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Na sa sentro ng ki lu sang pag ba ‐
ba lik-a ral na ito ang mga su la tin at 
tu ro na ini wan ni Ka Jo ma (Jo se 
Ma ria Si son), di na da ki lang gu ro ng 
re bo lu syong Pi li pi no, na na ngu na 
noon sa pag la tag ng mga sa li gang 
prin sip yo, pa ta ka ran, estra te hi ya at 
mga tak ti ka ng Par ti do sa pag su ‐
long ng dalawang-yugtong rebo ‐
lusyon sa Pilipinas.

Ka bi lang sa pus pu sang bi na ba ‐
lik-a ral ng mga ka sa ma ang napa ‐
kahahalagang do ku men tong bi nuo 
sa pa ngu ngu na ni Ka Jo ma ka bi lang 
ang: Iwas to ang mga Pag ka ka ma li 
at Mu ling Ita tag ang Par ti do, Ang 
Ma hig pit Na ting mga Tung ku lin, 
Mga Par ti ku lar na Ka ta ngi an ng 
Ating Dig mang Ba yan, Mu ling Pag ‐
ti ba yin ang Ating Saligang mga 

Prin sip yo at Iwas to ang mga Pag ka ‐
ka ma li, at ang Ma nin di gan Pa ra sa 
So sya lis mo La ban sa Mo der nong 
Re bi syu nis mo.

Pu no ng sig la na ni re re pa so ng 
mga ka sa ma ma ging ang iba pang 
mga lib ro at akda ni Ka Jo ma tu lad 
ng Ma ki ba ka pa ra sa Pam ban sang 
De mok ra sya at Li pu nan at Re bo lu ‐
syong Pi li pi no. Ang mga lib rong ito 
ay kla si kong mga su la tin na na na ‐
na ti ling la pat sa kong kre tong ka la ‐
ga yan ng Pi li pi nas na inaa pi ng im ‐
per ya lis mo, pyu da lis mo at bu ruk ra ‐
tang ka pi ta lis mo. Pi nag-aa ra lan ang 
mga ito kaa ki bat ng mga kla si kong 
su la tin ng mga da ki lang gu rong ko ‐
mu nis ta tu lad ni la Marx, En gels, Le ‐
nin, Sta lin, Mao at Ho. Ini la la had ng 
mga ito ang uni ber sal na ka to to ha ‐

Mag ba lik-a ral sa teor ya at ka say sa yan
pa ra isu long ang prak ti ka ng re bo lu syon

Buong sig la nga yong isi nu su long sa buong re bo lu syo nar yong ki lu san 
ang isang ma la wak na ki lu sang pag ba ba lik-a ral sa Marxis mo-Le ni nis ‐
mo-Maois mo at mga ba ta yang prin sip yo ng Par ti do. Pu no ng si ga sig 

ang mga ko mi te at kad re ng Par ti do, ga yun din ang mga ku man der at man di ‐
rig ma ng Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) at mga ak ti bis ta sa ki lu sang ma sa sa 
ka na yu nan at ka lun su ran, sa isi na sa ga wang pag ba ba lik-a ral sa teor ya at mga 
prin sip yo bi lang san da ta pa ra sa pag rere bo lu syon.

nan tung kol sa ka say sa yan ng 
maka-u ring tung ga li an at ang pa ‐
nga ngai la ngan pa ra sa re bo lu syo ‐
nar yong pag ba ba go pa ra wa ka san 
ang pag sa sa man ta la at pang-aa pi.

Ang bu mub we long ki lu sang 
pag-aa ral na ito ay ibi nun sod ng 
pa na wa gan ng sentral na pa mu nu ‐
an ng Par ti do na ga mi tin ang ini ‐
wang ka bang-ya man ng mga tu ro ni 
Ka Jo ma bi lang ga bay sa pag su long 
ng re bo lu syon. Ba ha gi rin ito ng pa ‐
na wa gan na la gu min ang mga ka ra ‐
na san sa nag da ang li ma at 25 taon, 
at tu ku yin at iwak si ang mga su he ‐
ti bis tang pag ka ka ma li na nag bun ‐
sod ng mga pin sa la o na ging ba la kid 
sa pag su long sa iba't ibang la ra ‐
ngan ng ga wa in, at kompre hen si ‐
bong isu long ang re bo lu syo nar yong 
ki lu san.

Sa di wa ng "wa lang re bo lu syon 
kung wa lang re bo lu syo nar yong 
teor ya," gi na ga mit nga yon ng mga 
kad re ng Par ti do ang Marxis mo-Le ‐
ni nis mo-Maois mo at ang mga tu ro 
ni Ka Jo ma pa ra mag ta sa at mag la ‐
gom sa ka ni lang mga prak ti kal na 
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ka ra na san, upang buuin ang de ter ‐
mi na syon na iwas to ang mga ito at 
pa ngi ba ba wan ang mga na ging ka ‐
hi na an at pag ka ka ma li. Nag ba ba lik-
a ral si la sa ka say sa yan upang hu ‐
ma law ng mga po si ti bo at ne ga ti ‐
bong aral, pa la ka sin ang mga was ‐
tong prak ti ka at iwa sang uli tin ang 
da ti nang mga pag ka ka ma li.

Susi ang kilusang pag-aaral na 
ito sa konsolidasyon ng Partido. 
Kai langan ang puspusang pagpapa ‐
tatag para maisabalikat nito ang 
mabibigat na tungkulin sa pamu ‐
muno.

Ang ki lu sang pag-aa ral ay ba ‐
ha gi ng pang ka la ha tang pag si si kap 
na ita as ang kaa la mang teo re ti kal 
at pa hig pi tin ang ga gap ng la hat ng 
kad re at mga ak ti bis ta sa mga prin ‐
sip yo at ideo lo hi ya ng Par ti do, bi ‐
lang ga bay sa pag su su long ng ka ni ‐
lang re bo lu syo nar yong prak ti ka. 
Iti na ta as ni to ang mi li tan sya at de ‐
ter mi na syon ng Par ti do at ng ma ‐
sang Pi li pi no na lu ma ban sa git na ng 
la bis na bru tal na pa nu nu pil ng 
reak syu nar yong es ta do.

Pus pu san nga yon ang pag si si ‐
kap ng mga ko mi te ng Par ti do na 
pag ta pu sin ang mga kad re at ka sa pi 
sa 3-an tas na Kur so ng Par ti do. Mas 
sa li gan pa, ang mga hin di na ka pag ‐
ba ba sa ay ti nu tu ru ang mag ba sa sa 
pa ma ma gi tan ng mga prog ra mang 

pang-li te ra si. Sa pa ma ma gi tan ng 
mga pag si si kap na ito, tu luy-tu loy 
na iti na ta as ng Par ti do ang ka ka ya ‐
han ng mga kad re at ka sa pi ng Par ‐
ti do na pa mu nu an ang iba't ibang 
la ra ngan ng ga wa in sa iba't ibang 
an tas. Si na sa nay din ni to ang mga 
ba gong sa lin la hi ng mga ko mu nis ‐
tang li der at man di rig ma.

Gi na ga mit ang Marxis ta-Le ni ‐
nis ta-Maois tang kaa la man at pa ra ‐
an ng pag su su ri pa ra mag sa lik sik sa 
kong kre tong ka la ga yan, sa mga su li ‐
ra nin at kag yat na ka hi li ngan ng 
ma sang Pi li pi no. Bi ni big yang-li naw 
ni to na ang pag ta as ng pre syo ng 
mga bi li hin, ma ba bang sa hod, ka wa ‐
lang lu pa, at iba't ibang prob le ma ng 
ma sa sa araw-a raw ay na kau gat sa 
pa ma la gi an at lu mu lub hang kri sis ng 
bu lok na sis te mang ma la ko lon yal at 
ma lap yu dal. Ipi na ki ki ta na ang pag ‐
du ru sa at pag hi hi rap ng mga mang ‐
ga ga wa at ma sang anak pa wis sa Pi ‐
li pi nas ay ka tu lad sa esen sya sa di ‐
na ra nas ng ma sang api at pi nag sa ‐
sa man ta la han ng mo no pol yong ka ‐
pi ta lis mo sa ibang pa nig ng mun do.

