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Ngaa may ina way ban wa sa Pi ‐
li pi nas? Ini tu ngod han dum sang 
pu mu lu yong Pi li pi no nga lab-u ton 
ang ma tu od nga pung sod non nga 
ka hil wa yan kag de mok ra sya pa ra sa 
pung sod: ka hil wa yan gi kan sa ga ‐
pos sang im per ya lis mong US, kag 
de mok ra sya gi kan sa ti ra ni ya sang 
da lag ku nga kumpra dor, aga lon 
may du ta kag mga bu ruk ra ta ka pi ‐
ta lis ta.

Ang ina way ban wa ang ma ki ‐
ban wa ha non, re bo lu syo nar yo, ma ‐
ka ta ru nga non kag nakaagum sang 
ma da lum nga su por ta sang ma sa. 
In di ini bi san san-o man ma lu tos 
tu ngod gi na tig la was si ni ang han ‐
dum sang pung sod. De ter mi na do 
si la nga ba wi on ang mang gad sang 
Pi li pi nas gi kan sa mga du mu lu ong 
nga nag pang ku ra kot kag mga ka ‐
kun sa bo nga na ga ha ri nga sa hi, 
ta pu son ang ma la-ko ‐
lon yal kag ma la-pyu ‐
dal nga sis te ma 
sang pung sod 
kag tu ga hon ang 
maus wa gon kag 
na ga-us wag nga 
pung sod pa ra sa 
mga Pi li pi no.

Ang ka da lag-
an sang ina way 
ban wa ya ra sa 
pang ka bug-o san 

nga pag pa hu lag sa pu mu lu yo, la baw 
sa ta nan, sa ma sang ma ngu ngu ma. 
Sa pang ka bug-o san kag esen sya, ini 
isa ka ina way ma ngu ngu ma nga gi ‐
na pa mu nu an sang sa hing ma mu mu ‐
gon paa gi sa Par ti do. Du ta ang ma ‐
yor nga de mok ra ti ko nga de man da 
sang ma yo ri ya sang pu mu lu yo. Sa 
ina way ban wa, ini ang de say si bo 
nga ham ba la non.

Mas da ku kag mas gam ha nan 
ang kaa way nga im per ya lis mong US 
kag ang pa pet si ni nga Ar med 
Forces of the Phi lip pi nes (AFP) kag 
Phi lip pi ne Na tio nal 

Sug dan na ton nga han du ra won ang ika-54 nga tuig sang Bagong 
Hukbong Bayan (BHB) kag ang mai sog nga pag su long sang ina way ban ‐
wa sa Pi li pi nas. Sa Mar so 29, 2023, itu tok na ton ang aton pa nan-a wan 

sa ba nas pa du long sa ka da lag-an sam tang gi na pas-an na ton ang ma bug-at 
nga ka tung da nan sa pag-a tu bang sa pa sis tang te ro ris mo sa ida lum sang re hi ‐
men US-Marcos-Du ter te.

Po lice (PNP). Gi na-u ya tan si ni ang 
ma bas kog nga hi nga ni ban nga 
erop la no, he li kop ter, dro ne, mga 
bom ba kag wa la na ga kau bos nga 
ba la. Ka tum bas sang ku sog sang 
kaa way ang iya pa sis ta nga ka pin ‐
tas. Sam tang gi na ga mit ang ma bas ‐
kog nga ar mas pa ra sug po on ang 
pu mu lu yo, mas pa ni ya nga gi na lig ‐
win ang iya kau ga li ngon sa ma sa 
kag gi na tu lod si la nga mag ba to.

Ku lang man ang hi nga ni ban, gi ‐
na-ang kon na man sang BHB ang 
ku bay sang mga Pu lang ha nga way 
nga ma ta as ang di sip li na kag ka ‐
muk la tan pam pu li ti ka. In di lang si ‐
la mga ha nga way. Si la man mga 
doktor, ma nu nud lo, ar tis ta kag 
pwer sa sang pro duk syon nga lun ‐
say na ga-a la gad sa in te res sang 
ma sa. Hu got nga gi na hiu sa ang 
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Ina way ban wa pa ra sa ka hil wa yan
kag de mok ra sya
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mga upi syal kag ha nga way sang de ‐
mok ra sya sa eko no mi ya, pu li ti ka 
kag mi li tar. Be te ra no ukon bag-u ‐
han, ba ba ye man ukon la la ki ukon 
ano man ang sa hi nga gin ha li nan, 
ta nan mai sog nga na ga hi ma kas pa ‐
ra sa ka hil wa yan sang pung sod. Hu ‐
got sa ta gi pu so on ang ila ka han da ‐
an nga mag sak ri pi syo pa ra ala ga ran 
ang ma sa kat lab-u ton ang ka da lag-
an.

Pang ma la wi gon ang ina way 
ban wa sa Pi li pi nas. Ki na hang lan ang 
ma la wig nga pa na hon pa ra mag ti ‐
pon sang ku sog ang BHB has ta ma ‐
sa ra ngan na si ni nga lu to son ang 
kaa way kag aga won ang ga hum sa 
bug-os nga pung sod. Paa gi sa pa kig-
a way ge ril ya, hu lu ha lin tang nga gi ‐
na ot-ot ang ku sog sang kaa way, hu ‐
lu ha lin tang nga na ga ti pon sang ku ‐
sog ang BHB, kag na ga tu ga sang 
kun di syon pa ra sa ka da lag-an.

Tu ngod lapta-lapta ang ma la ‐
pad nga kau ma han sang pung sod sa 
ma da mo nga na ga bu lu lag nga is la, 
ki na hang lan ang pa na hon pa ra 
mag su long ha lin sa ga may kag ma ‐
hu yang pa du long sa da ku kag ma ‐
bas kog sa bug-os nga kais la han. Ang 
ku sog una nga gi na pun dar sa mas 
da lag ku nga mga is la, kag pa ba lud-
ba lod nga mag su long pa ra ta hi on 
ang mga pwer sang ge ril ya sa ma da ‐
mo nga is la.

