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Ki ni ang nag hug pong ug nag tuk ‐
mod sa ka taw han nga mag-al sa sa 
ED SA ka pin tu lo ug tu nga ka de ka da 
na ang mi la bay. Ki ni usab ka ron ang 
nag hiu sa ka ni la nga mo su kol aron 
ias dang ug pa na lip dan ang ilang mga 
ka tu ngod ug kaa yu han, ug ang ilang 
pa ngan doy alang sa ti nu od nga na ‐
sud nong ka ga wa san ug de mok ra sya. 
Sa ma sa ama hang dik ta dor, ga mit ni 
Marcos Jr ang pi na ka du not ug pi na ‐
ka hi wi nga mga pa maa gi sa nag ha ‐
ring hut-ong sa pag pa da gan sa pu no 
sa kri sis nga sis te mang se mi ko lon yal 

ug se mip yu dal sa Pi li pi nas.
Su nud-su nu ran si Marcos Jr sa 

mga lang yawng ga hum ug wa la ni ga ‐
may nga du ngog sa gi na hi mong pag ‐
su ren der sa kau ga ling nan ug kaa yu ‐
han sa na sud sa mga lang yawng ga ‐
hum, ila bi na sa US ug Chi na.

Mga pa li si yang neo li be ral nga 
gi sug dan sa iyang ama han niad tong 
de ka da 1970, ang gi na pa tu man ka ‐
ron ni Marcos Jr. Gi na du so nii ni ang 
to do-lar gang li be ra li sa syon sa pa ‐
mu hu nan ug im por ta syon sa nga lan 
sa "hing pit nga pag-ab li sa pul ta ‐
han." Gi na ha tag ang ta nang pa bor 
ug saad sa lang yawng dag kung ka pi ‐
ta lis ta, ila bi na ang ubos nga su hu lan 
sa mga ma mu muo ug di li pag si ngil 

Marcos kan hi ug ka ron:
pa pet, pa sis ta ug paan tus sa ka taw han

Tin-aw kaa yo alang sa ka taw hang Pi li pi no nga si Fer di nand Marcos Jr, 
ka sam ta ngang he pe sa pa pet nga es ta do, wa lay ka lai nan sa ama han 
ni yang kan hing dik ta dor: pa re ho si lang pa pet, pa sis ta, ko rap ug paan ‐

tus, ug wa lay pag ta gad sa kaa yu han sa ka taw hang gu tom ug nag li sud.

og bu his. Gi na ha tag usab sa mga 
lang yawng ka pi ta lis ta ang hing pit 
nga ka ga wa sang ilu gon ang yu ta sa 
mga mag-uu ma ug mi nor yang ka ‐
taw han, ug kaw ka won ang ba han di 
sa ka bu ki ran, su ba ug ka da ga tan.

Pi pi la ka de ka da nang gi na gun-
ob sa maong mga pa li si ya ang pa ‐
ngi na bu hi an sa ka taw han, ang lo kal 
nga pro duk syon ug eko no mi ya sa 
Pi li pi nas. Sa nga lan sa li be ra li sa ‐
syon sa im por ta syon, gi pa sag dang 
mag da pog ang mga lang yawng pa ‐
ti ga yon sa na sud ug sa pa wan ang 
lo kal nga pro duk syon, ila bi na sa 
ag ri kul tu ra. Di li na ha los ma ka gin ‐
ha wa ang ma sang mag-uu ma tu ‐
ngod sa gi dag ha non sa im por ted 
nga bu gas, lain-la ing uta non, si bu ‐

yas, ahos, ug bi san 
asin. Sa nga lan 
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sa de re gu la syon, gi ha ta gag ka ga ‐
wa san ang mga bur ge sya-kumpra ‐
dor nga dag kung ko mer syan te, ug 
im por ter ug is mag ler (nga sa gad 
pa re hong mga ta wo o ilang ka pa mil ‐
ya) aron sub ra-sob rang pa tu ngan 
ang pre syo sa mga pa la li ton.

Sa mi la bayng ha los upat ka de ‐
ka da, pa da yon nga na du not ug la baw 
pang miu bos ang pro duk syon sa Pi li ‐
pi nas ug la bawng gi pi ang ang eko no ‐
mi ya sa na sud. Gi na pa ga was nga 
"ka lam bo an" ang lang yawng pa mu ‐
hu nan sa mga "export proces sing zo ‐
ne" bi san wa la ki ni nag pa lam bo sa 
lo kal nga eko no mi ya. Aron hu li pan 
ang pir meng ka ku lang sa sa la pi tu ‐
ngod sa di li pa tas nga lang yawng pa ‐
kig pa ti ga yon, la baw nga nag sa lig ang 
na sud sa lang yawng pag pa ngu tang 
ug pag pa da la og mga ma mu mu ong 
Pi li pi no sa ga was sa na sud nga tig pa ‐
su lod og dol yar sa na sud. Ka da tuig, 
mo ka bat sa 1/4 sa bad yet sa na sud 
ang gi ta ga na sa pang ba yad-u tang, 
nga wa la na pa hi mus lan sa ka taw han.

Sa ma sa hi wi nga pra yo ri dad sa 
iyang ama han ug sa mga mi su nod nga 
reak syu nar yong gub yer no, ku lang 
kaa yo ang gi ga hing bad yet ni Marcos 
Jr sa pang la was, edu ka syon ug uban 
pang ka ti ling ba nong ser bi syo. Sa pi ‐
kas ba hin, nag ka da ku ang pon dong 
gi nau sik-u si kan sa Ar med Forces of 
the Phi lip pi nes (AFP) aron mo pa lit og 

mga he li kop ter ug erop la nong ig gu ‐
gu bat, mga bom ba, ba la ug uban 
pang hi mang ig gu gu bat nga pa ga ga ‐
mi ton aron sum pu on, had lu kon ug 
pu ka non ang pag su kol sa ka taw han.

Ang dek la ra syon ni Marcos Jr 
nga "hi ga la sa ta nan," sa pag ka ti ‐
nu od, pa li si ya sa pag pau li pon sa ta ‐
nan. Sa kong kre to, gi tu gu tan ni ya 
bag-o lang ang pla no sa gub yer no 
ug mi li tar sa US nga mag tu kod og 
du gang li ma pa ka ba se mi li tar su lod 
sa mga kam pong mi li tar sa AFP sa 
Ca ga yan, Isa be la ug Pa la wan. Pla no 
sa US nga ga mi ton ki ni isip is ta syon 
sa mga tro pa ug magpwes to og mga 
mi sayl nga iti on sa Chi na. Mi tu got 
usab si Marcos nga mag hi mo og hi ‐
niu sang pag pat rul ya ang mga bar ‐
kong ig gu gu bat sa US ug mga pwer ‐
sa sa AFP. Ki ni nga mga la kang ka ‐
ba hin sa estra te hi yang mi li tar sa US 
nga ga mi ton ang Pi li pi nas, la kip na 
ang Ja pan, South Ko rea, Tai wan, ug 
uban pang na sud, isip na tad sa pag ‐
pang hul hog og gye ra sa Chi na, sa ma 
sa gi hi mo nii ning pag ga mit sa Uk ‐
rai ne pa ra ge ra hon ang Rus sia.

Sam tang, daw tuud si Marcos 
nga wa lay gi hi mo atu ba ngan sa pa ‐
da yon nga pag ga mit sa Chi na sa pi to 
ka pa si li dad mi li tar nga ka dag ha nan 
gi tu kod nii ni su lod sa te ri tor yong 
da gat sa Pi li pi nas. Mas gra be pa, 
giim bi ta han ni Marcos ang Chi ne se 

Constructi on and Com mu nica ti on 
Cor po ra ti on, usa ka kum pan yang 
gi pa nag-i ya han sa gub yer no sa Chi ‐
na nga no tor yus sa pag pa nu hol ug 
ko rap syon. La kip ki ni sa mga kum ‐
pan yang na lam bi git sa ma luk pa nong 
pag gun-ob sa ka da ga tan sa Pi li pi ‐
nas. Giaw hag ni Marcos nga pa lap ‐
don ang ope ra syon sa maong kum ‐
pan ya sa Pi li pi nas, bug ti sa du gang 
pau tang gi kan sa Chi na.

Sa ma niad tong pa na hon sa dik ‐
ta dur yang Marcos, na nga lis ngaw 
usab ka ron ang ba ho sa ko rap syon. 
Ga was sa pag da wat og su hol sa 
mga lang yawng kum pan ya, na but ‐
yag kan hi lang nga na lam bi git usab 
si Marcos Jr sa di nag kung is mag ‐
ling, nga ang uban ila dong par yen te 
sa iyang asa wa nga si Liza Ara ne ta. 
Gi pa pas pa san usab ni Marcos ang 
pag pun dar og Ma har li ka Invest ‐
ment Fund aron maang kon ang ga ‐
tu san ka bil yong pon do sa gub yer no 
ug ibu tang sa mga gi na pa bu ran ni ‐
yang mga ne go syo.