Pi na ti ti bay ang de ter mi na syon 
ng mga re bo lu syo nar yong pwer sa na 
ita gu yod ang lin yang ma sa, at ubos-
ka yang ku mi los pa ra pu ka win, or ga ‐
ni sa hin at pa ki lu sin ang mil yun-mil ‐
yong mga mang ga ga wa, mag sa sa ka 
at la hat ng api at pi nag sa sa man ta ‐

la hang uri at sek tor. Ang ki lu sang 
pag-aa ral na ito ay nag pa pa ta as sa 
si ga sig ng mga re bo lu syo nar yong 
pwer sa at mga ak ti bis ta na 
magpro pa gan da sa mga pab ri ka, 
mga paa ra lan, bar yo at iba pang lu ‐
gar upang hi mu kin ang ma sa na 
mag buk lod at ita as ang ta pang at 
de ter mi na syon na bag ta sin ang lan ‐
das ng sa ma-sa mang pag la ban pa ra 
iha yag ang ka ni lang mga hi na ing at 
isu long ang ka ni lang mga in te res.

Sa ka na yu nan, ang ki lu sang 
pag-aa ral na ito ay iba yong nag pa ‐
pa sig la sa mga Pu lang man di rig ma 
na ubos-ka yang pa hig pi tin ang pag ‐
ka kai sa ng ma sa at ng ka ni lang 
huk bo, pa la wa kin at pa la ka sin ang 
mga la ra ngang ge ril ya, la ba nan ang 
te ro ris mo ng es ta do, at buong-gi ‐
ting na isu long ang pa ki ki dig mang 
ge ril ya.

Sa pa ma ma gi tan ng ki lu sang 
pag-aa ral, gi na ga ba yan at ti nu tu ‐
ru an ng Par ti do ang BHB upang 
iba yong pa sig la hin ang ma la wak at 
maig ting na pa ki ki dig mang ge ril ya 
na na ka ba se sa pa pa la wak at pa pa ‐
la lim na ba seng ma sa, at hakbang-
hakbang na palakasin ang BHB 
mula sa maliit at mahina tungo sa 
malaki at malakas na hukbo ng 
mamamayan.

Buong la kas na nag pu pun ya gi 
ang mga man di rig ma at ak ti bis ta na 
pa ki lu sin ang ma sang mag sa sa ka 
pa ra ipag la ban ang tu nay na re por ‐
ma sa lu pa at iba pa ni lang mga ka ‐
hi ngi an sa git na ng kri sis at de lub ‐
yong ha tid ng re hi meng Marcos. Pi ‐
na la la wak at pi na ta ta tag ang mga 
or ga ni sa syong ma sa at ipi nu pun la 
ang bin hi ng de mok ra ti kong gub yer ‐
nong ba yan. Kaa ki bat ni to, iki na ka sa 
ang mga tak ti kal na open si ba pa ra 
ba ha-ba ha ging li pu lin ang kaa way, 
ku nin ang kan yang mga san da ta, at 
an tas-an tas na pa la ka sin ang BHB.

Sa loob ng kasalukuyang taon, 
inaasahan natin na ang kilusang 
pag-aaral na ito ay magbubunga ng 
matatag na pagsulong ng buong 
rebolusyonaryong kilusan sa kana ‐
yunan at kalunsuran at pag sigla ng 
mga pakikibaka ng sambayanan 
para sa pambansang kalayaan at 
demokrasya.
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Ka Elay, hu wa rang ba ba eng kadre at man di rig ma

PINARANGALAN NG KOMITE Sentral ng Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas si 
He le ni ta Par la dis, 65, isa sa na mu mu nong kad re ng Par ti do na na pas lang 
noong na ka ra ang taon. Ki la la siya ng ma sa at mga ka sa ma sa Bicol at Sa ‐
mar bi lang si Ka Ning, Ka Eliz, Ka Ce li ne at Ka Elay.

Kabilang siya sa daan-daang kababaihang kadre ng Partido na 
bumalikat ng mabibigat na tungkulin para isulong at paunlarin ang digmang 
bayan . 

Sa na ka ra ang mga taon, pi na mu nu an ni ya ang pag ha rap sa wa lang 
awat na mga ata ke at ope ra syon ng kaa way sa pa ma ma gi tan ng pa pa la wak 
at pa pa la lim na ge ril yang pa ki ki pag dig ma sa Eastern Visayas. Na ma tay si ya 
sa pam bo bom ba na gi na wa ng mi li tar noong Nobyembre 23, 2022  ka sa ma 
ang li ma pang Pu lang man di rig ma sa Ba ra ngay Imel da, Las Navas, 
Northern Sa mar. Sa araw na iyon, 50 beses na binomba ng militar ang lugar 
sa kalapit na komunidad mula 1:30 ng madaling araw hanggang 5:30 ng 
umaga.  

Tu bong Bicol, unang nag sil bing upi syal ng Par ti do si Ka Elay sa isang 
la ra ngang ge ril ya sa Ca ma ri nes Sur hang gang na ging ka li him ng buong pru ‐
bin sya noong de ka da 1990. Iti na la ga si ya bi lang pa nga la wang ka li him ng 
Na tio nal Pea sant Bu reau na nag sa ga wa ng aban teng mga kam pan yang ag ‐
rar yo at sa ka lau nan, bi lang pa nga la wang ka li him ng ko mi te ng Par ti do sa 
Eas tern Vi sa yas. 

Na ha lal si ya bi lang myembro ng Ko mi te Sentral sa Ika la wang Kong re so 
noong 2016. Ka li him si ya ng ko mi te sa re hi yon ng Par ti do sa Eas tern Vi sa ‐
yas sa pa na hon ng kan yang pag ka ka pas lang. Pa ma na ni ya sa la hat ng re bo ‐
lu syo nar yong pwer sa ang ma hig pit na pag ka kai sa sa pa gi tan ng huk bong 
ba yan at ng ma sa.

Ipag tang gol ang mga ta ga pag ‐
tang gol. Bi na ti ng mga de mok ra ‐
ti kong or ga ni sa syon at ta ga su por ta 
ang 10 ta ga pag tang gol ng ka ra pa ‐
tangtao, taong sim ba han at li der
ma sa sa Quezon City noong Ene ro 
9 ma ta pos iba su ra ng kor te ang 
ka song perjury na isinam pa la ban 
sa ka ni la ni Gen. Her mo ge nes Es ‐
pe ron.

Ipag tang gol ang ka ra pa tang 
magor ga ni sa. Nag pi ket ang mga 
myembro ng Mig ran te at Ki lu sang 
Ma yo Uno sa De partment of Jus ‐
tice noong Ene ro 16 pa ra igi it na 
ga wan ng ak syon ng es ta do ang 
sa mut sa ring paga ta ke sa ka ni lang 
mga myembro. Na ga nap ang pag ‐
ki los ilang araw ba go isa pub li ko 
ng In ter na tio nal La bor Or ga niza ti ‐
on ang re sul ta ng im bes ti ga syon 
ni to sa ka la ga yan ng mga mang ‐
ga ga wa sa ban sa.

Isang araw ba go ni to, nag tu ngo sa 
pam ban sang upi si na ng DO LE sa 
May ni la ang mga mang ga ga wa 
mu la sa Sout hern Ta ga log pa ra 
ipa na wa gan ang ka ra pa tan sa pag
uun yon, na ka bu bu hay na sa hod at 
re gu lar na tra ba ho. Nag tu ngo si la 
sa Men dio la pag ka ta pos ni to.

SIM Card Re gistra ti on, ipi na su ‐
sus pin de. Nag pi ket sa ha rap ng 
Na tio nal Te lecom mu nica ti ons 
Com   mis si on ang mga ak ti bis ta pa ‐
ra sa di gi tal rights sa ila lim ng 
Junk Sim Card Re gistra ti on Net ‐
work pa ra ipa na wa gan ang pag ‐
sus pin de ng ma pa ni il at 
kontrama ma ma yang pwer sa hang 
pag pa re histro.

Hus ti sya pa ra kay Ka Manny. 
Si nu god ng mga mang ga ga wa at 
ak ti bis ta ang DoJ noong Ene ro 18 
ma ta pos ipa wa lang sa la ni to ang 
ka so la ban sa 17 pu lis na pu ma tay 
kay Ma nu el Asuncion, koor di ney ‐
tor ng Ba yan sa Cavi te. Pi nas lang 
si Ka Manny noong 2021, ka sa bay 
ng walo pa sa ti na gu ri ang Blo ody 
Sun day.

Pam par ti dong pag-aa ral,
ini lun sad sa er yang ekspan syon sa NCMR

MAPANGAHAS AT DETERMINADONG ini lun sad ng isang yu nit ng Ba gong 
Huk bong Ba yan (BHB) sa isa sa mga er yang ekspan syon sa North Central 
Min da nao Re gi on (NCMR) ang pag-aa ral sa Ba ta yang Kur so ng Par ti do 
(BKP) noong hu ling kwar to ng 2022. Sa ka bi la ng iba't ibang ha mon, ma ta ‐
gum pay na na ka pag ta pos sa pag-aa ral ang 17 mga man di rig ma ng BHB.