Amat-a mat nga gi na lu tos sang 
BHB ang mas mo der no nga huk bo 
nga gi na-ar ma san kag gi na pun do ‐
han sang pi na ka-gam ha nan nga im ‐
per ya lis ta sa ka li bu tan. Na ga ti pon 
si la sang pwer sa pa ra lu to son ang 
ma hu yang nga ba hin sang kaa way, 
pa pa son ang mga pa sis ta kag aga ‐
won ang ila mga ar mas kag ka ga mi ‐
tan mi li tar. Kon mas ma bas kog ang 
kaa way, plek sib le nga na ga lap ta 
ang mga pwer sang ge ril ya pa ra sa 
hi li ku ton ma sa kag mag bal hin pa ra 
in di ma tu lod sa ina way nga wa la 
ma han da an. Bi san tem po rar yo ba ‐
ya an ang na pun dar nga ba se, se gu ‐
ro hon ni la nga ma ga da bong kag 
ma ba li kan ang gin ta num nga bin hi 
sang re bo lu syon kag ma ka ta num sa 
mas ma la pad pa nga ma sa.

Na hi ba lu an sang mga Pu lang 
ha nga way nga in di ang ku sog sang 
hi nga ni ban ang de say si bo sa gye ra, 
kun di ang ma ka hu lus ga kag in di 
ma lu tos nga di wa sang pu mu lu yo. 
Kon ano man nga ku lang sa ma ter ‐
yal nga bu tang ma pa ngi ba ba wan sa 
ma da lum nga su por ta sang ma sa, 
sang lap na gon nga pag pa kig ba hin 
ni la sa ina way, ka bu lig ang pag ka ‐
ba ga ni han sang is ga nan ni la nga 
ha nga way. Ta nan nga pwe de ga mi ‐
ton nga hi nga ni ban—pu sil, bi na ‐
ngon, ka hoy ukon ba to—ga mi ton 
ba tuk sa kaa way. Ang ga may ma ga ‐

da ku kag ang hi gan te nga kaa way 
ma lu tos. Ma ga su long kag ma ga da ‐
ug ang pu mu lu yo kag ang ila ha ‐
nga way sang ban wa nga ar ma do 
sang hus to nga teor ya kag ideo lo hi ‐
ya. Ini ang la yi sang ka say sa yan 
sang ina way ban wa, ano man ang 
agi han si ni nga pag li ko kag pag li so, 
pag-at ras kag pag su long.

La bi pa nga ma ga su long ang 
ar ma do nga pag hi ma kas ka tim bang 
sang lap na gon nga mga pag hi ma kas 
sang ma sa. Pi na ka-ya bi sa pag su ‐
long sang ina way ban wa ang hu got 
nga pag hi liu sa sang ma sa kag ila 
huk bo sang ban wa. Ang na ga da ba-
da ba nga ka la yo sang mga pag hi ‐
ma kas ma sa sa kaum han, ka du ngan 
sa ta nan nga pa maa gi sang ar ma do 
nga pag pa kig-a way sang mga mi li ‐
sya sang ban wa kag yu nit sang 
BHB, ang ma ga la mon kag mag wa ‐
sak sa pa sis mo sang pa pet sang es ‐
ta do.

Ya ra sa ida lum sang ab so lu to 
nga pag pa mu no sang Par ti do ang 
BHB. Ang hus to nga pag pa mu no 
sang Par ti do ang nag hor ma sang 
ha nga way sang ban wa, kag gi na ‐
pa bi lin si ni nga tam pad sa han dum 
sang pi gos nga pu mu lu yo pa ra sa 
ka hil wa yan kag de mok ra sya. Gi na ‐
tud lu an ang mga Pu lang ha nga way 
sang Marxis mo-Le ni nis mo-Maois ‐
mo pa ra ga mi ton nga ubay sa ta ‐
nan nga hi li ku ton si ni. Ang Par ti do 
ang sal sa lon nga ta lud tod sang 
BHB.

Sa pag han du raw na ton sang 
ika-54 nga tuig sang BHB, mas pa 
nga pa lig-u non na ton ang aton de ‐
si syon nga ma kig-a way. Mag ma ngin 
ma di na lag-on sa ba nas sang pang ‐
ma la wi gon nga ina way ban wa. Isu ‐
long ang lap na gon kag ma sing ki nga 
pa kig-a way ge ril ya ba se sa na ga la ‐
pad kag na ga da lum nga ba seng ma ‐
sa. Pa bas ku gon kag pa la pa ron ang 
mga yu nit sang huk bo sang ban wa 
kag mga yu nit sang mi li sya sang 
ban wa. Pabahin-bahin nga birahon, 
lutuson ang ham bog nga kaa way. 
Lab-u ton ang li bu on ka mga ka da ‐
lag-an. Mau kod nga ala ga ran ang 
ma sa, kag uso yon ang ma la wig nga 
ba nas pa du long sa ka hil wa yan kag 
de mok ra sya!
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Pag tu on kag pag ha nas, gin lun sar sa Neg ros
sa tu nga sang mi li ta ri sa syon 

Na ka kon so li da ang pi la ka na pu lo 
nga mga ka ta pu sang Par ti do, Huk bo 
kag re bo lusynar yo nga or ga ni sa syon 
ma sa sa mga la ra ngan ge ril ya sa tu nga 
sang na ga pa da yon nga ope ra syon 
pang-kom bat    sang 302nd kag 303rd 
IB de sa is la. Tu ngod sa su por ta sang 
re bo lu syo nar yong ma sa, na pa bi lin nga 
bu lag kag bu ngol ang pa sis tang mi li tar 
sa pre sen sya sang huk bo sang ban wa 
sa gin hi wa tan nga mga lu gar.

Na ka ta pos man ang mga Pu lang 
ha nga way sa Central Neg ros sa gin ‐
lun sar nga isa ka se ma na nga pag ha ‐
nas sa San di gan nga Kur so Pu li ti ‐
ko-Mi li tar (BKPM) kon diin na ka pa ‐
sam pa sang ha los isa  ka tim sang 
bag-o nga mga ka ta pu sang Bagong 
Hukbong Bayan (BHB).

