MEF) ug Ma ri ‐
ne Forces Ja pan sa US, nga du gay 
nang gi pa ngan da man sa US ang 
pag lun sad og gu bat ba tok sa Chi na, 
ug gihisama kini sa gi hi mo ni lang 
pag pa ngan dam sa gu bat sa Uk rai ne 
ba tok sa Rus sia. Sa in terbyu bag-
o hay la mang sa Fi nancial Ti mes, 
gi sul ti ni Bier man:

"Gi un sa na to pag kab-ot ang 
ang-ang sa ka lam pu san sa Uk rai ‐
ne? Da kung ba hin niad to tu ngod 
kay su kad sa pag-atake sa Rus sia 
niad tong 2014 ug 2015, na ning ka ‐
mot ki tang ma ngan dam sa mga gu ‐
bat sa umaa bot: pag ban say sa mga 
Uk rai ni an, pagplas tar sa mga sup ‐
lay, pag-i la sa mga lu gar kung asa 
pwe de ki tang mo ha tag og su por ‐
tang ope ra syon, isus ti ne ang ope ‐
ra syon... Ang ta wag na to niini mao 
ang pag pa ngan dam sa teat ro. Ang 
gi na an dam na to ka ron mao 
ang teat ro sa Ja pan, sa Pi ‐
li pi nas ug uban pang lu ‐
gar."

Gi na pa ki ta nii ni nga 
mga pu long ni Bier man ang 
pagka-arogante sa im per ‐
ya lis mong US sa pag du song 
ipa ham tang ang ga hum nii ‐
ni sa bi san asang da pit sa 
ka li bu tan nga wa lay pag ‐
kun si de ra sa so be ran ya sa 
mga na sud, ila bi na sa mga 
semi ko lon ya nii ni sa ma sa 
Pi li pi nas. Gii la nii ning mu ‐
rag peyon sa du lang chess 
ang mga na sud nga "al ya ‐
do" nii ni sa estra te hi ya nii ‐
ning li yo kan ang Chi na.

Sa pag ga mit sa US sa Pi li pi nas 
isip ka ba hin sa "te at ro sa gu bat" 
nii ni ba tok sa Chi na, gi hi mo nii ning 
mag net o tar get sa ma lag mit nga 
pag-a ta ke sa Chi na kung ugaling 
moul bo ang gu bat sa US ug Chi na. 
Da yag nga pag la pas sa ka ga wa san 
sa Pi li pi nas ang pag ga mit sa na sud 
isip lun sa ra nan sa US sa mga gu bat 
nii ni sa ga was sa na sud.

Na hi mo ki ni sa US ug Ja pan, 
Ko rea ug Pi li pi nas tu ngod ang nag ‐
ling kod nga mga gub yer no nii ning 
mga na sud nag pa sa kop sa dik ta sa 
US. Lar ga do ka ron ang gub yer no ni 
Fu mio Kis hi da sa Ja pan sa pag kig ‐
kun sa bo hay sa mi li tar sa US, la kip 
ang pag pa da ku sa gas to pa ra mo ‐
pa lit sa US og mga mi sayl nga ka ‐
yang moi go sa mga tar get nga 
1,000 ki lo met ro ang gi lay-on. Gi na ‐
du so usab ni Pre si dent Yoon Suk 
Yeol sa Ko rea ang pag pu si syon sa 
mga ar mas nuk le yar sa US sa ilang 
na sud. Adu nay dag kung ba se mi li ‐

Da yag nga gi na pa si pad-an sa gub yer nong Bi den sa US ang ka ga wa san sa 
Pi li pi nas sa gi hi mo nii ning pag pa ngan dam og "te at ro sa gu bat" ba tok sa 

ka ri bal nii ning im per ya lis tang Chi na. Kau ban ang Ja pan, South Ko rea, Si nga ‐
po re ug uban pang na sud nga gii la nii ning "first-is land cha in" o sum pay sa 
mga is lang pi na ka du ul sa Chi na, ang Pi li pi nas ka ron ang gi pu si syo nan sa US 
sa mga ginsakpan ug ka hi ma nang mi li tar nga an dam ga mi ton sa hi ga yong 
moul bo ang gu bat.

tar ang US sa Ja pan ug Ko rea.
Niad tong mi la bayng tuig, gi ‐

dek la ra sa gub yer nong Marcos 
ang la raw nga ha ta gag da lan ang 
pag tu kod sa US og li ma pa ka mga 
pa si li dad sa mga lu gar nga gi pi li 
sa US: du ha sa mga pru bin sya sa 
Ca ga yan, ug tag-u sa sa Isa be la, 
Zam ba les ug Pa la wan. Du gang ki ni 
sa li ma na ka pa si li dad mi li tar sa 
US su lod sa mga kam po sa AFP 
nga gi tu kod ila lom sa En hanced 
Defen se Coo pe ra ti on Ag ree ment 
(EDCA). Gi na tuo hang ga mi ton sa 
US ki ning mga pa si li dad pa ra ipu ‐
si syon ang mga gro und-to-air mis ‐
si le system nga na kapunting sa 
Chi na.