Nag si mu la ang pag-aa ral noong Nob yembre 26, 2022 at nag ta pos 
noong Di syembre 18, 2022. La hat ng mga es tud yan te ng BKP ay mga ka ba ‐
ta ang mag sa sa ka at 2-3 taon nang ka sa pi ng huk bong ba yan.

Ha bang idi na da os ang pag-aa ral, nag pa kat ang huk bong ba yan ng 
isang yu nit pa ra  sa gawaing ma sa at pan li pu nang pag si si yasat sa ka la pit 
na mga ko mu ni dad. Da hil na sa er yang ekspan syon, nag si si mu la pa la mang 
ang pag sig la ng pag ki los ng ma sa sa lu gar, na na sa ila lim ng pa sis tang pag ‐
ha ha ri ng mga pwer sa ng reak syu nar yong es ta do.

Ilang ulit na na ba lam ang pag-aa ral da hil ki nai la ngan mag li pat ng 
kam po pa ra ma kai was sa mga ope ra syon ng kaa way. Ka da li pat ng kam po, 
nag tu tu lung-tu long ang mga man di rig mang es tud yan te at instruk tor pa ra 
ma ka pag ta yong mu li ng paa ra lan pa ra ipag pa tu loy ang pag-aa ral.

Sa ka bi la ni to, hin di nag pa ti nag ang yu nit sa mga ha mon at na ta pos 
ang pag-aa ral. "Ka ra mi han sa ka ni la ay na bu ha yan ng loob! Ma ta gal-ta gal 
na rin ka si nang hu ling na ka pag lun sad ng kur so," kwen to ng isa sa mga 
instruk tor.

"Mas de ter mi na do akong mag pun ya gi sa re bo lu syon da hil na la man ko 
ang pi nag daa nang ka bi gu an ng Par ti do at na ka ya ni yang magpunyagi at 
uma ban te," pahayag ng isang estudyante.
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Pag ta pos ng Pas ko, agad akong nag han da ng mga 
ga mit na ki na kai la ngan pa ra sa aming pag bi si ta. 

Pi na ngi ngi ba ba wan ng pa na na bik ang aking ka ba sa 
mga ba gay na di ko alam. Da la wang taon na rin akong 
ka sa pi ng Ka ba ta ang Ma ka ba yan (KM) pe ro da hil sa ipi ‐
na taw na ma hi hig pit na lockdown sa ta bing ng pan dem ‐
yang Covid-19, ito ang unang pag ka ka ta ong ma sa sak si ‐
han ko ang mga kwen tong da ti ay na ri ri nig ko la mang.

Ang su mu su nod ay kwen to ng isang myembro ng Ka ba ta ang Ma ka ba ‐
yan na na kii sa sa pag di ri wang ng Par ti do sa ika-54 ani ber sar yo ni to sa 
isa sa mga la ra ngang ge ril ya ng huk bong ba yan.

Ko res pon sal

Mu la kwa ran ti na tu ngong ka na yu nan

Ti la sag lit la mang ang bya he. 
Pag sa pit ng ga bi, na ra ting na min 
ang sit yo kung saan ka mi su sun du in. 
Ka ba do kong ha wak ang aking bag 
ha bang na ka ti ngin sa pa di lim nang 
pa di lim na daan na aming tatahakin. 
Di ka lau na’y nag si mu la na ka mi sa 
pag la la kad. Ma bi lis ang na ging ti bok 
ng aking pu so sa pag la lak bay sa lu ‐
gar na hin di ako pa mil yar.

Ilang san da li pa ay su mu kal la lo 
ang daan—ma di lim, ma pu tik at ma ‐
ba to. Sa totoo lang, matagal ko nang 
iniisip na hindi ko kaya maglakad sa 
putikan. Bilang petiburges na lumaki 
sa kalunsuran, maarte ako at ayo ‐
kong nadudumihan. Hindi rin ako sa ‐
nay maglakad sa mga mababatong 
lugar o kahit sa mismong paglala kad. 
Ayo kong napapagod at pinag ‐
papawis an.

Sa kabila nito, puno ng pasensya 
akong tinulungan ng mga kasama. 
Agaran nilang iniaabot ang kanilang 
kamay sa saglit na humingi ako ng 
tulong. Dito ko napagtanto kung 
gaano kabuti ng ating mga man ‐
dirigma, handa silang tumulong mati ‐
yak lamang ang aming kalig tasan. 
Naa la la ko tu loy noong ibina hagi ko 
noon na wa la akong perspek ti ba na 
pu mun ta sa ka na yu nan—ti ngin ko ka ‐
si hin di ko ka yang ma bu hay di to. Tu ‐
gon sa akin ng ka lak han: “mag ti wa la 
sa mga ka sa mang aa la lay sa 'yo.”

Madaling araw na nang naka ‐
rating kami sa kanilang pwesto. 
Pagdating ay pinagpahinga kami sa 
aming tutulugan. Nahirapan akong 
magrelaks sa simula pero kalauna'y 
nakatulog din dala na rin ng pagod. 

Ma ya’t ma ya lamang ay na gi sing ako 
sa in gay ng mga ka sa ma na aba lang 
nag ha han da. Na si la yan ko ang pa li ‐
gid na maa liwa las. Sa ri wa ang si moy 
ng ha ngin. Pag li ngon ko, na ki ta ang 
mga man di rig ma na nag pu pu long. 
Una kong nai sip, “ang an gas ni lang 
ting nan, pa ra si lang mga bi da sa 
ani me na na pa pa no od ko.”

Ang mga su mu nod na oras ay 
pu no ng kwen tu han at ta wa nan. 
Un ti-un ti ka ming nag ka ki lan lan ng 
mga kasama. Sa kwen tu han, na tu ‐
tu nan ko ang mga sak ri pi syo at ki ‐
na kai la ngang pag pu pur si ge sa la ra ‐
ngang pi ni li ni lang ta ha kin.

Pag da ting sa lu gar kung saan 
ilu lun sad ang se leb ra syon, tu mam ‐
bad sa amin ang mga ga wang ob ra 
ng mga ka sa ma. Sa git na ay ma ki ki ta 
ang isang pin ta kung saan na ka su lat 
ang te ma na: “Kon so li da hin at iba ‐
yong pa ta ta gin ang Par ti do! Bi gu in 
ang kontra-re bo lu syo nar yong dig ma 
at te ro ris mo ng es ta do ng re hi meng 
US-Marcos! Kompre hen si bong isu ‐
long ang de mok ra ti kong re bo lu syong 
ba yan!” At sa mag ka bi lang gi lid ay 
may pu lang wa ta wat ng Par ti do. Sa 
ta bi ni to ay may ro ong ka rit at ma so 
na na kau kit sa lu pa. Sim bo lo ito ng 
pag pu pu gay sa da ki lang gu ro at ta ‐
ga pag ling kod ng ma sang Pi li pi no na 
si Jo se Ma ria “Ka Jo ma” Si son.

Pag sa pit ng tang ha li ay nag si mu ‐
la na ang prog ra ma. Unang uma wit 
ng “In ter na tio na le.” Mang hang-
mang ha akong tu mi ti ngin sa la hat. 
Aking wi na wa ri na sa ta gum pay, mas 
ma ra mi pang Pi li pi no ang sa bay-sa ‐
bay na aa wit ng kan tang ito. Nag-a lay 

ng mga pang kul tu rang pag ta tang hal 
ang mga ka sa mang man di rig ma. Di 
ko inaa ka lang ga noon si la ka hu say. 
Hin di la mang si la mga man di rig ma, 
si la rin ay mga ar tis ta ng ba yan! Ma ‐
gi liw na na ki pag sa ba yan ang ka ba ta ‐
an sa mga pag ta tang hal. Ba kas sa 
mga muk ha ng mga pa nau hin ang 
kanilang tu wa.

Kinagabihan ay naghanda na 
kami sa aming pag-alis. Sa saglit na 
panahon ng pananatili namin ay 
na ga wa ko agad makabuo ng nata ‐
tanging ugnayan sa mga kasamang 
mandirigma at masang nakasa ‐
lamuha namin. Umuwi ako nang 
walang pagsisisi. Dito ko lalong 
napagtibay ang aking mga 
perspektiba—na tama ang landas 
na aking tinata hak. Sa ilang araw 
ko sa kanayu nan, maraming kwento 
at aral ang aking  bitbit pauwi.