“Mas maa yo nga ya ri ki ta di ri sa 
su lod sang BHB tu ngod maar ma san ki ta 
sang ki naa lam sa san di gan nga re bo ‐
lusyo nar yo nga prin sip yo kag mga tek ‐
nik kag tak ti ka sa ge ril yang pa kig-a way 
pa ra lu to son ang kaa way nga pu lis kag 
AFP kag ta nan nga kaa way sa sa hi,” si ‐

ling ni Ka Jerry, isa sa mga Pu lang ha ‐
nga way nga nag tam bong sa gin lun sar 
nga crash cour se sa pag ha nas mi li tar.

Bi lang prak ti ka sa na ku ha nga 
pag ha nas sa BKPM, gin lun sar sang 
mga ha nga way ang pi to ka ak syon 
mi li tar sa Central Neg ros, kon diin 
tat lo ang ak syon pang si lot kag apat 
ang ak syon is nayp. Ka tu yu an sang 
mga ar ma dong ak syon nga ini nga 
pa hu ya ngon ang pa sis tang ma ki nar ya 
sang kaa way sa la ra ngan.

Du gang pa ni Ka Jerry, nag ha tag 
ang pag ha nas sang du gang nga ki naa ‐
lam kag kai sog sa mga ha nga way pa ra 
pa da yon nga isu long ang ar ma dong 
pag hi ma kas.    Mas pa si ni nga gin-an ‐
dam ang pang hu na-hu na sang mga 
ha nga way sa atu bang sang wa la sang 
puas nga ata ke sang kaa way.

“Da pat ar ma san na ton ang aton 
mga kau ga li ngon sa ham ba la non pu ‐
li ti ko-mi li tar pa ra ma lig-on na ton nga 
maa tu bang ang mga sak ri pi syo kag 
ka bud la yan bi lang mga Pu lang ha ‐
nga way,” si ling ni ya.

Du ha ka gru po sang mga ha nga way sa Central Neg ros kag Southwest Neg ros 
ang na ka ta pos sa In ter med ya nga Kur so sang Par ti do sa tu nga sang ma ‐

sing ki nga ope ra syon mi li tar sad tong Peb re ro. Gin hi mo ang mga pag tu on sa su ‐
lod sang 13 ka ad law.

5 ka pis to la kag shot gun, 
na kum pis ka sang BHB

sa Can la on City

Na ka kum pis ka ang mga ope ra ‐
ti ba sang Bagong Hukbong 
Bayan (BHB)-Central Neg ros 
sang apat ka ka lib re .45 nga 
pis to la kag isa ka 12 gau ge 
shot gun, mga ma ga sin kag ba la 
sa isa ka ope ra syon pang dis-
ar ma ba tuk kay No le to Her mo ‐
so sang Sit yo Ina ti to, Ba ra ngay 
Buca lan, Can la on City sad tong 
Peb re ro 21. Su no sa yu nit, nag ‐
du gay sang 10 ka mi nu to ang 
ope ra syon.

Si Her mo so ki la la nga may 
ko nek syon sa mi li tar kag na ga-
im bak sang mga ar mas su no sa 
report sang BHB-Central Neg ‐
ros.    Du gang pa ni la, na ga pa ‐
lu pok kag na ga pang had lok si 
No le to sa iya mga tu pad ba lay. 
An tes ang ope ra syon, pi la na ka 
be ses nga gin-is tor ya sang BHB 
si Her mo so pa ra un ta ton ang 
iya kontra-so syal nga ga wi.

Sam tang, na pa tay ang isa 
ka tro pa sang 62nd IB sa is ‐
nayp sang BHB-Central Neg ros 
sa Sit yo Ba tang-ba ta ngan sa 
pa re ho nga ba ra ngay sad tong 
Peb re ro 26.

RCEP, mas pa nga mag wa sak sang eko no mi ya

Nag pa ha yag sang ma bug-at nga pag pa ma tuk ang mga gru po sang ma ngu ngu ‐
ma sa pag pa ngu na sang Ki lu sang Mag bu bu kid ng Pi li pi nas, sa pag su lod sang 
Pi li pi nas sa Re gio nal Compre hen sive Eco no mic Partnership (RCEP). Gin-ra ti ‐
pi ka han sang Se na do ang tra ta do sad tong Peb re ro 23, sa bo to nga 22- na ga ‐
pa su got, 1-wa la na ga pa su got kag 1 ang wa la nag bo to.

Ag ri kul tu ra ang isa sa tu man nga 
mai go nga sek tor sa pag su lod sa RCEP, 
tu ngod sa ida lum si ni ob li ga do ang Pi ‐
li pi nas nga ka ka son ang ta ri pa sa sen ‐
si ti bo nga mga pro duk to pang-ag ri kul ‐
tu ra. Ka bu ti gan ang mga pa ha yag 
sang mga na ga ba lig ya si ni nga ki na ‐
hang lan sang pung sod ang ka sug ta nan 
pa ra sa hil way nga kum pe ti syon.

Wa la sang ika sa rang ang at ra sa ‐
do kag gin pa ba ya an nga ag ri kul tu ra 
sang Pi li pi nas nga mag du gay sa kum ‐
pe ti syon sang mga im por ted nga pro ‐
duk to ha lin sa mga pung sod nga na ‐
ga ha tag sang da ku nga sub sid yo sa 

mga ma ngu ngu ma.  Su bong pa lang, 
lu bong na sa utang kag da ku nga 
gas to sa pro duk syon ang mga ma ‐
ngu ngu ma.  Nag sa ru rot na ang pre ‐
syo sang ila mga pro duk to tu ngod sa 
wa la sang pu gong nga im por ta syon, 
is mag ling kag ma ni pu la syon sang 
mga kar tel nga ka kun sa bo ang na ga ‐
pung ko nga reak syu nar yong hu bon.

Wa la sang ka tu lad ang ha lit nga 
iha tag sang di ne ka da  nga hil way nga 
ba lig yaa nay sa ag ri kul tu ra kag in ‐
dustri ya sa Pi li pi nas.  Pa da yon ini nga 
na ga sa ru rot su god sang nag su lod ang 
Pi li pi nas sa World Tra de Or ga niza ti on 

sad tong de ka da 1990.  Sang nag li gad 
nga tuig, pi na ka ga may su bong ang 
ba hin sang pag mu nu pak tu ra sa gross 
do mes tic pro duct sam tang ang ag ri ‐
kul tu ra pi na ka ga may sa bug-os nga 
ka say sa yan sang pung sod.