Sam tang la baw pang mig ra be 
ang pag ka pa pet ni Marcos Jr, ang 
ko rap syon ug pag pa an tus sa ka ‐
taw han, la baw usab nga nag ka ba ‐
ngis ug nag kag ra be ang bru ta li dad 
sa gye ra sa reak syu nar yong es ta do 
ba tok sa ka taw han. Sa du so usab sa 
among im per ya lis tang US, nag ka ‐
ba ngis ang gi na hi mong kam pan ya 
sa AFP ug Phi lip pi ne Na tio nal Po lice 
(PNP) sa pag sum po sa ka taw han. 
Sa ma ka ba ngis niad tong ba la od 
mi li tar ni Marcos ang pu li ti kan hong 
pag pa num po ug kontra-in sur hen si ‐
ya ka ron. Ma luk pa non ug wa lay pi li 
ang pag ya tak sa mga taw ha nong 
ka tu ngod ug in ter na syu nal nga ma ‐
ki taw ha nong ba la od.

Sa ma ila lum ni Marcos Sr, nag ‐
lu nang sa ka li sud ang ma sang ma ‐
mu muo, mag-uu ma ug ti bu ok ka ‐
taw han ila lum ni Marcos Jr, sam ‐
tang nag la ngoy sa lu ho ug ka ha ru ‐
hay ang mga as yen de ro, dag kung 
bur ge sya-kumpra dor ug lang yawng 
dag kung ka pi ta lis ta. Atu ba ngan sa 
na si na ti ni lang pag pang da ug da ug 
ug pag pa hi mu los, tin-aw nga wa lay 
laing da lan alang sa ka taw han kun ‐
di li ang da lan sa re bo lu syo nar yong 
pag su kol.
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Pu lis sa Sout hern Pa nay, gia ta ke sa BHB

GI TA HO SA BA GONG Huk bong Ba yan (BHB)-So ut hern Pa nay ang mga ar ma ‐
dong ak syong gi lun sad nii ni sa mi la bayng mga bu lan ba tok sa sa lot nga mga 
pwer sa sa pu lis ug mi li tar sa habagatang da pit sa is la.

Gi pa but han sa yu nit sa BHB ang de tatsment sa 2nd Pla to on, 1st Iloi lo 
Mo bi le Com pany sa pu lis sa Ba ra ngay Ma yang, Tu bu ngan, Iloi lo niad tong 
Peb re ro 1. Ay ha nii ni, gi pa but han sa huk bong ba yan ang de tatsment sa 
CAFGU sa Ba ra ngay Tu bu dan, San Re me gio, An tique niad tong Ene ro 28.

Sam tang, niad tong Di syembre 11, 2022, giam bus sa BHB ang giu sang 
pwer sa sa San Re me gio Mu nici pal Po lice Sta ti on ug An tique Mo bi le Force nga 
nag-o pe ra syon sa Ba ra ngay Ani nga lan, San Re mi gio, An tique. Du ha ka pu lis 
ang na sam dan sa am bus.

Sa is la sa Neg ros, nai go sa BHB-So uthwest Neg ros ang mga sun da lo sa 
15th IB sa usa ka engkwentro sa Sit yo Ma li pa yon, Ba ra ngay San Jo se, Si pa lay 
City niad tong Ene ro 18. Tu lo ang kum pir ma dong na pa tay sa 15th IB sam tang 
pi to ang na sam dan.

Gi pa but han usab sa BHB-North Neg ros ang de tatsment sa CAFGU sa Ba ‐
ra ngay Ban di la, To bo so, Neg ros Occi den tal niad tong Ene ro 31.

Pag sau log ug pag ban say ng BHB,
gi lun sad sa Wes tern Sa mar 

Niad tong Di syembre 25, 2022, 
nag ta pok ang mga Pu lang mang gu ‐
gu bat sa BHB ug mga myembro sa 
re bo lu syo nar yong or ga ni sa syong 
ma sa aron sau lu gon ang ani ber sar ‐
yo sa Par ti do ug pa ra nga lan ang 
mga re bo lu syo nar yong mar tir. Na ‐
hi mong sentro sa prog ra ma ang 
pag dum dum sa mga dag kung ka ‐
dau gan sa Par ti do sa is la sa mi la ‐
bayng tuig.

Gii la sa pa nag ta pok ang ka ba ‐
ya ni han sa Do lo res 22, ni Joel Arceo 
(Ka Divi no) ug uban pa. Nag lun sad 
usab og hi lum nga 21-gun sa lu te isip 
pag ha tag sa pi na ka ta as nga pag sa ‐
lu dar kang Kau bang Jo se Ma ria Si ‐
son.

Pag ban say mi li tar
Niad tong ula hing se ma na sa 

Ok tub re 2022, gi lun sad sa BHB-
Wes tern Sa mar aron pa kus gon ang 
ka pa si dad sa mga Pu lang mang gu ‐
gu bat sa hu got nga pag su nod sa 

ku mand, lain-la ing por ma syon ug 
ma ni ob rang pang kom bat ug de pen ‐
sa, ug uban pa.

Usa sa mga mi sal mot sa pag ‐
ban say ang bag-ong rek rut nga si 
Ka Rain, 20 an yos, ug myembro sa 
Ka ba ta ang Ma ka ba yan sa ilang bar ‐
yo. Gi pa ta as sa pag ban say ang 
iyang kumpyan sa aron mo gu nit og 
ar mas ug mo su kol sa kaa way.

Nag ma lam pu son ang pag ban ‐
say ta li wa la sa dau tang pa na hon. 
Ba lon sa mga mang gu gu bat ang 
ilang mga na kat-o nan sa pag pa tu ‐
man sa ilang mga ta has. Wi ka ni 
Ka Pan der nga maoy na ngu lo sa 
pag ban say, "Ki tang mga Pu lang 
mang gu gu bat ki na hang lang ka nu ‐
nay uhaw sa mga pag tu on ug pag ‐
ban say tu ngod kay din hi nau mol 
ang atong mga ka pa si dad ug re bo ‐
lu syo nar yong di wa alang sa la baw 
pang pag tam po sa ma ling ka was ‐
nong kalihukan sa ka taw hang Pi li ‐
pi no."

Lu yo sa pa sis tang mga ata ke sa Ar med Forces of the Phi lip pi nes (AFP) 
ug na ka po kus nga ope ra syong mi li tar sa mga lung sod sa Sa mar, pa da ‐

yon nga na ka pan lim ba sog ang mga yu nit sa huk bong ba yan sa pru bin sya. 
Na ka pa hi ga yon ang BHB og mga pag sau log ug uban pang ak ti bi dad niad ‐
tong ula hing kwar to sa 2022.

Pla nong eher si syong
mi li tar sa US ug Pi li pi nas 

sa Ilocos, gi kun de na

GI KUN DE NA SA Na tio nal De ‐
mocra tic Front-I locos ang pla ‐
nong pag lun sad sa ika-38 Ba li ‐
ka tan Exerci ses sa mga sun da ‐
long Pi li pi no ug Ame ri ka no sa 
Ilocos Nor te sa uma la bot nga 
Ab ril 24-27. Na ka tak da ki ning 
sal mu tan sa 16,000 ka sun da ‐
lo, matud sa pa siu nang mga 
ba li ta. 

Ma tud sa NDF-I locos, ika ‐
du hang eher si syong mi li tar na 
ki ni nga pa ga lun sa ron sa 
Ilocos Nor te. Unang gi lun sad 
ang giu sang pag ban say sa Phi ‐
lip pi ne Ma ri nes ug US Ma ri nes 
sa Cur ri mao ug Laoag City 
niad tong Hun yo 2022.

Sa pa ma ha yag ni Col. 
Micha el Lo gico, nga na ngu lo 
sa maong eher si syong mi li tar, 
gi tudlo nii ni ang Ba ra ngay 
Ba yog, Bur gos isip "o pe ra tio ‐
nal area" sa pa ga hi mu ong 
eher si syo. Ang bay ba yon sa 
Ba yog paga ga miton isip coas ‐
tal air defen se si te. Din hi usab 
ipa hi ga yon ang live fi re 
exerci ses aron su la yan ang 
mga bag-ong hi mang ig gu gu ‐
bat sa US.

Ba rog sa NDF-I locos, ibu ‐
tang nii ni sa pe lig ro ang ka ‐
taw hang Iloca no ug pa ga ya ‐
ta kan ang so be ran ya sa Pi li ‐
pi nas. Nag pa hi mang no usab 
si la sa pe lig ro nga ibu nga sa 
eher si syo sa ki nai ya han la kip 
ang po sib leng pag gu ba sa 
mga co ral reef sa ka da ga tan 
sa lu gar. Ma tud nii ni, isa pe ‐
lig ro ila bi na sa live fi re 
exerci ses ang mga ko mu ni dad 
sa mga ma ngi ngis da ug mag-
uu ma. 