Ang maong mga pa si li dad ka ‐
ba hin sa estra te hi ya sa US nga 
iduot ang Chi na aron maoy "u nang 
mo bu not og pu sil." Lakip sa 
maong pagpanghulhog ang pag  la ‐
wig sa mga bar kong ig gu gu bat sa 
Tai wan Stra it nga gi nai lang te ri ‐
tor yong da gat sa Chi na ila lum sa 
One Chi na Po licy, du gang pa ang 
wa lay hu nong nga pag la wig sa 
mga aircraft car ri er nii ni sa ka ‐
sad pan ug sid la kang ka da ga tan sa 
Pi li pi nas ug sa sid la kan sa Ja pan, 
lakip na ang su nod-su nod nga mga 
"gubat pagbansay" sa Pi li pi nas, 

South Ko rea ug Ja pan, in ‐
gonman sa In dia, duul sa 
ut la nan sa Chi na.

Ang pagpanulsol sa 
US og gu bat sa Chi na ka ‐
ba hin sa pag du so nii ni 
nga kontro lon ang mga 
mer ka do ug tinubdan sa 
re kur so. Ang pi pi la ka de ‐
ka dang pa nag kun sa bo hay 
sa mga mo no pol yo bu ruk ‐
ra ta-ka pi  ta lis ta sa Chi na 
ka ron usa ka na ga us wag 
nga pa nag ba ngi sa eko no ‐
mi ya ug mi li tar. Tu mong 
sa US nga ilo gon ang ha ‐
la pad nga mer ka dong gi ‐
do mi na han sa ba ra tong 
ig ba ba lig ya sa Chi na.

Pag ga mit sa US sa Pi li pi nas
sa pag pa ngan dam sa gu bat kontra Chi na
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Ang maong ba se mi li tar ta go 
nga gi pa lam bo ug gi gas tu han sa 
AFP nga adu nay su por ta sa US aron 
ma hi mong “mi ni-Su bic” pa ra itug ‐
yan sa mga sun da long Ame ri ka no ug 
hi mu ong is ta syon sa mga bar kong 
ig gu gu bat sa im per ya lis mong US. 
Gi ba na ba nang 160 ka ki lo met ro ang 
gi lay-on nii ni  sa Spratly Is lands 
kung asa na ka pu si syon ang mga pa ‐
si li dad-mi li tar sa Chi na.

Di hang gi tu kod ang NSCC sa 
Ulu gan Bay, gi gu ba nii ni ang ki nai ‐
ya han ug nag bu nga og po lu syon sa 
pa li bot. Gi lig san sa mga gi tu kod nga 
imprastruk tu ra ug pa si li dad-mi li tar 
sa US ang adu na han ug pro tek ta ‐

dong bak ha wan ug mga bay ba yon. 
Wa lay per mit gi kan sa Com mu nity 
Envi ron ment and Na tu ral Re so urces 
(CEN RO) ang gi hi mong pag pu tol sa 
mga ka hoy sa lu gar bi san og pro tek ‐
ta dong er ya ang la naw.

Gra be ang epek to nii ni sa ki na ‐
bu hi, pa ngi na bu hi an ug kab ta ngan 
sa 1,700 ka re si den te sa Ba ra ngay 
Maca rascas, usa sa li ma ka bar yong 
na ka pa li bot sa Ulu gan Bay. Ma luk ‐
pa nong gi pa la yas ang mga re si den ‐
teng na ni mu yo sa lu gar hu man gi de ‐
mo lis ang ka pin 100 ka ba lay aron 
ha ta gag-da lan ang ba se mi li tar. Na ‐
wad-an og lu gar alang sa pa ngi na ‐
bu hi an ang mga ma ngi ngis da tu ngod 

Ang Naval Sta ti on Car li to Cu na nan (NSCC) ang usa sa du ha ka ba se mi li ‐
tar sa US sa Pa la wan ila lum sa En hanced Defen se Coo pe ra ti on Ag ree ‐

ment sa US ug Pi li pi nas. Gi tu kod ki ni ila lum sa re hi meng Aqui no II isip ka ba ‐
hin sa pag si gu ro sa US sa kontrol sa ka da ga tan sa In do-Pacific. Ka ba hin ki ni 
sa gi na ta wag nga “first is land cha in” (Ja pan, Tai wan, Pi li pi nas, Bor neo, ug 
uban pa) batok sa Chi na. Makita ang NSCC sa Oyster Bay, par te sa Ulu gan 
Bay sa Puer to Prince sa City.

kay ang ti bu ok Ulu gan Bay na hi ‐
mong ka ba hin sa dung gua nan sa 
dag kung bar kong ig gu gu bat sa US. 
Gi na pu sil sa mis mong mga sun da ‐
long Pi li pi no ang bang ka sa mga 
ma na na gat nga ma ka du ul sa la naw.