Ang gin pa na ug nga mga pa ta ka ‐
ran sang WTO ang nag pa tay sa ma ‐
da mo nga sub-sek tor sang in dustri ya 
kag ag ri kul tu ra kag nag pa bi lin nga at ‐
ra sa do ang eko no mi ya. Gi na du so si ni 
ang mga prog ra ma sang pri ba ti sa ‐
syon, de re gu la syon kag li be ra li sa syon 
sa ba lig yaa nay, pro duk to, ser bi syo, 
ag ri kul tu ra kag ma da mo pa nga iban.

Ha lin 1995, nag su lod ang pung ‐
sod sa in di mag nu bo sa 10 ka ka sug ‐
ta nan pa ra sa hil way nga ba lig yaa ‐
nay. La kip na di ri ang mga ka sug ta ‐
nan sa China, Ja pan, Austra lia, New 
Zea land, ASE AN kag Europe.
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da ku kag ang hi gan te nga kaa way 
ma lu tos. Ma ga su long kag ma ga da ‐
ug ang pu mu lu yo kag ang ila ha ‐
nga way sang ban wa nga ar ma do 
sang hus to nga teor ya kag ideo lo hi ‐
ya. Ini ang la yi sang ka say sa yan 
sang ina way ban wa, ano man ang 
agi han si ni nga pag li ko kag pag li so, 
pag-at ras kag pag su long.

La bi pa nga ma ga su long ang 
ar ma do nga pag hi ma kas ka tim bang 
sang lap na gon nga mga pag hi ma kas 
sang ma sa. Pi na ka-ya bi sa pag su ‐
long sang ina way ban wa ang hu got 
nga pag hi liu sa sang ma sa kag ila 
huk bo sang ban wa. Ang na ga da ba-
da ba nga ka la yo sang mga pag hi ‐
ma kas ma sa sa kaum han, ka du ngan 
sa ta nan nga pa maa gi sang ar ma do 
nga pag pa kig-a way sang mga mi li ‐
sya sang ban wa kag yu nit sang 
BHB, ang ma ga la mon kag mag wa ‐
sak sa pa sis mo sang pa pet sang es ‐
ta do.

Ya ra sa ida lum sang ab so lu to 
nga pag pa mu no sang Par ti do ang 
BHB. Ang hus to nga pag pa mu no 
sang Par ti do ang nag hor ma sang 
ha nga way sang ban wa, kag gi na ‐
pa bi lin si ni nga tam pad sa han dum 
sang pi gos nga pu mu lu yo pa ra sa 
ka hil wa yan kag de mok ra sya. Gi na ‐
tud lu an ang mga Pu lang ha nga way 
sang Marxis mo-Le ni nis mo-Maois ‐
mo pa ra ga mi ton nga ubay sa ta ‐
nan nga hi li ku ton si ni. Ang Par ti do 
ang sal sa lon nga ta lud tod sang 
BHB.

Sa pag han du raw na ton sang 
ika-54 nga tuig sang BHB, mas pa 
nga pa lig-u non na ton ang aton de ‐
si syon nga ma kig-a way. Mag ma ngin 
ma di na lag-on sa ba nas sang pang ‐
ma la wi gon nga ina way ban wa. Isu ‐
long ang lap na gon kag ma sing ki nga 
pa kig-a way ge ril ya ba se sa na ga la ‐
pad kag na ga da lum nga ba seng ma ‐
sa. Pa bas ku gon kag pa la pa ron ang 
mga yu nit sang huk bo sang ban wa 
kag mga yu nit sang mi li sya sang 
ban wa. Pabahin-bahin nga birahon, 
lutuson ang ham bog nga kaa way. 
Lab-u ton ang li bu on ka mga ka da ‐
lag-an. Mau kod nga ala ga ran ang 
ma sa, kag uso yon ang ma la wig nga 
ba nas pa du long sa ka hil wa yan kag 
de mok ra sya!

Ma du gay na gi kan sang uli hi 
nga pag sa ka sang swel do ni Vi na 
kag pa re ho ni ya nga ma ngu ngu ma. 
Ba le wa la sa da lag ku nga aga lon may 
du ta sa is la ang gin man do nga pag ‐
pa sa ka sang swel do sang De par t ‐
ment of La bor and Employ ment sad ‐
tong Ab ril 2022. Gi nara son sang 
mga ini, ka kun sa bo ang mga upi syal 
sa eko no mi ya sang es ta do, nga 
“ma la in sa eko no mi ya” ang ku ti moy 
nga du gang swel do.

May pagtaas sang gamay ang 
₱300 ka da ad law nga swel do ni 
Ferrylen, isa ka ka he ra, kag ni Ro ‐
sa rio, ka bu lig sa isa ka kan ti na. 
Apang, la yo ini sa ₱450 nga gin ta la ‐
na nga mi ni mum sa re hi yon pa ra sa 
mga ma mu mu gon nga wa la sa ag ri ‐
kul tu ra. La kip ang du ha sa mga sub-
sek tor sang ser bi syo kag pag ba lig ya 
sang sob ra tersya (1/3) sang ka ba ‐
bae han nga ma mu mu gon sa Re gi on 
VI. Pa re ho ni Vi na, wa la nag sa ka 
ang ila swel do bi san pa sa man do 
sang DO LE.