Ang US-RP Ba li ka tan 
Exerci ses na ka gam ba lay sa di li 
pa tas nga Mu tu al Defen se Tre ‐
aty ug Vi si ting Forces Ag ree ‐
ment. Du gang sa Ilocos Nor te, 
adu nay mga ba hin ki ning pa ga ‐
lun sa ron sa Fu ga, Ca la yan ug 
Ba ta nes. 
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Wa la na ba ti sa ka taw han, ila bi na sa ka bus, ang gi pang hi nam bog ni Fer ‐
di nand Marcos Jr nga 7.6% nga pag lam bo niad tong 2022 sa gross do ‐

mes tic pro duct (GDP o lo kal nga pro duk syon) sa Pi li pi nas. Ma tud sa gru pong 
Ka da may, “la yo sa tu ngol” sa Pi li pi nong ka bus ang gi ma ya nga “pag lam bo” ni 
Marcos Jr. Wa la si la nag la um nga ma sul bad sa “bya he rong pre si den te” ang 
ilang nag da go ok nga ti yan.

Pag lam bo sa GDP, “la yo sa tu ngol”

Gi mak mak sa mga ka bus ang 
pag ha ri ni Marcos Jr isip “pa na hon 
sa ka gu tom.” Ma tud mis mo sa es ta ‐
dis ti ka sa es ta do, mi da ku ngad to sa 
20 mil yon (na du ga ngan og 2.3 mil ‐
yon) ang ka bus niad tong 2022. La ‐
bing dag han ang na ka si na ti og ka ‐
gu tom sa tu nga-tu nga sa Ok tub re 
ug Di syembre niad tong mi la bayng 
tuig bu nga sa pa da yong pag sa ka sa 
pre syo sa mga pa la li ton.

“Flash in the pan” o usa ka bu ‐
tang nga da lik yat la mang ug di li na 
ma sub li, ang ta wag sa Ibon Foun ‐
da ti on sa gi pang hi nam bog nga pag ‐
lam bo sa GDP. “Re bo und” o bwe lo 
la mang ki ni gi kan sa gra beng pag ‐
tiu rok sa eko no mi ya nga gi bu nga sa 
hu got nga mga lockdown sa pa na ‐
hon sa pan dem ya. Si gu ra dong ma ‐
hi ta bo ang ha bog nga pag ka hag ba 
sa eko no mi ya ka rong tui ga, ma tud 
sa insti tu syon.

Gi nai lad la mang sa gub yer no 
ang pub li ko ka la bot sa pag lam bo, 
ma tud sa Ibon. Gus to la mang nii ‐
ning ipa ga wal ang ku nu hay “maa yo 
nga pag ti mon” ni Marcos Jr sa eko ‐
no mi ya. Sa aktwal, di li ki ni mag du ‐
gay tu ngod kay mi sang ko na ang 
“pag lam bo” gi kan sa ma ka say sa ya ‐
nong 9.5% nga pag kahag ba sa lo kal 
nga pro duk syon niad tong 2020. 
“Mo ba lik na ki ni (e ko no mi ya) sa 
kan hing pad ron sa hi nay nga pag ‐
lam bo ay ha mag pan dem ya.”

Ga ni, nag su god na ang pag hi nay 
sa ikau pat nga kwar to sa 2022 kung 
asa mi lam bo og 7.2% ang eko no mi ‐
ya, pi na ka hi nay sa ti bu ok 2022. Ang 
gi pang hi nam bog nga “reve nge 
spen ding” o pag ta as sa pag gas to sa 
mga pa mil ya (hou se hold con sumpti ‐
on) mi kun hod na gi kan pa sa ika du ‐
hang kwar to sa tuig. Wa lay 
bwe lo ang pag gas to bi san 
niad tong Pas ko.

Sam tang, ika tu lo nga tuig na 
nga na hag ba ang pro duk syon sa ag ‐
ri kul tu ra. Ma tud mis mo sa da tos sa 
es ta do, ne ga ti bo o anaa sa -0.1% 
ang pag lam bo sa lo kal nga ag ri kul ‐
tu ra niad tong 2022. Ay ha nii ni, mi ‐
sig pit ang pro duk syon sa sek tor og 
-1.7% (2021) ug -1.2% (2020). Bi san 
niad tong 2019, di li sig ni pi kan te ang 
pag lam bo sa ag ri kul tu ra (0.3%). Sa 
mag ka su nod nga tu lo ka tuig, mi ‐
hag ba ang pa na num ug pag pa ngis ‐
da. Mi sa ka ga may ang pro duk syon 
sa lives tock (1.9%) apan di li ki ni sa ‐
rang aron bi ra hon pa ta as ang tan ‐
tos sa pag lam bo sa ti bu ok sek tor.

Di li so lu syon sa kri sis
Di li ma re sol ba ang ma lung ta ‐

rong kri sis sa eko no mi ya sa Pi li pi nas 
pi naa gi sa Phi lip pi ne Deve lop ment 
Plan (PDP) 2023-2028, ang prog ra ‐
ma sa eko no mi ya ni Fer di nand 
Marcos Jr. Gi ta wag sa Ibon ang 
pla no nga “ka ra an na.” 

Ang PDP, ma tud sa insti tu syon, 
ang pang-si yam na sa mga “prog ra ‐
mang pang ka lam bo ‐
an” gi kan sa pa na ‐
hon sa dik ta dur yang 
Marcos. Su kad ka ni ‐

ad to hang tud sa ka sam ta ngan, na ‐
ka pun ting ang maong mga prog ra ‐
ma sa pag pa tu man sa mga re por ma 
alang sa “ga was nong pamatiga ‐
yon.” Buut pa sa bot la mang nii ni 
nga mag pa da yon ang na ka pun ting-
sa-eksport nga pro duk syon sam ‐
tang nag ka pag ka pag ang reak syu ‐
nar yong es ta do nga ma ka ag ni og 
lang yawng pa mu hu nan.

Gi la tag sa Ibon ang da tos sa 
es ta do nga nag-i ngong mi da ku ang 
ba hin sa pro duk syong pang-eksport 
gi kan 16% sa GDP niad tong de ka da 
1980 ngad to sa 40% niad tong de ka ‐
da 2000. Unum ka be ses usab nga 
mi da ku ang lang yawng pa mu hu nan 
gi kan de ka da 1980 (5% ng GDP) 
ngad to sa 29% sa ka sam ta ngan.

Atu ba ngan nii ni, pau bos ang 
pad ron sa pag ma nu pak tu ra ug ag ‐
ri kul tu ra su kad pa niad tong de ka da 
1950. In gon man, nag ka ga may ang 
ihap sa gi na emple yo nii ning mga 
ma mu muo.

La baw nga ipa hag ba sa PDP 
2022-2028 ang na sud sa gra beng 
kri sis. Ki ni tu ngod kay na ka gam ba lay 
ang pla no sa pa li si yang glo ba li sa ‐
syon nga hi nung dan sa ma luk pa nong 
di semple yo, ka li sud ug ka wa lay ka ‐
lam bu an sa mia ging upat ka de ka da.

Im bes nga pa lam bu on, pa da yon 
nga pa gapat yon sa re hi men ang 
pro duk ti bong mga sek tor sa eko no ‐
mi ya, par ti ku lar ang ag ri kul tu ra, pi ‐
naa gi sa wa lay pu gong im por ta syon. 
Wa la ki niy iha tag na su por ta bi san 
sa ka sam ta ngang pro duk syon.

Sa ma sa mga pla no sa eko no mi ‐
ya sa mi la bayng mga reak syu nar ‐

yong re hi men, wa la ki niy la raw 
nga iha tag sa mga ma mu muo 
ang ma ka bu hi nga su hu lan ug 
prog ra ma alang sa re por ma 

sa yu ta, pag pa ta as sa 
pre syo sa pag pa lit sa 
mga pro duk tong pang-
ag ri kul tu ra sa mga mag-
uu ma ug uban pang gi ki ‐
na hang lang re por ma aron 
ia ngat ang ki na bu hi ug 
pa ngi na bu hi an sa ma yor ya 
sa mga Pi li pi no.
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NDFP consultant ug 4 pa, dili ma ka ta ru nga nong gia res to 

Dili ma ka ta ru nga nong gia res to sa mga sun da lo ug pwer sa sa Cri mi nal 
Inves ti ga ti on and De tecti on Gro up (CIDG) ang kon sul tant sa Na tio nal 

De mocra tic Front of the Phi lip pi nes (NDFP) alang sa pa nag his got ka li naw nga 
si Ru ben Sa lu ta, 75, ug iyang asa wa ug pa re hong re bo lu syo nar yong si Pre sen ‐
tacion Cor don Sa lu ta, 63, uban si Yvon ne Lo sa ria sa ilang gi sak-ang ba lay sa 
Doña So le dad, Ba ra ngay La ba ngal, Ge ne ral San tos City niad tong Ene ro 30.