Na ging mas ma da li ang pag la la ‐
kad pabalik, wa ri’y na ka bi sa ko na sa 
maik ling pa na hon ang daan at pa ma ‐
ma ra an sa pag la lak bay. Sa pag ga an 
ng bya he pau wi, ba tid ko ang bi gat ng 
mga tung ku lin at ga wa in na ki na kai ‐
la ngan pa ra sa pag ta ta gum pay ng 
re bo lu syon. Hin di maa lis sa aking isip 
ang mga ka ta gang bi nang git sa ka la ‐
git na an ng prog ra ma. “Na mu mun dok 
ta yo ka si di to hi git kai la ngan ng pag ‐
li ling kod sa ma sa.” Nga yon, mas ma ‐
li naw sa akin ang aktwal na it su ra ng 
ar ma dong pa ki ki ba ka, mas ma ti bay 
ang mga ba ta yan pa ra sa pag pa pa tu ‐
loy ng la ban at pag pa pa ti bay ng ating 
ha nay—pag sa nib sa mga pakikibaka 
ng ma sang anak pa wis at pag si sil bi sa 
ma sang api.
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Ipag tang gol ang mga ta ga pag ‐
tang gol. Bi na ti ng mga de mok ra ‐
ti kong or ga ni sa syon at ta ga su por ta 
ang 10 ta ga pag tang gol ng ka ra pa ‐
tangtao, taong sim ba han at li der
ma sa sa Quezon City noong Ene ro 
9 ma ta pos iba su ra ng kor te ang 
ka song perjury na isinam pa la ban 
sa ka ni la ni Gen. Her mo ge nes Es ‐
pe ron.

Ipag tang gol ang ka ra pa tang 
magor ga ni sa. Nag pi ket ang mga 
myembro ng Mig ran te at Ki lu sang 
Ma yo Uno sa De partment of Jus ‐
tice noong Ene ro 16 pa ra igi it na 
ga wan ng ak syon ng es ta do ang 
sa mut sa ring paga ta ke sa ka ni lang 
mga myembro. Na ga nap ang pag ‐
ki los ilang araw ba go isa pub li ko 
ng In ter na tio nal La bor Or ga niza ti ‐
on ang re sul ta ng im bes ti ga syon 
ni to sa ka la ga yan ng mga mang ‐
ga ga wa sa ban sa.

Isang araw ba go ni to, nag tu ngo sa 
pam ban sang upi si na ng DO LE sa 
May ni la ang mga mang ga ga wa 
mu la sa Sout hern Ta ga log pa ra 
ipa na wa gan ang ka ra pa tan sa pag
uun yon, na ka bu bu hay na sa hod at 
re gu lar na tra ba ho. Nag tu ngo si la 
sa Men dio la pag ka ta pos ni to.

SIM Card Re gistra ti on, ipi na su ‐
sus pin de. Nag pi ket sa ha rap ng 
Na tio nal Te lecom mu nica ti ons 
Com   mis si on ang mga ak ti bis ta pa ‐
ra sa di gi tal rights sa ila lim ng 
Junk Sim Card Re gistra ti on Net ‐
work pa ra ipa na wa gan ang pag ‐
sus pin de ng ma pa ni il at 
kontrama ma ma yang pwer sa hang 
pag pa re histro.

Hus ti sya pa ra kay Ka Manny. 
Si nu god ng mga mang ga ga wa at 
ak ti bis ta ang DoJ noong Ene ro 18 
ma ta pos ipa wa lang sa la ni to ang 
ka so la ban sa 17 pu lis na pu ma tay 
kay Ma nu el Asuncion, koor di ney ‐
tor ng Ba yan sa Cavi te. Pi nas lang 
si Ka Manny noong 2021, ka sa bay 
ng walo pa sa ti na gu ri ang Blo ody 
Sun day.

Sa la yong ma ti gil ang bal ya han 
pa ra sa ku ra kot at apu la in ang na ‐
mu mu ong dis gus to na maa ring tu ‐
mu ngo sa des ta bi li sa syon, bi na la sa 
ni Fer di nand Marcos Jr ang mga su ‐
sing pu si syon sa de pen sa, mi li tar at 
pu li sya. Si ni pa ni ya sa pwes to ang 
iti na la ga ni yang upi syal at ibi na lik 
ang pi na ka ma sa sa hol na mga he ne ‐
ral na nag sil bi sa pa na hon ng re hi ‐
meng Du ter te.

Nag si mu la ang ri go don sa mu ‐
ling pag ta ta la ga kay Gen. Andres 
Cen ti no bi lang chief of staff ng Ar ‐
med Forces of the Phi lip pi nes (AFP), 
ang pu si syong igi na wad ni Marcos 
kay Lt. Gen. Bar to lo me Bacar ro, ki ‐
ni la lang "ma nok" ni Unang Gi nang 
Liza Ara ne ta-Marcos at ng noo’y 
Execu tive Sec. Vic Rod ri guez. Bi lang 
pro tes ta sa wa lang da ngal na pag si ‐
pa kay Bacar ro, nag bi tiw bi lang 
officer-in-char ge ng De partment of 
Na tio nal Defen se (DND) si da ting 
Gen. Jo se Faus ti no, Jr. Si nun dan si ‐
ya sa pag re sayn ng li ma pang sen ‐
yor na mga upi syal ng DND. Ipi na lit 
sa kan ya si Gen. Car li to Galvez Jr, 
da ting pre si den ti al advi ser on the 
peace process at he pe ng sob rang 
pal pak at bat bat sa ko rap syong 
pag tu gon ng re hi meng Du ter te sa 
pan dem yang Covid-19.

Pi na ka hu ling si ni pa 
sa pu si syon si Prof. Cla ‐
ri ta Car los, na nau na 
nang pi nag-i ni tan ng 
mga he ne ral da hil sa 
pa na wa gan ni yang 
ba wa san ang bad yet 
ng NTF-Elcac. Ipi na lit 
sa kan ya ang ultra-mi ‐
li ta ris tang si Gen. 
Edu ar do Año bi lang 
Na tio nal Secu rity 

Advi ser (NSA).
Ha bang nag-aa ga wan ang mga 

he ne ral at ko ro nel sa ma ta ta bang 
pu si syon ng AFP, isi nai la lim na man 
sa “full alert” ang buong pwer sa ng 
Phi lip pi ne Na tio nal Po lice (PNP). 
Ayon sa bur ges na mid ya, may ku ‐
ma lat na me mo tung kol sa tang kang 
ku de ta at des ta bi li sa syon. Si nun dan 
ito ng pa ki tang-tao na pag pa pa bi tiw 
sa 800 pu lis-he ne ral sa ka ni lang 
mga pu si syon.

Sa ha rap ng ti na gu ri ang "la ro 
ng mga he ne ral," nag pa ha yag ng 
pag ka ba ha la ang mga prog re si bo at 
de mok ra ti kong or ga ni sa syon da hil 
la long iig ting ang mga pang-aa bu so 
sa ka ra pa tang-tao at mga kri men sa 
dig ma. Ki la la si na Año, Galvez at 
Cen ti no sa pi na kabru tal at pi na ka ‐
ma ru ru ming ga law sa ge ra kontra-
ma ma ma yan. Ma ha ba at ma du go 
ang lis ta han ng ka ni lang mga pag la ‐
bag sa ka ra pa tang-tao at mga in ‐
ter na syu nal na ma ka ta ong ba tas. 
Ma ta tan da ang ang mga ito, ka sa ma 
ang da ting advi ser ng NSA na si 
Gen. Her mo ge nes Es pe ron, ang pi ‐
na ka ma la la king ba la kid sa usa pang 
pang ka pa ya pa an.

Iig ting ang mga pang-aa bu so sa ka ra pa tang-tao ha bang nag pa pa tu loy ang 
gi ri an ng mga he ne ral sa ila lim ng tam ba lang Marcos-Du ter te. Nag si mu la 

ang mga gi ri ang ito noong ka la git na an ng 2022 at su mam bu lat sa unang mga 
araw ng 2023. Ang mga “ba nga yan” na ito ay su ma sa la min sa ma la lim na 
kontra dik syon sa ha nay ng mag ka ka-al ya dong di nas ti ya sa pu li ti ka at pang ‐
ka tin sa loob ng nag ha ha ring re hi meng Marcos.

La long hu mig pit ang pag ha wak 
ng mi li tar sa bu ruk ra syang si bil sa 
pag ka hi rang ki na Año, Galvez at 
Cen ti no. Alin su nod sa doktri nang 
“an ti-te ro ris mo” at an ti-ko mu nis ‐
tang kontra-in sur hen sya ng US, 
ang mi li tar ay mag pa pa tu loy sa 
pag tu koy at pag dik ta sa mga pa ta ‐
ka ran ng es ta do at ila la gay ang 
mga ahen syang si bil yan sa kontrol 
ni to tu lad sa ipi naii ral ng Na tio nal 
Task Force to End Local Com mu nist 
Ar med Conflict (NTF-Elcac).