Pa re ho sa iban nga ba hin sang 
pung sod, tu man ka da ku sang isip 
sang mga ka ba bae han ang gi na ka ‐
big nga “may tra ba ho” nga gi na ka ‐
big nga “im por mal nga sek tor” ukon 
may tra ba ho nga in di re gu lar, wa la 
sang ka se gu ro han kag wa la ukon 
ha los wa la sang gi na ba ton nga 
swel do. La kip di ri si Lo la Do lo res, 66 
ka tuig, nga na ga ki ta sang ₱50-
₱100 ka da ad law gi kan sa pag ba lig ‐
ya sang ba lot kag pe noy. Ma la kip 
man di ri ang ka ba bae han nga ya ra 

sa tra ba ho nga man wal kag wa la 
sang ka ha na san nga na ga bug-os sa 
tersya sang ka ba bae han nga “may 
tra ba ho” sa re hi yon. Kau pod di ri si 
Ari el nga na ga ki ta sang ₱150 pa ra 
sa bi log nga ad law nga pag pang la ‐
ba. Ang pa re ho ni ya nga si Ro sa na, 
isa ka ma ni ku ris ta na ga ki ta lang 
sang ₱120 ka da ad law.

Apang ang pi na ka da ku nga isip 
sang ka ba bae han sa is la yad tong 
wa la sa es ta dis ti ka sang pwer sa 
sang pa nga bud lay nga gi na ka big 
nga “in di pro duk ti bo” sang es ta do. 
Sa da tos sad tong 2020 sang Wes ‐
tern Vi sa yas, ang re hi yon nga gi na ‐
la ki pan sang Pa nay, ang la bor force 
par tici pa ti on ra te 58.7% ukon 3.1 
mil yon sa po pu la syon na ga-e dad 15 
pa sa ka nga 5.4 mil yon. Sa isip nga 
ini, 1.1 mil yon (35%) mga la la ki, 
sob ra sa ka tu nga ukon 66.2% sang 
ka ba ba en han sa re hi yon wa la sa 
pwer sa sang pa nga bud lay. Na ga la ‐
rag way ini sang ka wad-on sang 
opor tu ni dad sa ma la pad nga sek tor 
sang ka ba ba en han sa is la pa ra sa 
de sen te nga tra ba ho.

Ka la kip sa ila si Ver gie, isa ka 
iloy sa ba lay nga na ga ser be nga ka ‐
bu lig sang iya ba na sa pag sa god 
sang ila pa mil ya. Pa ra ma kaa mot, 
na ga ba ton si ya sang mga tra ba ho 
nga ga may ukon pu lu-pa na hon nga 
pwe de ma ka ti pon sang ₱200 de pen ‐
de sa pa na hon. Ang iban nga iloy sa 
ba lay nga pa re ho ni ya na ga-a ti pan 
sang ka sa pa tan sa ila ug sa ran kag 
na ga ta num pa ra du gang sa pag ka on.

Nag su god ang swel do ni Vi na, isa ka ba ba ye nga ma mu mu ‐
gon sa kau ma han sa Pa nay, sa ₱270 ka da ad law. Mas 

ma nu bo ini sa gi na ki ta sang mga la la ki nga ma ngu ngu ‐
ma nga ₱350-₱400 pa ra sa bug-os nga ad law nga 
pagtra ba ho sa uma. Sa is la, wa la gi na ta ma sa sang ma ‐
yo ri ya sang mga ma ngu ngu ma, ba ba ye man o la la ki, 
ang gin ta la na sang gub yer no nga ₱410 nga ad la wan 
nga swel do sang mga ma mu mu gon sa ag ri kul tu ra sa 
Wes tern Vi sa yas.

Ka wad-on sang tra ba ho kag ma ka-u li pon
nga swel do sang ka ba ba en han
nga anak bal has sa Pa nay

Ma nu bo na ga ni ang isip sang 
ka ba bae han sa pwer sa sa pa nga ‐
bud lay, mas ma nu bo pa ang isip 
sang may tra ba ho. Sa re hi yon, 
63.2% sang mga may tra ba ho mga 
la la ki, sam tang 36.8% lang ang mga 
ba ba ye. Sam tang, 41.4% sa 183,000 
nga wa la sang tra ba ho sa re hi yon 
sad tong 2020 mga ba ba ye.

Wa la sang ma pi li an ang ka ba ‐
ba en han nga anak bal has sang Pa ‐
nay kun di mas pa nga pa ki nu ton 
ang ila mga pa mil ya sa atu bang 
sang wa la pag pu gong nga pag si rit 
sang impla syon. Pa ra sa bu lan sang 
Peb re ro, gi na tantya nga nag-a bot 
sa 9.3% ang impla syon gi kan sa ma ‐
ta as nga 8.7% sad tong Ene ro. Agud 
pun-an ang da ku nga ka ku la ngan, 
ha los ta nan nga ka ba bae han na ga ‐
pa ngu tang. Gi na hi mus lan sang mga 
kum pan yang microfi nance ang ila 
des pe ra syon pa ra mas pa si la nga 
ilu bong sa utang nga may ma ta as 
nga in te res. Ad la wan ukon se ne ma ‐
na ang pag ba yad si ni.

Pa re ho sa mga la la ki nga anak ‐
bal has, may tra ba ho man ukon wa ‐
la, ya ra man sa pwer sa sang pa nga ‐
bud lay ukon wa la, gi na-gi it sang 
mga ka ba ba en han nga anak bal has 
sa Pa nay ang re gu lar kag de sen te 
nga tra ba ho, du gang nga swel do 
kag mas ma nu bo nga pre syo sang 
mga ba lak lon.

(Tan-a wa ang kaa ngot nga ar ti ‐
kulo sang ka him ta ngan sang ma sa sa 
Wes tern Vi sa yas sa nag li gad nga is yu 
sang AB.)
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Sik wa yon ang cha-cha ni 
Marcos. Nagpro tes ta ang lain-la in 
nga sek tor sa atu bang sang Kong re so 
sad tong Mar so 6 pa ra ipa da ngat ang 
ila pagpro tes ta sa pag ti ngu ha nga 
bag-u hon ang Konsti tu syon 1987. 
Gin rat sa da sang mga ali pu res ni 
Marcos Jr ang pa nug yan pa ra sa pag ‐
tu kod sang Consti tu tio nal Con ven ti on 
pa ra bag-u hon ang konsti tu syon sa 
uli hi nga ba hin sang tuig. Lu yag ni 
Marcos nga ka ka son ang mga pro bi ‐
syon ba hin sa li mi ta syon sang du mu ‐
lu ong nga pag pa nag-i ya kag pag pang ‐
ka pi tal sa eko no mi ya, su bong man ang 
mga li mi ta syon sa ter mi no sang pung ‐
sod non kag lo kal nga mga upi syal.