Gia res to si Sa lu ta su bay sa ga ‐
ma-ga mang mga ka so sa pag pa tay 
sam tang si Pre sen tacion ug Lo sa ria 
gi pa sa ka an og mga ka song re bel yon. 
Du gang din hi, gi na pa ga was sa mga 
pwer sa sa es ta do nga na ku ha ka ni la 
ang unum ka tag-as nga ka lib reng 
ar mas, mga ba la ug uban pang ga ‐
mit mi li tar. Si Sa lu ta, ti gu wang na 
ug adu nay chro nic pul mo nary di sea ‐
se. Pa re hong adu nay hyper ten si on 
si ya ug ang iyang asa wa.

Sa Ba guio City, gia res to sa mga 
pu lis si Jen nifer Awi ngan, usa ka 
minorya sa Ka li nga ug myembro sa 
Cor dil le ra Peop les Al li ance (CPA) sa 
iyang ba lay sa Ba ra ngay Pin sao 
Pro per niad tong Ene ro 30. Gi pa sa ‐
ka han si ya, la kip ang wa lo pa, og 
ga ma-ga mang ka song re bel yon sa 
re hi yon sa Cor dil le ra ug Ilocos.

La kip sa mga gi ka su han mao si ‐
lang Win del Bo li nget ug Steve Tau li, 
pa re hong mga upi syal sa CPA, Sa rah 
Abel lon, Lour des Gi me nez, Flo rence 
Kang, mid ya sa Northern Dis patch 
nga si Niño Oco ner, ug si lang Joven ‐
sio Tang ba wan ug Salce do Du ma ‐
yom Dap pay Jr. Di li si la pwe deng 
magpyan sa sa maong mga ka so.

Gia res to usab sa mga pu lis ang 
un yo nis ta ug pro pe sor sa UP Di li ‐

man nga si Prof. Me la nia Flo res 
niad tong Peb re ro 6. Gi pa sa ka han 
si ya og ka song "pag la pas sa Social 
Secu rity Law." Ma tud sa mga gru ‐
po, pag pa mig-ot ki ni sa mga ak ti ‐
bis ta ug prog re si bong per so na he.

Sam tang niad tong Ene ro 30, gi ‐
hik yad sa pub li ko sa An ti-Ter ro rism 
Council (ATC) ang pag dek la rang "te ‐
ro ris ta" kang Dr. Na tivi dad Castro, 
ila dong duk tor nga gi pi ling mag sil bi 
sa mga ko mu ni dad sa Lu mad ug 
mag-uu ma sa Min da nao. Ang ATC 
usa ka ka pu nu ngan nga gi mug na sa 
epek ti bi dad sa An ti-Ter ror Law.

Su layng pag ma sa ker. Na pa tay 
si Danny Ma li nao sa su lay nga pag ‐
ma sa ker sa 3rd Special Forces Bat ‐
ta li on sa li ma ka mag-uu ma sa Sit yo 
Eme rald, Dia ta gon, Lia nga, Su ri gao 
del Sur niad tong Ene ro 24. Nag-a ni 
ang li ma og gu lay di hang gi pau la ‐
nan si la og ba la sa mga sun da lo. Gi ‐
pa ga was ki ni sa 3rd SFB nga usa ka 
engkwentro sa huk bong ba yan.

Pag la pas sa ma ki taw ha nong 
ba la od. Na dak pan sa mga sun da lo 
sa 85th IB ang sa ma rong Pu lang 
mang gu gu bat si Jo se de la Cruz o Ka 
RC hu man ang usa ka pa nag sang ka 
sa Ba ra ngay Hu yon-u yon, San 
Francisco, Quezon niad tong Ene ro 

29. Gi pa ra da si ya nga daw usa ka 
tro pe yo im bes nga il hon isip bi hag 
sa gu bat ug tam ba lan ang iyang 
mga sa mad.

Ata ke sa mga ko mu ni dad. Gia ‐
ta ke sa ha los 200 ka sun da lo sa 
62nd IB ang Ba ra ngay Amun tay, Bi ‐
nal ba gan, Neg ros Occi den tal ug mga 
ba ra ngay sa Ta la on, Aya ug Can su ‐
man dig sa La Li ber tad, Neg ros Ori ‐
en tal gi kan Ene ro 21 hang tud 27. 
Na re kord din hi ang lain-la ing ka so 
sa pag la pas sa taw ha nong ka tu ngod.

Sa lung sod sa La Li ber tad, tu lo 
ka hug na nga pu gos nga gi su lod ug 
giu ting kay sa mga sun da lo ang ba ‐
lay sa ti gu lang nga mag tia yong 
Mar ting ug Roa ma Ped ro sa Ba ra ‐
ngay Amun tay niad tong Ene ro 22 ug 
23. Sa Ba ra ngay Aya, gi ran sak ug 
gi gu ba sa mi li tar ang ba lay ni Dong ‐
koy Pa ha ya hay niad tong Ene ro 26. 
Gi su lod usab ang ba lay sa mag tia ‐
yong Peco re sa Sit yo Ma ba to, Ba ra ‐
ngay Ta la on.

Niad tong Peb re ro 2, gi ba ha rang 
pung gu tan og ulo sa 79th IB ang 
mga mag-uu ma nga silang Rex Lu ‐
may no ug Eric Oping go sa Sit yo Odi ‐
ong, Ba ra ngay Ban di la, To bo so, 
Neg ros Occi den tal sam tang ili gal 
nga na ka de ti ne.

Sam tang, gi ran sak sa mga sun ‐
da lo ang ba lay ni To to Pa lay sa pa ‐
re hong ba ra ngay bag-o lang ug gi ‐
hul gang bom ba han ki ni.

Niad tong Ene ro 7, gi hul ga sa 
mi li tar ang si bil yang si Wen del Pa si ‐
na bo nga pung gu tan og ulo.

#Save Si bu yan. Tem po rar yong na pa hu nong niad tong Peb re ro 4 sa 
mga re si den te sa Si bu yan Is land sa Romblon ang ili gal ug ma ‐
gunu bong mi na sa Al tai Phi lip pi ne Mi ning Cor po ra ti on hu man 
ang ha los 2 ka se ma nang ba ri ka da sa mga lu mu lup yo. Nag ma ‐
dau gon ang ka taw han bi san ba ngis nga gi bung kag ang ilang ba ri ‐
ka da niad tong Peb re ro 3. 

Kam pu han sa Baco lod. Nag pa hi ga yon og duha ka adaw nga 
kam pu han ang mga maguu ma sa Neg ros atu ba ngan sa De ‐
partment of Ag ricul tu re sa Baco lod City niad tong Ene ro 3031 
aron idu so ang pag re sol ba sa dag hang ka so sa ba ngi sa yu ta sa is ‐
la. Sam tang anaa sa kam pu han, nag kig da ya lo go ang mga mag
uu ma sa mga upi syal sa DAR.

Pag dum dum sa Ma sa ker sa Men dio la. Nag ‐
martsa sa Men dio la sa May ni la ang mga gru po 
sa maguu ma ug uban pang de mok ra ti kong sek ‐
tor niad tong Ene ro 22 aron dum du mon ang ika
36 ka tuig sa ka wa lay hus ti sya sa mga bik ti ma 
ug ka wa lay ti nu od nga re por ma sa yu ta. 

Iba su ra ang EDCA, MDT. Nagpro tes ta ang 
mga gru po nga kaal yan sa sa Ba yan niad tong 
Peb re ro 2 sa Quezon City aron ba ba gan ang pag ‐
bi si ta ni US Defen se Sec. Lloyd Aus tin nga nag ‐
ti ngu hang pa pas pa son ug pa dag ha non ang pa ga ‐
tu ku rong mga ba se mi li tar sa US sa Pi li pi nas.
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ad to hang tud sa ka sam ta ngan, na ‐
ka pun ting ang maong mga prog ra ‐
ma sa pag pa tu man sa mga re por ma 
alang sa “ga was nong pamatiga ‐
yon.” Buut pa sa bot la mang nii ni 
nga mag pa da yon ang na ka pun ting-
sa-eksport nga pro duk syon sam ‐
tang nag ka pag ka pag ang reak syu ‐
nar yong es ta do nga ma ka ag ni og 
lang yawng pa mu hu nan.

Gi la tag sa Ibon ang da tos sa 
es ta do nga nag-i ngong mi da ku ang 
ba hin sa pro duk syong pang-eksport 
gi kan 16% sa GDP niad tong de ka da 
1980 ngad to sa 40% niad tong de ka ‐
da 2000. Unum ka be ses usab nga 
mi da ku ang lang yawng pa mu hu nan 
gi kan de ka da 1980 (5% ng GDP) 
ngad to sa 29% sa ka sam ta ngan.

Atu ba ngan nii ni, pau bos ang 
pad ron sa pag ma nu pak tu ra ug ag ‐
ri kul tu ra su kad pa niad tong de ka da 
1950. In gon man, nag ka ga may ang 
ihap sa gi na emple yo nii ning mga 
ma mu muo.

La baw nga ipa hag ba sa PDP 
2022-2028 ang na sud sa gra beng 
kri sis. Ki ni tu ngod kay na ka gam ba lay 
ang pla no sa pa li si yang glo ba li sa ‐
syon nga hi nung dan sa ma luk pa nong 
di semple yo, ka li sud ug ka wa lay ka ‐
lam bu an sa mia ging upat ka de ka da.