Sa pag ba lik ng mga he ne ral ni 
da ting pa ngu long Du ter te, aa sa ‐
hang mag pa pa tu loy ang mga bru tal 
na tak ti ka sa kontra-in sur hen sya. 
Ha had la ngan ni la ang usa pang 
pang ka pa ya pa an sa pa gi tan ng Na ‐
tio nal De mocra tic Front of the Phi ‐
lip pi nes at Government of the Re ‐
pub lic of the Phi lip pi nes. Ang bo ka ‐
bu lar yong alam la mang ni na Año, 
Galvez at Cen ti no ay so lu syong mi ‐
li tar. Ang ka pa ya pa ang alam la ‐
mang ni la ay ang “ka pa ya pa an ng 
se men ter yo”.

Sa ha rap ni to, ina ta san ng Par ‐
ti do ang la hat ng mga ko mi te ni to, 
ga yun din ang mga yu nit ng BHB na 
sa man ta la hin ang mga gi ri an, ka li ‐
tu han at ma ni ob ra han sa loob ng 
AFP at PNP. Da pat si lang mag ‐
lunsad ng pro pa gan da at edu ka ‐
syon sa loob ng mi li tar at pu lis, la ‐
lu na sa pi na ka ma ba bang ha nay pa ‐
ra hi ka ya tin si lang ta li ku ran ang 
bu lok na or ga ni sa syon at ma ki pag ‐
tu lu ngan sa re bo lu syo nar yong mga 
pwer sa.

Ani to, ang mga gi ri ang ito ay 
uun tol at uun tol sa mga 
ope ra syong kontra-in sur ‐
hen sya, la lu na kung may 
mga ma ni ob rang ku de ta at 
kontra ku de ta ng mga tro ‐
pa. Da pat mag-i ni sya ti ba 
ang BHB at paig ti ngin ang 
ga wa ing mi li tar at pu li ti ka 
sa buong ban sa at uma ni 
nang ma la ki sa ha rap ng 
ka gu lu han ng kaa way.

Pang-aa bu so sa ka ra pa tang-tao,
iig ting sa pa tu loy na gi ri an ng mga he ne ral
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ng mga pang kul tu rang pag ta tang hal 
ang mga ka sa mang man di rig ma. Di 
ko inaa ka lang ga noon si la ka hu say. 
Hin di la mang si la mga man di rig ma, 
si la rin ay mga ar tis ta ng ba yan! Ma ‐
gi liw na na ki pag sa ba yan ang ka ba ta ‐
an sa mga pag ta tang hal. Ba kas sa 
mga muk ha ng mga pa nau hin ang 
kanilang tu wa.

Kinagabihan ay naghanda na 
kami sa aming pag-alis. Sa saglit na 
panahon ng pananatili namin ay 
na ga wa ko agad makabuo ng nata ‐
tanging ugnayan sa mga kasamang 
mandirigma at masang nakasa ‐
lamuha namin. Umuwi ako nang 
walang pagsisisi. Dito ko lalong 
napagtibay ang aking mga 
perspektiba—na tama ang landas 
na aking tinata hak. Sa ilang araw 
ko sa kanayu nan, maraming kwento 
at aral ang aking  bitbit pauwi.

Na ging mas ma da li ang pag la la ‐
kad pabalik, wa ri’y na ka bi sa ko na sa 
maik ling pa na hon ang daan at pa ma ‐
ma ra an sa pag la lak bay. Sa pag ga an 
ng bya he pau wi, ba tid ko ang bi gat ng 
mga tung ku lin at ga wa in na ki na kai ‐
la ngan pa ra sa pag ta ta gum pay ng 
re bo lu syon. Hin di maa lis sa aking isip 
ang mga ka ta gang bi nang git sa ka la ‐
git na an ng prog ra ma. “Na mu mun dok 
ta yo ka si di to hi git kai la ngan ng pag ‐
li ling kod sa ma sa.” Nga yon, mas ma ‐
li naw sa akin ang aktwal na it su ra ng 
ar ma dong pa ki ki ba ka, mas ma ti bay 
ang mga ba ta yan pa ra sa pag pa pa tu ‐
loy ng la ban at pag pa pa ti bay ng ating 
ha nay—pag sa nib sa mga pakikibaka 
ng ma sang anak pa wis at pag si sil bi sa 
ma sang api.

2 ak ti bis ta sa Ce bu, dinukot at pinakawalan 

Na pi li tang pa ka wa lan ng mga pwer sa ng es ta do ang da la wang ak ti bis ‐
tang Ce bua no noong Ene ro 16 ma ta pos lu ma kas ang pa na wa gang ili ‐

taw si la. Pwer sa hang isi na kay sa isang van ng mga nag pa ki la lang pu lis si na 
Dyan Gu ma nao at Ar mand Da yo ha sa dau ngan ng Ce bu noong tang ha li ng 
Ene ro 10 sa git na ng ma ra ming na ka sak si. Di na la si la sa isang safe hou se 
kung saan ipi nai la lim si la sa si ko lo hi kal na tortyur. Ini li taw si la noong Ene ro 
16 sa isang resort sa bayan ng Carmen ma ta pos mag la bas ang pa mil ya ng 
mga la ra wan ng pag du kot sa ka ni la.

Si Gu ma nao ay koor di ney tor ng 
Al li ance of Concer ned Teachers pa ‐
ra sa Re hi yon 7 ha bang si Da yo ha 
ay bo lun tir pa ra sa ba la ngay ng Al ‐
li ance of Health Wor kers sa Ce bu. 
Ang da la wa ay kap wa grad weyt ng 
Univer sity of the Phi lip pi nes-Ce bu.

Sa isang bid yo na ku ha ng 
isang sak si, ma ki ki ta ang sa pi li ‐
tang pag sa sa kay sa da la wa sa 
isang kulay abo na SUV na na ka-
pa ra da sa mis mong dau ngan ng 
bar ko na ba wal sa mga pri ba dong 
sa sak yan. Ba go lu mi taw ang bid ‐
yo na ito, iti nang gi ng mga upi ‐
syal ng dau ngan, pu lis at tau han 
ng bar kong si nak yan ni la na nag ‐
ka ro on ng "in si den te ng pag du ‐
kot" sa lu gar sa araw na iyon. 
Pa na wa gan ng pa mil ya at mga 
gru po ng ka ra pa tang-tao ang in ‐
de pendyen teng im bes ti ga syon 
kaugnay ng pag du kot hin di la ‐
mang sa mga pu lis, kun di pa ti sa 
dau ngan at mga tau han sa pyer.

Pag pa tay. Sa ka ta bing is la ng 

Neg ros, da la wang mag sa sa ka ang 
pi na tay at isa ang ti nang kang pa ‐
ta yin ng mi li tar sa na ka ra ang da ‐
la wang ling go. Tu lad sa ibang ka ‐
so, pi na la bas ni tong na pas lang si la 
sa mga engkwentro sa mga yu nit 
ng BHB.

Sa Gui hul ngan City, pi na tay ng 
mga sun da lo ng 62nd IB si Or lan do 
Fat sa Sit yo Ban de ra han, Ba ra ‐
ngay Tri ni dad noong Ene ro 10. Ti ‐
nang ka na mang pa ta yin si Rod ri go 
Pa si na bo sa Sit yo Cam bao gon 
noong Ene ro 15. 

Ang mga ito ay ba ha gi ng ma ‐
la king ope ra syong kom bat ng 62nd 
IB sa mga ba ra ngay na na sa 
bawnda ri ng Gui hul ngan City, 
Can la on City at ba yan ng Moi ses 
Pa dil la.

Sa Hi ma may lan City, pi nas lang 
ng mga sun da lo ng 94th IB ang 
49-an yos na mag sa sa kang 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 
noong Ene ro 9.

Pa mil ya, mi na sa ker sa 
Northern Sa mar

ISANG PAMILYA ANG mi na sa ker ng 
mga sun da lo ng 43rd IB sa Ki lo met ‐
ro 9, Ba ra ngay Happy Val ley, San 
Isid ro sa Northern Sa mar noong 
Nob yembre 18, 2022. Pi na la la bas 
ng mga pa sis ta-te ro ris tang sun da lo 
na si la ay mga man di rig ma ng BHB 
na na pas lang sa engkwentro. Na ka ‐
pai la lim sa ma tin ding ope ra syong 
kom bat ang lu gar. 