ED SA 37. Sob ra 2,000 ang nag ti ‐
pon sa atu bang sang Peop le’s Po wer 
Mo nu ment sad tong Peb re ro 25 pa ra 
ko me mo ra hon ang ika-37 nga ani ber ‐
sar yo sang Pag-al sa ED SA nga nag ‐
pa tal sik sa dik ta dor nga si Fer di nand 
Marcos Sr kag iya pa mil ya. Ini ang 
una nga ani ber sar yo sang pag-al sa 
kon diin na ka ba lik na ang mga 
Marcos sa po der. Na ka ang kon sang 
pa re ho si ni nga pag hu lag sa mga syu ‐
dad sang Ba guio, Baco lod kag Iloi lo.

Hus ti sya sa New Ba ta an 5. 
Ginko me mo rar sang pa ma tan-on 
ang una nga tuig sang ani ber sar yo 
sang pag pa tay sang 1001st IB de ni ‐
la Chad Booc, Ge leju ra in Ngu yo II, 
Elegyn Ba lo nga, Tir so Anar kag Ro ‐
bert Ara gon sa An dap, New Ba ta an 
town, Davao de Oro sad tong Peb re ‐
ro 24. Pa na wa gan ni la ang pag pa ‐
na bat sang mga yu nit mi li tar nga 
nag hi mo sang si ning kri men. 

Buk san li wat ang CADP. Sa Ba ‐
ta ngas, nag-ra li ang mga ma mu mu ‐
gon sa tu bu han nga ka ta pu sang 
Ba ta ngas La bor Uni on kag Central 
Azuca re ra Don Ped ro Profes sio nal 
Technical Monthly Paid Wor kers 
Uni on Inc. Nag ti pon si la sa atu bang 
sang ga li ngan sang Central Azuca ‐

re ra Don Ped ro sa Na sug bu pa ra 
ba ti ku son ang pag pang-i pit sang ila 
mga un yon kag ipa na wa gan ang li ‐
wat nga pag bu kas sang CADP.

Iba su ra ang Her re ra Law! 
Nag pa du long sa upi si na sang Com ‐
mis si on on Hu man Rights sad tong 
Mar so 2 ang mga gru po sang ma ‐
mu mu gon pa ra ipa na wa gan ang 
pag ba su ra sang 34 ka tuig sang 
Her re ra Law. Ang ining la yi ma yor 
nga may sa lab ton sa pag lap nag 
sang kontraktwa li sa syon kag pag ‐
pang-i pit sang ki na ma ta rung sang 
mga ma mu mu gon nga magwel ga kag 
mag-un yon.

Pag gi na hod kag pro tes ta sang 
ka ba ba en han. Gin su gu ran sad tong 
Peb re ro 27 sa atu bang sang SM 
North sa Quezon City kag sa atu ‐
bang sang Iloi lo Provincial Ca pi tol 
ang ser ye sang mga pag gi na hod kag 
pro tes ta nga gin hi mo sang Gab rie la 
pa ra sa Pung sod non nga Bu lan sang 
Ka ba bae han.

Sad tong Mar so 3, nag pa du long 
sa Men dio la ang pa ma tan-on nga ka ‐
ba bae han pa ra ipa da ngat ang ila 
pag su pak sa EDCA at MROTC. Sad ‐
tong Mar so 4, nag ti pon ang mga ka ‐
ba bae han sa Plaza Rajah Su lay man, 
Ma ni la sa pag pa ngu na sang Li la Pi li ‐
pi na pa ra pa ma tu kan ang US-Ja pan 
Phi lip pi ne Secu rity Tri ad, ka du ngan 
sa pa na wa gan sang hus ti sya pa ra sa 
Fi li pi no comfort wo men sad tong ika ‐
du ha nga Ina way Pang ka li bu ta na on. 

Pa sab ton ang mga im per ya lis ‐
ta sa kri sis sa kli ma. Nag lun sar 
sang pro tes ta ang Youth Advoca tes 
for Cli ma te Acti on Phi lip pi nes sa 
atu bang sang isa ka ho tel sa Ma ka ti 
City sad tong Mar so 2 ka du ngan 
sang pag pu long sang isa ka ko mi te 
sang Uni ted Na ti ons pa ra pa sab ton 
ang mga ka pi ta lis ta nga pung sod 
nga na ga pa ngu na nga gi na ha li nan 
sang gre en hou se ga ses (pag-i nit 

Su nod-su nod ang gin hi mo nga mga pag hu lag sang mga de mok ra ti kong or ‐
ga ni sa syon sa Met ro Ma ni la kag iban pa nga ba hin sang pung sod sang 

nag li gad nga du ha ka se ma na.

sang ka li bu tan) nga gi na gi ka nan 
sang kri sis sa kli ma. Da pat ba ya ran 
sang si ning mga pung sod ang ka ha ‐
li tan kag ba lor nga na du la tu ngod 
sa mga ka la lat-an tu ga sang pag ‐
bag-o sang kli ma (cli ma te cha nge).

Sad tong Mar so 3, nag pa du long 
na man sa DENR ang mga ak ti bis ta 
pa ra han du ra won ang ika-28 ka tuig 
sang ma ka ha la lit nga Phi lip pi ne Mi ‐
ning Act kag ma kig-u pod sa Glo bal 
Cli ma te Stri ke.

Na ga pa ma tuk sa de mo li syon. 
Nag pi ket ang mga re si den te sang 
May sa pang, Ta gu ig City sad tong Peb ‐
re ro 22 pa ra pa ma tu kan ang na ga ha ‐
na nga de mo li syon sa ila ko mu ni dad.

Fis he ri es Co de sang 1998, 
ibasura. Gin su long sang mga ma ‐
ngi ngis da ang upi si na sang Bu reau 
of Fis he ri es and Aqua tic Re so urces 
sa Quezon City sad tong Peb re ro 24 
pa ra igi it ang pag ba su ra sang ma pi ‐
gu son nga Phi lip pi ne Fis he ri es Co de 
sang 1998 sa ika-25 nga ani ber sar ‐
yo si ni. Mag lu was si ni, gin pa-un tat 
ni la ang pag pang kut kot sang du ta o 
dred ging kag mga pro yek tong rek la ‐
ma syon sa Ma ni la Bay nga na ka ha lit 
sa pa li bot kag pa nga bu hi an sang 
ma gag may nga ma na na gat.