Im bes nga pa lam bu on, pa da yon 
nga pa gapat yon sa re hi men ang 
pro duk ti bong mga sek tor sa eko no ‐
mi ya, par ti ku lar ang ag ri kul tu ra, pi ‐
naa gi sa wa lay pu gong im por ta syon. 
Wa la ki niy iha tag na su por ta bi san 
sa ka sam ta ngang pro duk syon.

Sa ma sa mga pla no sa eko no mi ‐
ya sa mi la bayng mga reak syu nar ‐

yong re hi men, wa la ki niy la raw 
nga iha tag sa mga ma mu muo 
ang ma ka bu hi nga su hu lan ug 
prog ra ma alang sa re por ma 

sa yu ta, pag pa ta as sa 
pre syo sa pag pa lit sa 
mga pro duk tong pang-
ag ri kul tu ra sa mga mag-
uu ma ug uban pang gi ki ‐
na hang lang re por ma aron 
ia ngat ang ki na bu hi ug 
pa ngi na bu hi an sa ma yor ya 
sa mga Pi li pi no.

Gi du yu gan sa lain-la ing ak ti bi dad sa mga un yon, aso sa syon ug ka hug pu ‐
ngan sa mga ma mu muo ang gi pa hi ga yong High Level Tri par ti ‐

te Mis si on (HLTM) sa In ter na tio nal La bo ur Or ga niza ti on (I LO) sa 
Pi li pi nas niad tong Ene ro 23-26. La raw sa maong mi syon nga im ‐
bes ti ga han ang mga pag la pas sa ka tu ngod sa mga ma mu muo 
sa na sud.

Ka tu ngod sa mga ma mu muo, pa na lip dan!

Ang HLTM gi lun sad hu man gi ‐
pa na wa gan sa mga ma mu muo niad ‐
tong 2019 nga im bes ti ga han ang di li 
mou bos sa 380 ka ka so sa pag-a ta ‐
ke sa mga un yo nis ta, ug or ga ni sa ‐
dor. Hu man ang ka pin du ha ka tuig 
nga pag ba li bad sa re hi meng Du ter ‐
te nga da wa ton ang HLTM, na pang ‐
hi ngu sog nga ma da yon ki ni ka rong 
tui ga.

Sa re kord sa Cen ter for Tra de 
Uni on and Hu man Rights (CTUHR), 
di li mou bos sa 56 ka ma mu muo ang 
gi pa tay ila lum sa re hi meng Du ter te. 
La kip din hi ang mga ka so sa Davao 
de Oro, Neg ros Is land, Bi kol ug 
Sout hern Ta ga log. Sam tang, du ha 
ka or ga ni sa dor sa mga ma mu muo 
ang gi da git sa mga pwer sa sa es ta ‐
do ug hang tud ka ron wa la pa gi pa ‐
lu taw. Ka pin 30 ka un yon ang bik ti ‐
ma sa mga ar ma dong pwer sa sa es ‐
ta do ug sa NTF-Elcac sa red-tag ‐
ging, pag pang had lok ug pu gos nga 
pag pa lu wat gi kan sa ilang sentrong 
un yon.

Sa ka pin unum ka bu lan ni 
Marcos Jr sa po der, adu nay 29 na 
ka ka so sa pag pang had lok ug in ti ‐
mi da syon sa mga ma mu muo, upat 
ka ka so sa ili gal na pag-a res to ug 
pag pa sa ka og ga ma-ga mang ka so. 
Na ta ho usab ang ka so sa pag da git 
sa du ha ka or ga ni sa dor sa mga ma ‐
mu muo sa Ce bu. Sa ka sam ta ngan, 
27 un yo nis ta ug tig pa na li pud sa 
mga ka tu ngod sa ma mu muo ang na ‐
ka bi lang go ug nag-a tu bang sa mga 
ga ma-ga mang ka so.

Pa nag hiu sa ug pro tes ta
sa mga ma mu muo

Ay ha mia bot ang upi syal sa 
ILO, gi lun sad sa Ki lu sang Ma yo 
Uno (KMU) ang mga kon sul ta syon 
sa mga ma mu muo sa Vi sa yas 
(Iloilo, Ene ro 5), Min da nao (Davao, 

Ene ro 7) ug Luzon 
(La gu na, Ene ro 10). 
Gi pa lig-on sa maong 
mga pa nag ti gum ang 
pa kig hiu sa ni la sa im bes ti ‐
ga syon sa ILO.

Ka la bot sa mi syon, gi tu kod ang 
All Phi lip pi ne Tra de Uni ons nga gi ‐
lang ku ban sa pi na ka da kung 
sentrong un yon sa ma sa KMU, Fe ‐
de ra ti on of Free Wor kers, PSlink, 
Tra de Uni on Cong ress of the Phi lip ‐
pi nes, Par ti do Manggagawa, Buk lu ‐
ran ng Mang ga ga wang Pi li pi no, 
Sentro ng mga Nag ka kai sa at Prog ‐
re si bong Mang ga ga wa, Un yon ng 
mga Mang ga ga wa sa Ag ri kul tu ra, 
ug All Wor kers Unity.

Nag ta pok usab ang mga un yon 
sa mga emple ya do sa gub yer no ug 
gi tu kod ang All Phi lip pi ne Pub lic 
Service Uni ons aron idu so ang ka tu ‐
ngod sa pag-un yon, be ne pi syo ug 
pag ba su ra sa kontraktwa li sa syon. 
Nag hiu sa din hi ang di li mou bos sa 
12 ka na sud nong sentrong un yon sa 
pang pub li kong sek tor.

Gi la tag usab sa mga ma mu mu o 
sa pang la was niad tong Ene ro 22 
ang ilang 10 ka pun tong re ko men ‐
da syon aron il hon ug pa na lip dan 
ang ilang mga ka tu ngod. Gi pang hi ‐
ngu sog usab sa mga mag tu tud lo 
nga il hon ang ilang ka tu ngod sa 
pag-un yon ug du gang-swel do.

Mag ka su nod nga pro tes ta ang 
gi lun sad sa mga gru po sa mamumuo 
sa na sud nong upi si na sa De ‐
partment of Jus tice ug De partment 
of La bor and Employ ment sa May ni ‐
la. Sa mis mong ad law sa pag su god 
sa ILO-HLTM niad tong Ene ro 23, 
gi su gat og pro tes ta sa ga tu san ka 
mga ma mu muo ang de le ga syon nii ni 
sa Ma ka ti City. Nagpro tes ta usab 
ang mga ma mu muo sa Baco lod City, 
Ce bu City ug Davao City.

Re ko men da syon sa mi syon
Hu man ang im bes ti ga syon, gi ‐

du so sa ILO ang gub yer no sa Pi li ‐
pi nas nga re sol ba hon ang dag ‐
hang ka so sa ekstra hu di syal nga 
pag pa ma tay sa mga ma mu muo ug 
pag da git sa mga un yo nis ta ug or ‐
ga ni sa dor. Ma tud sa mi syon, "ki ‐
na hang lang ha ta gag pra yo ri dad 
ang kri mi nal nga im bes ti ga syon 
ug... pag pa nu bag." Pwe de ku no 
ki ning pa ngu na han sa usa ka ko ‐
mi syon nga gi re ko men da nii ning 
tu ku ron.

Gi pu na sa mi syon ang pag lam ‐
bi git sa es ta do sa ka li hu kang ma ‐
mu muo sa in sur hen si ya. Ma tud ni ‐
la, la pas ki ni sa ba la od ug nag pa ‐
tun hay sa kul tu ra sa im pu ni dad ug 
di rek tang pag la pas sa ilang ka tu ‐
ngod nga mag-un yon.

Giag hat usab nii ni ang gub yer ‐
no sa Pi li pi nas nga pa kus gon ang 
mga me ka nis mo sa mga ahen sya sa 
gub yer no aron si gu ru hon ang kaa ‐
yu han sa mga un yon ug pro tek ta ‐
han ang mga ka tu ngod sa pag-un ‐
yon. Ki na hang lan ku nong ak syu nan 
ki ni sa gub yer no ug mag su mi te og 
ta ho sa uma la bot nga Hun yo 5.

Gi ka li pay sa All Phi lip pi ne 
Trade Uni ons ang pag-i la sa ILO-
HLTM sa mga na si na ti sa mga ma ‐
mu muo ug un yon sa na sud. Ma tud 
nii ni, pa kus gon pa ni la ang pa nag ‐
hiu sa sa mga un yon ug ma mu muo 
aron idu so sa gub yer no ang pag-i la 
sa ilang mga ka tu ngod, tra ba ho ug 
su hu lan. Mag paa bot si la hang tud 
sa ad law nga gi pa nga yo sa ILO nga 
mag ta ho ang gub yer no ka ni la.
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29. Gi pa ra da si ya nga daw usa ka 
tro pe yo im bes nga il hon isip bi hag 
sa gu bat ug tam ba lan ang iyang 
mga sa mad.