Sa hu ling kwar to ng 2022, hin di 
ba ba ba sa tat long ser ye ng pam bo ‐
bom ba ang ini lun sad ng mi li tar sa 
pru bin sya. Noong Ok tub re 1, 2022, 
hin di ba ba ba sa 25 ba la ng kan yon 
ang pi na ka wa lan ng mga sun da lo 
ga mit ang 105mm at 155mm ho ‐
witzer sa mga sa ka han sa Ba ra ngay 
Paco, Las Navas, Northern Sa mar. 
Si nun dan ito ng isa pang pam bo ‐
bom ba sa Ba ra ngay San Isid ro 
noong Nob yembre 11, 2022. 

Sang gol, 2 taon
nang hos ta ge ng mi li tar

DALAWANG TAON NANG na ka hi ‐
wa lay ang ngayon ay 2-ta ong 
gulang na si Baby Marx Cai ro Sa li no 
sa kan yang pa mil ya. Noong Ene ro 
13, 2021, inagaw si ya ng 79th IB sa 
isang reyd sa ba hay ng 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.

Mu la noon, ha wak na ng mi li tar 
ang sang gol at ayaw iba lik sa kus ‐
to di ya ng mga ka mag-a nak. Si Baby 
Marx ay anak ni na Ka Pee ta at Ka 
Jandy, pa re hong man di rig ma ng 
Ba gong Huk bong Ba yan sa Neg ros.

Gi na ga mit ng mi li tar na hos ta ge 
si Baby Marx pa ra pa su ku in ang 
kan yang ma gu lang. Ipi nag ka ka it si ‐
ya ng DSWD sa kan yang lo lo at lo la 
da hil kai la ngan pa diu ma nong “kon ‐
sul ta hin” ang mi li tar. 

Pau lit-u lit na ring isi nai la lim sa 
pang gi gi pit, pa na na kot at pag ma ‐
man man ang lo lo at lo la ni Baby 
Marx. Noong unang kwar to ng 2022, 
ni reyd ng mga sun da lo ang ka ni lang 
pan sa man ta lang ti nu tu lu yan. Da hil 
di to, na pi li tan si lang mag ta go. 

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

TATLONG PASISTANG SUNDALO ng Ar med Forces of the Phi lip pi nes (AFP) 
ang na pas lang sa mga ar ma dong ak syon ng Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) 
sa is la ng Neg ros at Sor so gon noong Ene ro 15. 

Inam bus ng BHB-Sor so gon ang nag-oo pe ra syong 18-ka ta ong tro pa ng 
22nd IB at CAFGU sa Ba ra ngay Cal ma yon, Ju ban, Sor so gon. Isang mi ‐
yembro ng CAFGU ang na sa wi ha bang da la wa ang na su ga tan. Ang inam bus 
na yu nit ay ka bi lang sa tro pang nag-oo pe ra syon sa mga mag ka ka ta bing 
ba ra ngay ng Cal ma yon, Maa lo at Ca la teo sa ba yan ng Ju ban at Ba ra ngay 
Cal pi at Do los sa ba yan ng Bu lan si mu la pa 2020.

Mag ka su nod na ope ra syong is nayp ang ini lun sad ng BHB-Central Neg ros 
sa pa re hong araw. Na pa tay di to ang da la wang sun da lo. Unang inis nayp ng 
mga Pu lang man di rig ma ang tro pa ng 62nd IB sa Sit yo Pa la san, Ba ra ngay 
Gu ba, Val le her mo so, Neg ros Ori en tal. Pag sa pit ng alas-6 ng ga bi, inis nayp 
na man ni to 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 ta taa sang pre syo ng pag ka in
Na na na ti ling na ka pa ko sa ₱400-

₱550 ang ki lo ng si bu yas sa pa mi li ‐
han da hil sa pag ta ta go, pag ma ni pu ‐
la sa sup lay at la bis-la bis na pag ‐
pep re syo ng mga kar tel sa ag ri kul ‐
tu ra. Da gok sa kon syu mer ang na ‐
pa ka ta as na pre syo ha bang na na ‐
na ti ling lu ha an at lu bog sa utang 
ang mga mag sa sa ka ng si bu yas da ‐
hil sa pag ka lu gi.

Ayon sa Ki lu sang Mag bu bu kid 
ng Pi li pi nas, uma bot la mang sa ₱30 
ka da ki lo ang farmga te price ng si ‐
bu yas noong na ka ra ang taon sa 
Nueva Ecija. Sa ka bi lang ban da, gu ‐
ma gas tos ang mag sa sa ka ng 
₱150,000 ka da sik lo ng pag ta ta nim. 
Sa Occi den tal Min do ro, su mad sad 
pa ito sa ₱8-15 ka da ki lo.

Ibinahagi ni Mer li ta Gal lar do, 
asa wa ng isang mag sa sa ka ng si bu ‐
yas sa Pa nga si nan, nag pa ti wa kal 
ang kan yang asa wa noong 2021 da ‐
hil sa pag ka lu gi. Li ban kay Gal lar do, 
may apat pang ibang mag si si bu yas 
ang nag pa ti wa kal.

Ma pa it pa rin ang ka pe da hil sa 
na na na ti ling na pa ka ta as na pre syo 
ng asu kal. Ang ni re pi nang asu kal ay 
na sa ₱90 hang gang ₱110 ka da ki lo 
ha bang ₱80 hang gang ₱96 ang 
brown su gar. Tu ma as ito nang ha los 
₱10-15 kum pa ra sa hu ling kwar to 
ng 2022.

Tu lad sa nag da ang mga re hi ‐
men, im por ta syon ang so lu syon ni 
Marcos sa kri sis sa pag ka in. Noong 
Ene ro 10, pi na hin tu lu tan ni ya ang 
pag-ang kat ng 17,100 met ri ko to ne ‐

la dang pu lang si bu yas at 3,960 
met ri ko to ne la dang pu ting si bu yas. 
Ito ay sa ka bi la ng mag-aa ni han na 
ng lo kal na si bu yas sa Peb re ro. 

Sa man ta la, nag ba ba lak ang 
gub yer no na mag-im port ng hang ‐
gang 450,000 met ri ko to ne la da ng 
asu kal nga yong taon sa ta bing ng 
pag-am pat sa su mi si rit na pre syo.

Isi ni wa lat ka ma kai lan ng mga 
prod yu ser ng it log na tu luy-tu loy 
pang ta ta as ang pre syo ng it log sa 
mer ka do nga yong taon. Na sa ₱9-
₱10 na nga yon ang ka ra ni wang pre ‐
syo ng ka tam ta mang-la king it log, 
mu la sa ₱6.90-₱8.50 noong Di ‐
syembre 2022. Ga yun pa man, ma ra ‐
mi nang pa leng ke ang nag be ben ta 
ng re gu lar na la king it log nang ₱10 
ka da pi ra so.

Isa sa iti nu tu rong da hi lan ng 
mga prod yu ser ang pagbwe lo ng 
bird flu na hang gang nga yon ay hin ‐
di inaa tu pag ng De partment of Ag ‐
ricul tu re. Ayon sa da tos ng Bu reau 
of Ani mal In dustry, apek ta do ng 
pan dem yang ito ang 20 pru bin sya 
sa wa long re hi yon. Nag re sul ta ito sa 
pag ka tay sa 1.8 mil yong ma nok na 
apek ta do.

Li ban di to, may ban ta rin ng 
pag ta as nang ₱2 ka da ki lo sa pre syo 
ng bi gas sa da ra ting na mga bu wan. 
Inaa sa han din ang pag ta as ng pre ‐
syo ng ti na pay da hil sa tu ma ta as na 
pre syo ng it log at ibang sang kap.

Ga so li na, kur yen te, tu big
at pa ma sa he

Nga yong Ene ro, nag ta as na ng 

Mag ka sa bay na de lub yo ng su mi si rit na pre ‐
syo ng ba ta yang mga bi li hin at ser bi syong 

pan li pu nan at wa lang ti gil na pag-u lan at pag ba ‐
ha ang su ma lu bong sa ma ma ma yang Pi li pi no sa pag ‐
pa sok ng 2023. Sa ha rap ni to, wa lang so lu syon ang 
re hi meng Marcos sa tu mi tin ding kri sis sa ka bu ha yan li ‐
ban sa pa ki tang-ta ong mga hak bang.