La yas mi li tar! Na pa la yas sad ‐
tong Peb re ro 21 sang mga gi ni ka nan 
kag ma nu nud lo sang Ma ta ra gan 
Na tio nal Ag ricul tu ral Scho ol sa Ba ‐
ra ngay Ma ta ra ngan, Ma libcong, Ab ‐
ra ang mga sol da do nga na ga kam po 
sa su lod mis mo sang eskwe la han. 
Ulu lu pod si la nga nag hu lag ba tuk sa 
ka ta lag man nga idu lot si ni sa se gu ‐
ri dad sang mga ba ta.

Pro tes ta sang ban wa: Hus ti sya,
kontra chacha kag pa nga bu hi an
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Ma nu bo na ga ni ang isip sang 
ka ba bae han sa pwer sa sa pa nga ‐
bud lay, mas ma nu bo pa ang isip 
sang may tra ba ho. Sa re hi yon, 
63.2% sang mga may tra ba ho mga 
la la ki, sam tang 36.8% lang ang mga 
ba ba ye. Sam tang, 41.4% sa 183,000 
nga wa la sang tra ba ho sa re hi yon 
sad tong 2020 mga ba ba ye.

Wa la sang ma pi li an ang ka ba ‐
ba en han nga anak bal has sang Pa ‐
nay kun di mas pa nga pa ki nu ton 
ang ila mga pa mil ya sa atu bang 
sang wa la pag pu gong nga pag si rit 
sang impla syon. Pa ra sa bu lan sang 
Peb re ro, gi na tantya nga nag-a bot 
sa 9.3% ang impla syon gi kan sa ma ‐
ta as nga 8.7% sad tong Ene ro. Agud 
pun-an ang da ku nga ka ku la ngan, 
ha los ta nan nga ka ba bae han na ga ‐
pa ngu tang. Gi na hi mus lan sang mga 
kum pan yang microfi nance ang ila 
des pe ra syon pa ra mas pa si la nga 
ilu bong sa utang nga may ma ta as 
nga in te res. Ad la wan ukon se ne ma ‐
na ang pag ba yad si ni.

Pa re ho sa mga la la ki nga anak ‐
bal has, may tra ba ho man ukon wa ‐
la, ya ra man sa pwer sa sang pa nga ‐
bud lay ukon wa la, gi na-gi it sang 
mga ka ba ba en han nga anak bal has 
sa Pa nay ang re gu lar kag de sen te 
nga tra ba ho, du gang nga swel do 
kag mas ma nu bo nga pre syo sang 
mga ba lak lon.

(Tan-a wa ang kaa ngot nga ar ti ‐
kulo sang ka him ta ngan sang ma sa sa 
Wes tern Vi sa yas sa nag li gad nga is yu 
sang AB.)
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sang ka li bu tan) nga gi na gi ka nan 
sang kri sis sa kli ma. Da pat ba ya ran 
sang si ning mga pung sod ang ka ha ‐
li tan kag ba lor nga na du la tu ngod 
sa mga ka la lat-an tu ga sang pag ‐
bag-o sang kli ma (cli ma te cha nge).

Sad tong Mar so 3, nag pa du long 
na man sa DENR ang mga ak ti bis ta 
pa ra han du ra won ang ika-28 ka tuig 
sang ma ka ha la lit nga Phi lip pi ne Mi ‐
ning Act kag ma kig-u pod sa Glo bal 
Cli ma te Stri ke.

Na ga pa ma tuk sa de mo li syon. 
Nag pi ket ang mga re si den te sang 
May sa pang, Ta gu ig City sad tong Peb ‐
re ro 22 pa ra pa ma tu kan ang na ga ha ‐
na nga de mo li syon sa ila ko mu ni dad.

Fis he ri es Co de sang 1998, 
ibasura. Gin su long sang mga ma ‐
ngi ngis da ang upi si na sang Bu reau 
of Fis he ri es and Aqua tic Re so urces 
sa Quezon City sad tong Peb re ro 24 
pa ra igi it ang pag ba su ra sang ma pi ‐
gu son nga Phi lip pi ne Fis he ri es Co de 
sang 1998 sa ika-25 nga ani ber sar ‐
yo si ni. Mag lu was si ni, gin pa-un tat 
ni la ang pag pang kut kot sang du ta o 
dred ging kag mga pro yek tong rek la ‐
ma syon sa Ma ni la Bay nga na ka ha lit 
sa pa li bot kag pa nga bu hi an sang 
ma gag may nga ma na na gat.

La yas mi li tar! Na pa la yas sad ‐
tong Peb re ro 21 sang mga gi ni ka nan 
kag ma nu nud lo sang Ma ta ra gan 
Na tio nal Ag ricul tu ral Scho ol sa Ba ‐
ra ngay Ma ta ra ngan, Ma libcong, Ab ‐
ra ang mga sol da do nga na ga kam po 
sa su lod mis mo sang eskwe la han. 
Ulu lu pod si la nga nag hu lag ba tuk sa 
ka ta lag man nga idu lot si ni sa se gu ‐
ri dad sang mga ba ta.

Una nga gin-a nun syo sang mga 
dray ber kag ope rey tor sang dyip 
kag UV Express (pam pa sa he ro nga 
van) ang pla no nga transport stri ke 
sad tong Peb re ro 27. Bi lang sa bat, 
gin-at ras lang sang Land Transpor ‐
ta ti on Franchi sing and Re gu la tory 
Board (LTFRB) ang ded layn sa ka ta ‐
pu san sang tuig. In di na ga kai go pa ‐
ra sa mga na ga pa ma sa da ang li wat 
nga pag bal hin sang ded layn. Gi na ‐
du so ni la nga lu bos nga iba su ra ang 
ining pla no. Sad tong Mar so 6, nag ‐
hu lag ang mga gru po sa Men dio la, 
UP Di li man, Nova liches, Mo nu men ‐
to, Ma ni la, Bacla ran, Pa sig, Ala ‐
bang, Los Ba nos, Ce bu, Davao kag 
iban pa nga mga lu gar.