Ata ke sa mga ko mu ni dad. Gia ‐
ta ke sa ha los 200 ka sun da lo sa 
62nd IB ang Ba ra ngay Amun tay, Bi ‐
nal ba gan, Neg ros Occi den tal ug mga 
ba ra ngay sa Ta la on, Aya ug Can su ‐
man dig sa La Li ber tad, Neg ros Ori ‐
en tal gi kan Ene ro 21 hang tud 27. 
Na re kord din hi ang lain-la ing ka so 
sa pag la pas sa taw ha nong ka tu ngod.

Sa lung sod sa La Li ber tad, tu lo 
ka hug na nga pu gos nga gi su lod ug 
giu ting kay sa mga sun da lo ang ba ‐
lay sa ti gu lang nga mag tia yong 
Mar ting ug Roa ma Ped ro sa Ba ra ‐
ngay Amun tay niad tong Ene ro 22 ug 
23. Sa Ba ra ngay Aya, gi ran sak ug 
gi gu ba sa mi li tar ang ba lay ni Dong ‐
koy Pa ha ya hay niad tong Ene ro 26. 
Gi su lod usab ang ba lay sa mag tia ‐
yong Peco re sa Sit yo Ma ba to, Ba ra ‐
ngay Ta la on.

Niad tong Peb re ro 2, gi ba ha rang 
pung gu tan og ulo sa 79th IB ang 
mga mag-uu ma nga silang Rex Lu ‐
may no ug Eric Oping go sa Sit yo Odi ‐
ong, Ba ra ngay Ban di la, To bo so, 
Neg ros Occi den tal sam tang ili gal 
nga na ka de ti ne.

Sam tang, gi ran sak sa mga sun ‐
da lo ang ba lay ni To to Pa lay sa pa ‐
re hong ba ra ngay bag-o lang ug gi ‐
hul gang bom ba han ki ni.

Niad tong Ene ro 7, gi hul ga sa 
mi li tar ang si bil yang si Wen del Pa si ‐
na bo nga pung gu tan og ulo.
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Ka pin 400 ka mig ran te ang anaa 
sa mga shel ter sa em ba ha da sa Pi li ‐
pi nas sa Ku wa it, ma tud kang Sally. 
Hi la bi han ka du gay sa pro se so sa 
pag pau li, ma tud ni ya, ug nag da suk 
nga daw mga pi ni ri song ma na nap 
ang mga mig ran te did to. Dag han 
ka ni la ang nag sa kit tu ngod sa di li 
ma ki taw ha nong kun di syon sa shel ‐
ter. Ga was sa mga anaa sa shel ter, 
dag han pa kaa yong mig ran teng Pi li ‐
pi no ang anaa sa mga pri so han sa 
Ku wa it tu ngod sa pag la yas ni la sa 
ilang mga amo ug uban pang pag la ‐
pas sa sis te mang kafa la. 

Mia tu bang si Sally sa usa ka 
press confe rence sa gru pong Mig ‐
ran te ug mga ta wong sim ba han 
niad tong Ene ro 27 hu man mi ga was 
ang ba li ta ka la bot sa bru tal nga 
pag pa tay sa lain na usab nga Pi li pi ‐
nang ka ta bang niad tong Ene ro 18. 
Gi lu gos ug gi pa tay sa anak sa iyang 
amo si Jul le bee Ra na ra, 35-an yos. 
Gi su nog ug gi la bog ang iyang pa ‐
tayng la was sa di syer to.

Atu ba ngan sa mga ka me ra ug 
mik ro po no, ku nu hay hu got ang su ‐
por ta sa es ta do, gi kan sa pre si den te 
hang tud sa De pat ment of Mig rant 
Wor kers ug OW WA. Lu yo nii ni, li bo ‐
an pa ka mig ran teng Pi li pi no ang gi ‐
pa sag dan sa es ta do sa bru tal ug di li 
ma ki taw ha nong mga kun di syon sa 
pa muo sa Middle East. Gi kan 2017, 
na ka re kord na og 6,000 ka ka so sa 
pag pang-a bu so sa mga ma mu mu ong 
Pi li pi no sa Ku wa it. Mi ka bat usab sa 
126 ang gi pa tay nga mga Pi li pi no 
din hi gi kan 2016. La kip din hi si lang 
Joan na Da nie la De mafe lis (2018), 
Constancia La go Da yag (2019), ug 
Jea nelyn Vil laven de (2019).

Ma tud sa Uni ted Met ho dist 
Church, su kad nga ma ba li ta ang 

pag pa tay kang Ra na ra, di li mou bos 
sa 10 ka kan hing nagtra ba ho isip 
ka ta bang sa Ku wa it nga bik ti ma 
usab sa pag pang lu gos ang mi da ngop 
sa ilang upi si na. Na kau li man si lang 
bu hi sa Pi li pi nas, ni usa ka ni la wa lay 
na da wa tan ni bi san un sang hi na ‐
bang gi kan sa gub yer no. 

Bru ta li dad ug mo der nong
pag pa ngu li pon

Sa ba na ba na sa gru pong Mig ‐
ran te, mi ka bat sa 15 mil yong Pi li pi ‐
no ang anaa sa ga was sa na sud. 
Nag pa su lod ang mga over se as Fi li pi ‐
no wor kers (OFW) og mga re mi tans 
nga nag lang kub sa 8.9% sa gross 
do mes tic pro duct o GDP. Ma yor ya 
ka ni la ka ba ba yen-an (59.6%) apan 
mas ga may ang ilang na pa da lang 
re mi tans (44.47%) tu ngod sa sa gad 
ubos nga kla seng trabaho ug ga may 
ang ilang su hol. Dag han ka ni la mga 
ka ta bang ug pi pi la mga tig-limpyo o 
tin de ra.

Sa Middle East, pi na ka da ku ang 
ihap sa mga ma mu mu ong Pi li pi no sa 
Sau di Ara bia, su nod sa Uni ted Arab 
Emi ra tes, Ku wa it ug Qa tar. Nii ni 
nga mga na sud, sa ma sa ta nang 
mga es ta do sa re hi yon ga was sa 
Iraq, na ga tun hay ang sis te mang 
kafa la. Nai la usab ang maong sis te ‐
mang isip "spon sorship system," 
kung asa gi na tu gu tan sa es ta do ang 
mga in di bid wal o kum pan ya nga di ‐
rek tang mu ku ha og mga lang yawng 
emple ya do. Tu bag ta nan sa na ga-
emple yo ang gas to sa kontraktwal 
nga ma mu muo. Bug ti nii ni, gu nit ni ‐
la di li la mang ang pa ngi na bu hi an, 
apan bi san ang ki na bu hi sa tra ba ‐
ha dor. Ba wal sa mga mig ran teng 
kontraktwal ang mo bal hin og tra ba ‐
ho, ba wal usab ka ni la nga bas ta-

Usa si Sally sa mga mig ran teng ma mu muo nga bag-o lang na kau li gi kan sa 
Ku wa it. Ay ha ma kau li, pi pi la ka pa na hon si yang na tang gong sa usa ka 

“shel ter” o pa si li dad sa em ba ha da sa Pi li pi nas nga gi tu kod aron sa lu on ang 
mga bik ti ma sa hu man trafficking sam tang gi nap ro se so ang ilang pag-u li sa 
Pi li pi nas. Miu li si Sally nga way da la, tu ngod kay wa la si ya gi su hu lan sa iyang 
amo ni bi san usa ka hi ga yon.

bas ta na la mang mo ha wa o mou li.
Re sul ta sa maong sis te ma, 

nag-an tus ang mga mig ran teng 
ma mu muo sa la bing ubos nga su ‐
hu lan, di li ma ki taw ha nong kun di ‐
syon sa tra ba ho, kla se-kla seng 
abu so ug ma ngil ngig nga mga kri ‐
men. Kay lap ang ka ba ngis ba tok sa 
ka ba ba yen-ang ma mu muo, la kip 
ang pag pang lu gos. Sa aktwal, nag ‐
sil bing sis te ma sa mo der nong pag ‐
pa ngu li pon ang kafa la.

Niad tong 2022, sa ha los 6,000 
ka ka so sa pag pang maltra to ug 
abu so sa mga mig ran teng ma mu ‐
muo nga na re kord sa PSA, 5,201 
nag gi kan sa Middle East. Anaa sa 
200 la mang nii ni ang na ka sang-at 
sa mga kor te.

Gi na ba lig ya nga mu rag kar ne
Di li la mang ang sis te mang 

kafa la ug kri mi nal ug abu sa dong 
mga amo ang sad-an sa ma ka lu lu oy 
nga ka him tang sa mga kontraktwal 
nga ma mu muo sa ga was sa na sud. 
Sad-an usab ang reak syu nar yong 
es ta do sa Pi li pi nas nga nag de re gu ‐
la ri sa sa pro se so sa pag pa da la og 
mga ma mu muo ug pagpasa sa mga 
pri ba dong ahen sya sa pa muo sa 
pag mo ni tor ug pag si gu ro sa ilang 
ka him tang. Ma ka pi la ka be ses na 
usab nga na pa ma tud-an ang pag ‐
kai nu til sa mga upi syal sa mga em ‐
ba ha da sa gub yer no sa pag sa lo sa 
mga mig ran teng nag pa ki ta bang.