Sa unang bu wan ng 2023:

Nag ta taa sang pre syo
ng pag ka in, ba ta yang
ser bi syo 

ne tong ₱3.1/lit ro ang pre syo ng 
ga so li na ha bang ₱0.8/lit ro ang sa 
ke ro se ne. Hi ni la ni to tu ngong abe ‐
reyds na ₱70 ka da lit ro ang ga so li ‐
na.

Inia nun syo ng Ma ni la Electric 
Com pany (Me ralco) nga yong bu ‐
wan na ta ta as ang si ngil ni to sa 
kur yen te ng ₱0.62 ka da ki lo watt-
ho ur (kWh). Ma ni ni ngil na ito ng 
₱10.9 ka da kWh nga yong bu wan. 
Sa re gu lar na kon su mo ng isang 
pa mil yang Pi li pi no na 200 kWh, na ‐
nga nga hu lu gan ito ng dag dag na 
₱125.

Sa man ta la, si si mu lan nang ku ‐
nin nga yong Ene ro ang dag dag-si ‐
ngil sa yu ti li dad na tu big sa Met ro 
Ma ni la na ₱8.04 ka da metro kubiko 
pa ra sa mga na ka-ku nek ta sa Ma ‐
ni la Wa ter ha bang ₱3.29 ka da 
metro kubiko ang sa May ni lad.

May pa ngam ba ring ita ta as 
ang pa ma sa he sa LRT nga yong 
taon. Maaa ri itong dag da gan ng 
₱2.29 pa ra sa pag sa kay at ₱0.21 
sa mga ka su nod na ki lo met ro. Ang 
da ting pa sa he na ₱13 ay maaa ring 
ma ging ₱15 ha bang ang mas ma ‐
la la yong bya he na nag ka ka ha la ga 
ng ₱15 ay ma gi ging ₱20. Ita ta as 
ang si ngil sa pa sa he ka da da la ‐
wang taon sang-a yon sa kontra ta 
ng pri ba dong mga kum pan yang 
nagma may -a ri sa tren at gub yer ‐
no.

Sa man ta la, na ka tak dang ita ‐
as ang pre syo ng liquified pet ro ‐
le um gas (LPG) sa da ra ting na 
Peb re ro.
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Ma li naw na ma li naw na si na bi ni 
Lt. Gen.  Ja mes Bier man, com man ‐
ding ge ne ral ng Third Ma ri ne Expe ‐
di tio nary Force (III MEF) at Ma ri ne 
Forces Ja pan ng US, na ma la on 
nang pi nag ha han da an ng US ang 
pag lu lun sad ng ge ra kontra Chi na, 
at ini ha lin tu lad ang pag ha han da di ‐
to sa gi na wa ni lang pag ha han da ng 
ge ra sa Uk rai ne la ban sa Rus sia. Sa 
in terbyu ka ma kai lan ng Fi nancial 
Ti mes, si na bi ni Bier man:

"Paa no na tin na ta mo ang an tas 
ng ta gum pay sa Uk rai ne? Ma la king 
ba ha gi ni yon ay da hil mu la nang 
pag sa la kay ng Rus sia noong 2014 at 
2015, nag sik hay ta yong mag han da 
sa mga dig ma an sa hi na ha rap: pag ‐
sa sa nay sa mga Uk rai ni an, pag pu si ‐
syon ng mga sup lay, pag tu koy ng 
mga lu gar kung saan pwe de ta yong 
mag bi gay ng su por tang ope ra syon, 
isus ti ne ang ope ra syon... Ta wag na ‐
tin di yan ay pag ha han da ng teat ro. 
At ini ha han da na tin nga yon ang 
teat ro sa Ja pan, sa Pi li pi ‐
nas at iba pang lu gar."

Ipi na ki ki ta ng mga sa li ‐
tang ito ni Bier man ang ka ‐
pa la lu an ng im per ya lis tang 
US sa pag tu tu lak ni tong 
ipa taw ang ka pang ya ri han 
ni to saan mang pa nig ng 
mun do na wa lang pag sa ‐
saa lang-a lang sa so be ran ‐
ya ng mga ban sa, la lu na ng 
mga ma la ko lon ya ni to tu lad 
ng Pilipinas. Iti nu tu ring ni ‐
tong mis tu lang tau-tau han 
sa la rong chess ang mga 
ban sang "al ya do" ni to sa 
estra te hi ya ni to na pa li bu ‐
tan ang Chi na.

Sa pag ga mit ng US sa 

Pi li pi nas bi lang ba ha gi ng "te at ro ng 
dig ma" ni to la ban sa Chi na, gi na ga ‐
wa itong mag net o tar get ng po sib ‐
leng pag-a ta ke ng Chi na sa ka ling 
su mik lab ang ge rang US at Chi na. 
Ta ha sang pag la pas ta ngan sa ka sa ‐
rin lan ng Pi li pi nas ang pag ga mit sa 
ban sa na lun sa ran ng US ng mga 
ge ra ni to sa iba yong-da gat.

Na ga ga wa ito ng US sa Ja pan, 
Ko rea at Pi li pi nas da hil ang mga na ‐
kau pong gub yer no sa mga ban sang 
ito ay mga su nud-su nu ran sa dik ta 
ng US. Buong-lar ga nga yon ang 
gub yer no ni Fu mio Kis hi da ng Ja pan 
sa pa ki ki pag kut sa ba han sa mi li tar 
ng US, ka bi lang ang pag pa pa la ki ng 
gas tos pa ra bu mi li sa US ng mga 
misayl na ka yang tu ma ma sa mga 
tar get na 1,000 ki lo met ro ang la yo. 
Iti nu tu lak na man ni Pre si dent Yoon 
Suk Yeol ng Ko rea ang pag pup wes to 
ng mga ar mas nuk le yar ng US sa ka ‐
ni lang ban sa. May ma la la king ba se 
mi li tar ang US kap wa sa Ja pan at 

Ta ha sang ni la la pas ta ngan ng gub yer nong Bi den ng US ang ka sa rin lan ng 
Pi li pi nas sa gi na ga wa ni tong pag ha han da ng "te at ro ng ge ra" la ban sa 

ka ri bal ni tong im per ya lis tang Chi na. Ka sa ma ang Ja pan, South Ko rea, Si nga ‐
po re at iba pang ban sa sa ti na gu ri an ni tong "first-is land cha in" o ka wing ng 
mga is lang pi na ka ma la pit sa Chi na, ang Pi li pi nas nga yon ay pi nup wes tu han 
ng US ng mga tau han at ka ga mi tang mi li tar na han dang ga mi tin sa sag lit na 
su mik lab ang dig ma an.

Ko rea.
Noong na ka ra ang taon, idi nek ‐

la ra ng gub yer nong Marcos ang 
pla nong big yang-da an ang pag ta ‐
ta yo ng US ng li ma pang mga pa si ‐
li dad sa mga lu gar na pi ni li ng US: 
da la wa sa pru bin sya ng Ca ga yan, 
at tig-i sa sa Isa be la, Zam ba les at 
Pa la wan. Dag dag ito sa li ma nang 
pa si li dad mi li tar ng US sa loob ng 
mga kam po ng AFP na iti na yo sa 
ila lim ng En hanced Defen se Coo pe ‐
ra ti on Ag ree ment (EDCA). Pi na ni ‐
ni wa la ang ga ga mi tin ng US ang 
mga pa si li dad na ito pa ra ip wes to 
ang mga gro und-to-air mis si le 
system na na ka tu tok sa Chi na.

Ang ga yong mga pa si li dad ay 
ba ha gi ng estra te hi ya ng US na itu ‐
lak ang Chi na na "u nang bu mu not 
ng ba ril." Ka bi lang sa pang-uu pat 
na ito ang pag pa la yag ng mga bar ‐
kong pan dig ma sa Tai wan Stra it na 
ki ni ki la lang te ri tor yong pan da gat 
ng Chi na sa ila lim ng One Chi na 
Po licy, dag dag pa ang wa lang hin ‐
tong pag la la yag ng mga aircraft 
car ri er ni to sa kan lu ran at si la ‐
ngang ka ra ga tan ng Pi li pi nas at sa 
si la ngan ng Ja pan, pa ti na ang su ‐
nud-su nod na mga "pag sa sa nay sa 
ge ra" sa Pi li pi nas, South Ko rea at 
Ja pan, ga yun din sa In dia, ma la pit 

sa hang ga nan ng Chi na.
Ang pang-uu pat ng 

US ng ge ra sa Chi na ay 
ba ha gi ng pag tu tu lak 
ni to na kontro lin ang 
mga pa mi li han at pag ‐
ku ku nan ng re kur so. 
Ang ilang de ka dang 
pa ki ki pag sab wa tan sa 
mga mo no pol yo bu ruk ‐
ra tang ka pi ta lis ta sa 
Chi na nga yo'y isang 
na mu mu ong tung ga li an 
sa eko nom ya at mi li tar. 
La yu nin ng US na aga ‐
win ang ma la la wak na 
pa mi li hang di no do mi ‐
na han ng mu rang ka la ‐
kal ng Chi na.