Nag bu nga ang ba se mi li tar og 
mga pag-a bu so sa ka taw hang Pa la ‐
weño. Mi sa ka ang mga ka song pag ‐
pang ha si, pag pang-a bu so sa mga 
ka ba ba yen-an ug ba ta ug uban pang 
mga pag la pas sa taw ha nong ka tu ‐
ngod sa mga mer se nar yong sun da ‐
long Ame ri ka no ug AFP. Mi kay lap 
ang pros ti tu syon ug sex trafficking 
hu man gi tu kod ang hi le ra sa mga 
bar sa Puer to Prince sa aron mag sil ‐
bi sa mga sun da long Ame ri ka no. 
Gitaho nga adu nay usa ka van nga 
may mga ba ba yeng sa kay ang gi su ‐
lod sa mis mong sayt kung asa na hi ‐
mu tang ang NSCC.

Ki nut lo gi kan sa Ang Pu lang La ra ‐
ngan, re bo lu syo nar yong man ta la an sa 
ma sa sa Pa la wan.

Naval Sta ti on Car li to Cu na nan: ba se mi li tar sa US sa Pa la wan

Pre sen sya sa US
sa Ca ga yan, gi naa bog

GI NAA BOG SA KA TAW HAN 
sa Ca ga yan Val ley ang pla ‐
nong pagtranspor ma sa mga 
kam po mi li tar sa AFP pa du ‐
long sa mga pa si li dad sa mi li ‐
tar sa US, su bay sa pag du ‐
gang og li ma pa ka lo kal nga 
kam po sa US ila lum sa dili 
patas nga En hanced Defen se 
Coo pe ra ti on Ag ree ment. Pa ‐
ga ga mi ton sa US ang maong 
mga pa si li dad isip per ma nen ‐
teng ba se sa ga mit-mi li tar ug 
tro pang Ame ri ka no.  

Sa ba na ba na sa Na tio nal 
De mocra tic Front of the Phi ‐
lip pi nes-Ca ga yan, ipa ga mit 
sa pa pet nga re hi meng 
Marcos sa mga pwer sa sa US 
ang mga kam po mi li tar sa 
AFP sa Sta. Ana ug Lal-lo. 
Lain pa ang 50-ek tar yang 
yu tang gii log ka ron sa AFP 
gi kan sa mga mag-uu ma sa 
Divi lacan, Isa be la.

Ae ri al bom bing sa ko mu ni dad sa mga minorya sa In dia,
gi kun de na ng CPI (Maoist)

GIKUN DE NA SA Com mu nist Party of In dia (Maoist) ang bru tal ug des pe ra dong 
pag pa mom ba sa mga ar ma dong pwer sa sa gub yer no sa In dia sa di li mou bos sa si ‐
yam ka ko mu ni dad sa dapit sa South Bas tar sa ut la nan sa Chhat tis garh-Te la nga ‐
na niad tong Ene ro 11 sa bun tag. Ma tud sa gru po, nag su god sa alas-11 sa bun tag 
ang wa lay-pu as nga pag hu log og mga bom ba sa ko mu ni dad aron mag sab wag og 
ka li sang ug had lu kon ang mga minorya. 

"Tin-aw sa gi hi mong sa reak syu nar yong gub yer no kung un sa ka-des pe ra do ang 
pa sis tang Bha ra ti ya Ja na ta Party nga pu ka non ang mga pwer sang Maois ta," asoy 
ni Ka sa mang Ab hay, tig pa ma ba sa CPI (Maoist). Ma tud ni ya, na pu gos sa pag ga mit 
og mga sak ya nang pang ka ha ngi nan ang mga pa sis ta tu ngod sa ka had lok nga mo su ‐
lod sa ka yu ta an sa la sang kung asa po sib leng su ga ton si la sa ar ma dong pag su kol sa 
mga ka tu tu bo. "Tu ngod kay ang mga ta wo din hi nga mga re hi yon adu nay taas nga 
pu li ti kal nga ka hi mat ngon, na ngu rog sa ka had lok ang Central Re serve Po lice Force 
ug uban pang pwer sa nga mag-o pe ra syon sa ka yu ta an," ma tud pa ni Ab hay.

La raw sa mga pag-a ta ke nga paat ra son ug bung ka gon ang pa nag hiu sa sa mga 
ka tu tu bo aron iba lig ya ang ta nang na tu ral nga re kur so sa re hi yon sa mga im per ya ‐
lis ta ug bur ge sya-kumpra dor.

Atu ba ngan sa pag-a ta ke sa kaa way, nai go sa mga pwer sa sa Peop le's Li be ra ti ‐
on Gue ril la Army sa CPI (Maoist) ang na nga ta keng mga pwer sa. Na gu ba nii ni ang 
usa ka he li kop ter sa kaa way ug na sam dan ang unum ka pa sis tang sun da lo.

Ma tud pa kang Ab hay, na ka si gu ro si la nga pag ra be hon pa sa gub yer no sa In dia 
ang pag ga mit sa ae ri al stri ke ug ae ri al bom bing aron pu ka non ang li de ra to sa CPI 
(Maoist). Apan, ma tud ni ya, "a nga yang ma hi ba lo an sa kaa way nga di li ma tum ba ‐
ngan sa ilang mga bom ba ug dro ne ang kaan da mon nga mag sak ri pi syo sa ma tag usa 
ka ge ril ya, di li nii ni ma pul bos ang re bo lu syon sa In di a." 