Pi na ka da kung sa la od sa es ta do 
ang la bor export po licy kung asa 
gi na ba lig ya ang mga ma mu mu ong 
Pi li pi no nga "mu rag kar ne” sa in ‐
ter na syu nal nga mer ka do sa pa ‐
muo. Gi hi mo ki ni sa es ta do aron 
ma hut hot ang mak si mum nga re mi ‐
tans nga gi na pa da la ni la. Ma tud sa 
Mig ran te, gi du so sa es ta do ang de ‐
re gu la syon sa dep loy ment aron 
ipa bi ling “com pe ti tive” o ha li non 
ang mga ma mu muo. Ma tud nii ni, 
in teg ra do sa maong pa li si ya ang 
pag-ag wan ta sa mga ka ta bang sa 

Pau li on ang gia bu song mga mig ran te,
ba tu kan ang la bor export po licy

Sundi sa panid 9

Re ko men da syon sa mi syon
Hu man ang im bes ti ga syon, gi ‐

du so sa ILO ang gub yer no sa Pi li ‐
pi nas nga re sol ba hon ang dag ‐
hang ka so sa ekstra hu di syal nga 
pag pa ma tay sa mga ma mu muo ug 
pag da git sa mga un yo nis ta ug or ‐
ga ni sa dor. Ma tud sa mi syon, "ki ‐
na hang lang ha ta gag pra yo ri dad 
ang kri mi nal nga im bes ti ga syon 
ug... pag pa nu bag." Pwe de ku no 
ki ning pa ngu na han sa usa ka ko ‐
mi syon nga gi re ko men da nii ning 
tu ku ron.

Gi pu na sa mi syon ang pag lam ‐
bi git sa es ta do sa ka li hu kang ma ‐
mu muo sa in sur hen si ya. Ma tud ni ‐
la, la pas ki ni sa ba la od ug nag pa ‐
tun hay sa kul tu ra sa im pu ni dad ug 
di rek tang pag la pas sa ilang ka tu ‐
ngod nga mag-un yon.

Giag hat usab nii ni ang gub yer ‐
no sa Pi li pi nas nga pa kus gon ang 
mga me ka nis mo sa mga ahen sya sa 
gub yer no aron si gu ru hon ang kaa ‐
yu han sa mga un yon ug pro tek ta ‐
han ang mga ka tu ngod sa pag-un ‐
yon. Ki na hang lan ku nong ak syu nan 
ki ni sa gub yer no ug mag su mi te og 
ta ho sa uma la bot nga Hun yo 5.

Gi ka li pay sa All Phi lip pi ne 
Trade Uni ons ang pag-i la sa ILO-
HLTM sa mga na si na ti sa mga ma ‐
mu muo ug un yon sa na sud. Ma tud 
nii ni, pa kus gon pa ni la ang pa nag ‐
hiu sa sa mga un yon ug ma mu muo 
aron idu so sa gub yer no ang pag-i la 
sa ilang mga ka tu ngod, tra ba ho ug 
su hu lan. Mag paa bot si la hang tud 
sa ad law nga gi pa nga yo sa ILO nga 
mag ta ho ang gub yer no ka ni la.
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Wa la ma li mud sa mi li tar ug pu lis ang kri men ni Brig.Gen. Je sus Du ran te 
III, ku man der sa 1001st IB de, hu man na but yag sa pub li ko ang ebi ‐

den sya nga iyang gi pa pa tay si Yvon ne Chua-Plaza, usa ka ba ba yeng ne go ‐
syan te. Mis mong ang li ma ka ele men to sa 1001st IB de nga na lam bi git sa pag ‐
pa ma tay ang nag tud lo ka ni ya isip utak sa kri men. Gi pu sil si Chua-Plaza atu ‐
ba ngan sa gi puy-an ni yang ba lay niad tong Di syembre 30, 2022.

Gen. Du ran te ug 1001st IB de, ber du go sa Davao

Ga was kang Du ran te, gi ngan lan 
nga lam bi git sa kri men ang bi se ku ‐
man der ni yang si Co lo nel Micha el 
Licya yo ug li ma pang sun da lo. Ay ha 
nii ni, gi but yag sa mga par yen te ug 
hi ga la ni Chua-Plaza ang mga pa ‐
nag bay lo ay og men sa he sa te le po no 
ta li ni ya ug ni Du ran te, in gon man 
ang mga lit ra to sa ne go syan te nga 
bun-og ang ta wong ug mga bra so. 
Sa iyang mga men sa he, di rek ta ni ‐
yang gi ngan lan nga si Du ran te ang 
na ngu la ta ka ni ya.

La kip sa mga post ni Chua-Plaza  
ang hul ga nga iyang ibut yag ang ti ‐

nu od nga pang hi ta bo sa pag pa tay sa 
mi li tar kang Me nar do Vil la nueva (Ka 
Bok) ug Chad Booc. Ma tud ni ya, 
dag han si yang ebi den sya sa gi hi mo 
mis mo ni Du ran te kang Vil la nueva ug 
Booc. Gi la ki pan ni ya og lit ra to sa pa ‐
tayng la was ni Ka Bok ang iyang post 
ug dag han pa daw si yag lit ra to. 

Gi tu boy si Du ran te isip ku man ‐
der sa 1001st IB de niad tong Agos to 
2021, hu man si yang mag sil bing he ‐
pe sa Pre si den ti al Secu rity Gro up sa 
kan hing pre si den te nga si Rod ri go 
Du ter te. Ay ha nii ni, nag sil bi si ya sa 
1st Scout Ra nger Bat ta li on, ug he pe 

usab sa Task Force Davao. 

Ber du gong ba ka kon
Niad tong Peb re ro 24, 2022, gi ‐

pang hi nam bog ni Du ran te ang pag ‐
pa tay sa 1001st IB de sa mga mag ‐
tu tud long si na Chad Booc ug Ge leju ‐
ra in Ngujo, kau ban ang sa ma ni lang 
si bil yan nga si lang Elgyn Ba lo nga, 
Tir so Añar ug Ro bert Ara gon sa New 
Ba ta an, Davao de Oro. Gi pang hi ‐
ngu sog ni Du ran te nga na pa tay ang 
li ma sa usa ka engkwentro, bi san og 
gi pang hi ma kak na sa lo kal nga yu nit 
sa huk bong ba yan nga adu nay na hi ‐
ta bong pa nag sang ka sa lu gar. Mi ga ‐
was sa aw top si ya sa pa tayng la was 
ni Booc nga ti nu yo si yang gi pa tay. 

Si Du ran te usab ang nag-a nun ‐
syo sa mga ba kak nga na pa tay sa 
mga engkwentro ang tu lo ka mga 
kad re sa Par ti do sa Sout hern Min ‐
da nao Re gi on niad tong 2022. 

Usa din hi si Vil la nueva nga ma ‐
tud ni ya na pa tay sa Ba ra ngay Li ‐
bu don sa Ma bi ni, Davao de Oro 
niad tong Ene ro 5, 2022. Ang ti nu ‐
od, Di syembre 2021 pa gu nit sa 
1001st IB de si Vil la nueva. Gi ta go 
ug gi tortyur si ya ay ha gi lu taw nga 
pa tay na. Gi pa tay usab sa mga 
ber du go si Sandra Re yes (Ka Ka ye) 
nga gi tuu hang na dak pan kau ban ni 
Ka Bok. 

Usa pa ka ngil ngig nga ka so ni 
Du ran te ug sa 1001st IB de ang 
pag da git, pag ta go ug ka du ga yan ti ‐
nu yong pag pa tay kang Ezequiel Da ‐
gu man (Ka Rey) niad tong Mar so 
2022. 

ilang ka him tang kung asa gi na pat ‐
ra ba ho nii ni ang mga ma mu muo bi ‐
san sa abu sa dong amo ug gi na pa sa 
ang ob li ga syong ser bi syo sa mga 
recru it ment agency sa pa na hong gi ‐
na pig-ot si la, gi na maltra to o gi na ‐
hul gang pat yon.

Ka da ad law, ka pin 6,000 ka Pi li ‐
pi no ang mo ga was sa na sud aron 
magtra ba ho. Sam tang la baw pang 

nag ka da ku ang ilang ihap, nag ka ga ‐
may man usab ang ka pa si dad ug in ‐
te res sa es ta do nga pro tek ta han si la.