Pag ga mit ng US sa Pi li pi nas
sa pag ha han da sa ge ra kontra Chi na
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Ang na tu rang ba se mi li tar ay li ‐
him na pi na un lad at pi nag ka gas tu ‐
san ng AFP na may su por ta ng US 
upang ma ging “mi ni-Su bic” pa ra 
pag sil bi hin sa mga sun da long Ame ‐
ri ka no at ma ging is ta syon ng mga 
bar kong pan dig ma ng im per ya lis ‐
mong US. Ti na ta yang 160 ki lo met ro 
ang la yo ni to sa Spratly Is lands 
kung saan na ka pu si syon ang mga 
pa si li dad-mi li tar ng Chi na.

Nang iti na yo ang NSCC sa Ulu ‐
gan Bay, wi na sak ni to ang ka li ka san 
at nag ha tid ng po lu syon sa ka pa li gi ‐
ran. Si na ga sa an ng mga iti na yong 
imprastruk tu ra at pa si li dad-mi li tar 
ng US ang ma ya man at pro tek ta ‐

dong ba ka wa nan at mga ba hu ra. 
Wa lang per mit mu la sa Com mu nity 
Envi ron ment and Na tu ral Re so urces 
(CEN RO) ang gi na wang pag pu pu tol 
sa mga pu no sa lu gar ga yong 
protektadong erya ang look.

Ma tin di ang epek to ni to sa bu ‐
hay, ka bu ha yan at ari-a ri an ng na sa 
1,700 re si den te ng Ba ra ngay Maca ‐
rascas, isa sa li mang bar yong na ka ‐
pa li bot sa Ulu gan Bay. Ma la wa kang 
pi na la yas ang mga re si den teng na ‐
ni ni ra han sa lu gar ma ta pos ide mo lis 
ang hi git sa 100 ti ra han upang big ‐
yang-da an ang ba se mi li tar. Na wa ‐
lan ng lu gar pa ra sa ha nap bu hay 
ang mga ma ngi ngis da da hil ang 

Ang Naval Sta ti on Car li to Cu na nan (NSCC) ay isa sa da la wang ba se mi li ‐
tar ng US sa Pa la wan sa ila lim ng En hanced Defen se Coo pe ra ti on Ag ree ‐

ment ng US at Pi li pi nas. Iti na yo ito sa ilalim ng re hi meng Aqui no II bi lang ba ‐
ha gi ng pag ti ti yak ng US sa kontrol sa ka ra ga tan ng In do-Pacific. Par te ito ng 
ti na ta wag na “first is land cha in” (Ja pan, Tai wan, Pi li pi nas, Bor neo, at iba pa) 
la ban sa Chi na. Ma ta tag pu an ang NSCC sa Oyster Bay, ba ha gi ng Ulu gan Bay 
sa Puer to Prince sa City.

buong Ulu gan Bay ay na ging ba ha gi 
ng dau ngan ng ma la la king bar kong 
pan dig ma ng US. Bi na ba ril ng mis ‐
mong mga sun da long Pi li pi no ang 
bang ka ng mga ma ngi ngis dang ma ‐
pa pa la pit sa look.

Nag du lot ang ba se mi li tar ng 
mga pag-a bu so sa ma ma ma yang 
Pa la weño. Lu mo bo ang mga ka song 
pan da ra has, pang-aa bu so sa mga 
ka ba bai han at ba ta at iba pang 
mga pag la bag sa ka ra pa tang-tao 
ng mga mer se nar yong sun da long 
Ame ri ka no at AFP. Lu ma ga nap ang 
pros ti tu syon at sex trafficking ma ‐
ta pos ita yo ang hi le ra ng mga bar o 
ba hay-a li wan sa Puer to Prince sa 
upang mag sil bi sa mga sun da long 
Ame ri ka no. May mga ulat na may 
isang van na nag la la man ng mga 
ka ba bai han na ipi na sok sa mis mong 
sayt kung saan naroon ang NSCC.

Hi na law mu la sa Ang Pu lang La ra ‐
ngan, re bo lu syo nar yong pa ha ya gang 
ma sa sa Pa la wan.

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

Pre sen sya ng US
sa Ca ga yan, iti na tak wil

ITINATAKWIL NG MAMA MA  ‐
YAN sa Ca ga yan Val ley ang 
na pi pin tong pagtrans por ma ng 
mga kam po mi li tar ng AFP tu ‐
ngong mga pa si li dad ng mi li tar 
ng US, alin su nod sa pag da dag ‐
dag ng li ma pang lo kal na kam ‐
po ng US sa ila lim ng ta gi bang 
na En hanced Defen se Coo pe ‐
ra ti on Ag ree ment. Gagamitin 
ng US ang mga pasilidad na ito 
bilang permanenteng base ng 
gamit-militar at tropang Ame ‐
ri kano.  

Sa ta ya ng Na tio nal De ‐
mocra tic Front of the Phi lip ‐
pi nes-Ca ga yan, ipa ga ga mit 
ng pa pet na re hi meng Marcos 
sa mga pwer sa ng US ang 
mga kam po mi li tar ng AFP sa 
Sta. Ana at Lal-lo. Isa pa ang 
50-ek tar yang lu pang inaa gaw 
nga yon ng AFP mu la sa mga 
mag sa sa ka sa Divi lacan, Isa ‐
be la.

Ae ri al bom bing sa ko mu ni dad ng mga ka tu tu bo sa In dia,
ki nun de na ng CPI (Maoist)

KINUNDENA NG Com mu nist Party of In dia (Maoist) ang bru tal at des pe ra dong 
pam bo bom ba ng mga ar ma dong pwer sa ng gub yer no ng In dia sa hin di baba ba sa 
si yam na ko mu ni dad sa ba ha ging South Bas tar sa hang ga nan ng Chhattisgarh-
Te la nga na noong Ene ro 11 ng uma ga. Anang gru po, nag si mu la sa alas-11 ng 
uma ga ang wa lang-a wat na pag hu hu log ng mga bom ba sa ko mu ni dad pa ra mag ‐
ha sik ng ta kot at sin da kin ang mga ka tu tu bo. 

"Ma li naw sa gi na wang ito ng reak syu nar yong gub yer no kung gaa no ka-des pe ‐
ra do ang pa sis tang Bharatiya Janata Party na du ru gin ang mga pwer sang Maois ‐
ta," saad ni Ka sa mang Ab hay, ta ga pa ga sa li ta ng CPI (Maoist). Ani ya, na pi li tang 
gu ma mit ng mga sa sak yang pang him pa pa wid ang mga pa sis ta da hil sa ta kot na 
pu ma sok sa ka lu pa an ng ka gu ba tan kung saan po sib leng sa lu bu ngin si la ng ar ma ‐
dong pag la ban ng mga ka tu tu bo. "Da hil ang mga tao sa mga re hi yong ito ay may 
ma ta as na pu li ti kal na ka mu la tan, na ngi ngi nig sa ta kot ang Central Reserve Police 
Force at iba pang pwer sa na mag-o pe ra syon sa ka lu pa an," ayon pa kay Ab hay.

La yon ng mga pag-a ta ke na paat ra sin at bu wa gin ang pag ka kai sa ng mga ka ‐
tu tu bo pa ra mai ben ta ang la hat ng na tu ral na re kur so sa re hi yon sa mga im per ‐
ya lis ta at bur ge syang kumpra dor.

Sa ha rap ng pag-a ta ke ng kaa way, na ga wang pa ta ma an ng mga pwer sa ng 
People's Li be ra ti on Gue ril la Army ng CPI (Maoist) ang umaa ta keng mga pwer sa. Na ‐
si ra ni to ang isang he li kop ter ng kaa way at na su ga tan ang anim na pa sis tang sun da lo.

Ayon pa kay Ab hay, na ka ti ti yak si la na pa ti tin di hin pa ng gub yer no ng In dia ang 
pag ga mit ng ae ri al stri ke at ae ri al bom bing pa ra tu gi sin ang pa mu nu an ng CPI 
(Maoist). Ngu nit, ani ya, "da pat ma la man ng kaa way na hin di ma tu tum ba san ng 
mga bom ba at dro ne ni la ang ka han da ang mag sak ri pi syo ng ba wat isang ge ril ya, 
hin di ni to ma du du rog ang re bo lu syong In di an." 