Gi mak mak sa Mig ran te ang pa ‐
li si ya sa la bor export ug na na wa gan 
nga iba su ra ki ni. Im bes nga iba lig ya 
ang mga ma mu muo, ki na hang lang 
hi na na li nga hi mu on sa es ta do ang 
sus te nab leng prog ra ma sa rein teg ‐
ra syon sa mga ma mu muo. Ma pus lan 
pag-a yo sa na sud ang mga ka ha nas 

ug ku sog-pa muo sa mga nars, tit ‐
ser, ca re giver, ug dag han pang uban 
nga na pu gos nga magtra ba ho sa 
ubang na sud. Ka du ngan nii ni, ki na ‐
hang lang hi na na li nga ma pau li ang 
ta nang mga kontraktwal nga ma ‐
mu mu ong nag-an tus ka ron sa 
ubang na sud ug kab-o ton ang hus ti ‐
sya alang sa ta nang mga bik ti ma sa 
pag pang maltra to, pag pang-a bu so 
ug pag pa ma tay.

Gikan sa panid 8
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Nag ka ku sog ang ar ma dong pag su kol sa ka taw han sa Myan mar ba tok sa 
hun tang mi li tar sam tang pa su lod sa ika tu long tuig ang bru tal nga pag ‐

ha ri nii ni.

Ar ma dong pag su kol sa Myan mar, mi ku sog

Niad tong Peb re ro 1, gi ba li ta nga 
mi ka bat sa 43 ar ma dong pwer sa sa 
hun ta ang na pa tay sa mga re hi yon 
sa Man da lay, Sa ga ing ug Mag we, 
su lod la mang sa tu lo ka ad law.

La kip din hi ang pi pi la ka ku man ‐
der sa Tat ma daw nga giam bus sa 
hay wey sa lung sod sa Shwe bo, re hi ‐
yon sa Sa ga ing, ga mit ang mga 
landmi ne. Sa in terbyu sa usa sa mga 
mang gu gu bat nga nag pa tu man sa 
am bus, mi ga mit si la og mga landmi ne 
nga ilang hi ni mo. Bi san pa og de li ka do 
ang ope ra syon tu ngod kay ki na hang ‐
lan ni lang mo di kit sa kam po nga ku ‐
sog-ba tal yon, na hi mo sa 11-ka ta wong 
tim ang open si ba aron ham pa kon ang 
hun ta. Tre se ka pwer sa sa hun ta ang 
na pa tay ug unum ang na sam dan.

Li ma pa ka pwer sa sa hun ta sa 
lung sod sa Aya daw sa pa re hong re ‐
hi yon ang na pa tay hu man gi pa bu si ‐
ka ran og mga bom ba ang ilang tsek ‐
poynt ug de tatsment ga mit ang usa 
ka dro ne. Usa ka 4-ka ta wong tim 

ang nag hi mo sa dro ne stri ke nga 
nag hu log og wa lo ka bom ba. Ga was 
sa li ma ka pa tay, 10 ka pwer sa pa 
sa hun ta ang na sam dan.

Sa Sa ga ing gi ha pon, du ha ka 
pwer sa sa hun ta ang na pa tay ug 
dag han ang na sam dan sa tu lo ka 
mag ka bu lag nga reyd sa de tatsment 
ug is ta syon sa pu lis. Du ha pa ang 
na pa tay ug dag han usab ang na sam ‐
dan di hang giam bus sa mga ar ma ‐
dong ka taw han ang 60-ka ta wong yu ‐
nit sa Tat ma daw sa 18 ka landmi ne.

Mga landmi ne usab ang gi ga mit 
sa mga ar ma dong ka taw han sa mga 
ope ra syon nii ni sa Mag we ug Man ‐
da lay.

Sam tang, bi nu rong nga gi pa la nat 
sa hun tang mi li tar ang pag ha ri nii ni 
og du gang unum ka bu lan. Suk wa hi 
ki ni sa saad nii ning mag pa hi ga yon og 
elek syon aron sub ling tu ku ron ang si ‐
bil yang gub yer no usa ka tuig hu man 
mag ku de ta aron sak mi ton ang es ta do 
po der niad tong Peb re ro 1, 2021.

Gip wes to sa maong ku de ta sa 
ga hum si Gen. Min Aung Hla ing, 
ang na ngu lo sa ku de ta. Sub ling gip ‐
ri so sa mi li tar si Aung San Suu Kyi 
nga kan hing nag ba rog nga li der sa 
si bil yang gub yer no.

Bi san ipa hi ga yon ang elek syon, 
ka ba la ka sa ma yor ya nga pa ga ga mi ‐
ton la mang ki ni sa hun ta aron hi mu ‐
ong le hi ti mo ang pag ha ri sa mi li tar. 
Ki ni tu ngod kay gi huk man nii ni ang 
ka ri bal nga si Aung San Suu Kyi sa 
pag ka bi lang go og hang tud 33 ka tuig 
sa mga ka song gi pa sa ka sa hun ta ba ‐
tok ka ni ya. Gi tan yag ang mga si lot sa 
mga ta go ug maa no mal yang pag ta ral.

Ila lum sa bru tal nga hun tang 
mi li tar, na ka si na ti og gra beng te ro ‐
ris mo ug pag pa mig-ot ang ka taw han 
sa Myan mar. Sa mi la bayng du ha ka 
tuig, ha los 3,000 ka si bil yan ang gi ‐
pa tay sa hun ta, ka dag ha nan mga 
nag sal mot sa ma li na wong pro tes ta. 
Ka pin 18,000 ang gip ri so tu ngod sa 
ilang pag su pak sa ku de ta ug pag ‐
pang hi ngu sog nga iba lik ang na pi li 
nga mga upi syal sa pwes to ug ang 
mga ka tu ngod si bil sa ka taw han. 

Sa ka ba ni kan han, kay lap ang 
pag pang hu log og bom ba gi kan sa 
ere nga mi pa tay bi san sa mga ba ta 
ug ti gu wang. La kip sa pi na kab ru tal 
ang pag pa mom ba sa Tat ma daw sa 
usa ka eskwe la han niad tong Set ‐
yembre 2022 nga mi pa tay sa di li 
mou bos sa 11 ka ba tang es tud yan ‐
te. Gi sun dan ki ni sa pag pa mom ba 
sa usa ka kon syi er to sa mi nor yang 
Kachin nga mi pa tay sa 50 ka ta wo 
sam tang 70 ang na sam dan.

Kay lap usab ang pag pa nu nog sa 
ka ba la yan ug pag pa la yas sa mga 
ko mu ni dad. Liboang ka taw han, sa ‐
gad gi kan sa na sud nong mi nor ya, 
ang na pu gos nga mi la bang sa mga 
ut la nan pa du long sa Thai land ug 
In dia aron mag pa da ngop.

Lu yo sa bru tal nga pag la pas sa 
hun ta sa mga taw ha nong ka tu ngod 
ug in ter na syu nal nga ma ki taw ha ‐
nong ba la od, pa da yon ki ning gi su ‐
por ta han sa mga im per ya lis tang 
kor po ra syon, la kip ang hi gan teng 
kum pan ya sa la na nga To tal.

Pa ra ngal sa CPI (Maoist): Ka Jo ma,
pro le tar yong in ter na syu na lis ta

ISIP PAG PA RA NGAL ug pag-i la sa mga tam po ni Kau bang Jo se Ma ria Si son 
sa in ter na syu nal nga ka li hu kang ko mu nis ta, gi pa ngu na han sa Com mu nist 
Party of In dia (Maoist) ang "Ad law sa Pag han dum kang Kau bang Jo ma" 
niad tong Ene ro 16. Nag ta pok ang mga myembro sa CPI (Maoist), mga 
mang gu gu bat sa Peop le's Li be ra ti on Gue ril la Army (PLGA) ug mga myembro 
sa re bo lu syo nar yong or ga ni sa syon sa In dia aron dum du mon si Ka Jo ma.

Bit bit ang da kung pu lang ba la teng ga, mga pla kard ug pu lang ban di ‐
la, nag martsa ang ga tu san ka ka taw han ug mga mang gu gu bat nga In di ‐
an sa wa la gi ngan li nga ko mu ni dad. Ka dag ha nan ka ni la mga mi nor ya sa 
In dia ug pa mi-pa mil yang nag gi kan sa ko mu ni dad sa ba seng ma sa sa 
PLGA ug CPI (Maoist). Gi su lat sa mga ba la teng ga ug pla kard ni la ang: 
"Pu lang sa lu do Ka Jo ma!" Nag por ma syon usab ang mga mang gu gu bat 
sa PLGA ug taas ka ma ong gi sa lu do han si Ka Jo ma.

Nag pa ma ha yag usab sa pa kig hiu sa ang ubang mga re bo lu syo nar yo 
ug ko mu nis tang par ti do ug or ga ni sa syon sa Ad law sa Pag han dum.

Ay ha nii ni, dag hang in ter na syu nal nga or ga ni sa syon na usab ang 
miila kang Ka Jo ma di hang si ya mi pa naw. Gi pa si dung gan si ya sa dag ‐
hang or ga ni sa syon sa iyang ban tu gang mga tam po sa pag-as dang sa in ‐
ter na syu nal nga ka li hu kang ko mu nis ta ug pag pa si ug da sa an ti-im per ya ‐
lis tang ka li hu kan sa ti bu ok ka li bu tan.