Pag pa tay sa pa nga bu hi an
Ma sa ker sa pa nga bu hi an sang 

mga na ga pa ma sa da ang pla no nga 
ini su no sa mga dray ber kag ope rey ‐
tor. Na ga ba lor sang ₱1.6-₱2.3 mil ‐
yon ka da yu nit ang gi na pi lit sang 
es ta do nga bu los sa mga tra di syu ‐
nal nga dyip. Gra be ini ka bug-at 
pa ra sa mga tsu per nga na ga ki ta 
lang sang abe reyds nga ₱700 ka da 
ad law, wa la pa sa le bel sang gi na ki ‐
na hang lan pa ra ma ‐
bu hi nga de sen te. 

In sul to ang gi na ‐
tan yag sang gub yer no 
nga bak lon ang ila 
tra di syu nal nga dyip 
sa bi li nga ₱200,000 
pa ra ma ka ba kal sang 
bag-o. Mag lu was di ri, 
pau ta ngon si la sang 
gub yer no bi lang "bu ‐
lig" kon diin pi to ka tuig 
nga ba ya ran ang mga yu nit 

nga may ya ra 6% nga in te res kag 5% 
nga equity. Kon amo si ni, ang ma ba ‐
ya ran sang isa ka dray ber ukon ope ‐
rey tor pwe de nga mag lab-ot sa sob ‐
ra P3.4 mil yon ka da sa lak yan.

Maat hag nga pal pak ang pu gos 
nga pag tu kod sang mga koo pe ra ti ba 
ukon kor po ra syon bi lang bu los sa 
mga in di bid wal nga prang ki sa. Na lu ‐
nod lang sa utang ang mga ope rey ‐
tor nga nag tu kod sang koo pe ra ti ba. 
Ki na hang lan nga mag ba yad sang 
amor ti sa syon nga ₱475,000 ka da 
bu lan pa ra sa pagbya he sang 15 ka 
yu nit nga “mo der no” nga dyip. Ma ‐
sa mi nga ma gu ba kag ma bud lay nga 
ma ka ki ta sang pye sa sa mo der no 
nga dyip nga ini. Sa isa ka ad law, gi ‐
na tantya nga ₱8,000 ang ki ta sang 
mga ope rey tor sang elektro ni kong 
dyip. Ang 50%-55% si ni ma kad to sa 
gas to sa pet rol yo kag ang ma bi lin 
ipa san to sa iban pa nga ga las tu han 
pa re ho sang amor ti sa syon. Du gang 
nga pa sa kit pa ang pag sa ka sang 
pre syo sang pet rol yo sang nag li gad 

nga bu lan nga nag bu hin 

Li ma na ka tuig nga gi na pi lit sang reak syu nar yong es ta do ang ma ki-du mu ‐
lu ong kag ma ki-ka pi ta lis ta nga pag ka kas sa tra di syu nal nga mga dyip sa 

mga ka da la nan sa nga lan sang mo der ni sa syon. Su bong nga tuig, gin pa hap say 
pa ini sang re hi men Marcos paa gi sa pag ta la na sang bag-o nga ded layn pa ra 
sa kon so li da syon sang mga prang ki sa. Li bu on ka tsu per kag ope rey tor ang nag ‐
ka sa sang un tat-bya he kag mga pro tes ta sa bug-os nga pung sod ba tuk sa si ‐
ning prog ra ma. Su por ta do si la sang iban pa nga mga sek tor kag mga kom yu ter.

sang da ku sa ila ma ga may nga ki ta.
In di lang dray ber kag ope rey ‐

tor ang ma per wi syo sang prog ra ‐
ma. Pas-a non sang mga  kom yu ter 
ang pag sa ka sang pa ma sa he tu ‐
ngod sa pa ta ka ran nga ini. Sa su ‐
bong, ₱2 ang bi ya sang pa ma sa he 
sa tra di syu nal kag “mo der no” nga 
dyip. Su no sa mga pag tu on, pwe de 
nga mag-a bot sa ₱35-₱40 ang mi ‐
ni mum nga pa ma sa he sa “mo der ‐
no” nga dyip pa ra mag ki ta kag 
ma ba ya ran sang mga ope rey tor 
ang gas to sa pag ba kal si ni. Sa pi ‐
hak nga ba hin, ma ga-ul bo ang ki ta 
sang da lag ku nga kor po ra syon nga 
ma ga sup lay sang “mo der no” nga 
dyip kag ang mga pye sa si ni pu ros 
im por ted.

Ang da lag ku nga kum pan ya kag 
kor po ra syon lang sa Pi li pi nas ang 
ma ka be ne pi syo sa pag ba lig ya kag 
pag kontrol sa mga dyip. Sad tong 
2022, nag ka pi tal na si Manny Pa ‐
ngi li nan sang ₱1.5 bil yon pa ra sa 
500 ka dyip. Sa pi hak nga ba hin 
sad tong 2017, gin lun sar na man 
sang QEV Phi lip pi nes sa su por ta 
sang pa mil ya Aboi tiz, kag ka so syo 
nga Si nga po re’s QEV Ca pi tal Pte. 
Ltd, ang kau ga li ngon si ni nga 
elektro ni ko nga dyip. Ya ra man ang 
Hyun dai Asia Re so urces Inc nga gi ‐
kan sa South Ko rea kag mga joint-
ven tu re nga Hi no Mo tors Phi lip pi ‐
nes Cor po ra ti on, Isuzu Phi lip pi nes 
Cor po ra ti on kag Ma hindra Cars 

Phi lip pi nes nga na ga ‐
ba lig ya sang mga 
dyip.

Se gu ra do 
nga unos ang tu ‐
ga hon sang mo ‐
der ni sa syon nga 
ini, ka pid sa pri ‐
ba do na nga ser ‐
bi syo sa tren kag 

bus, sa mil yon-mil yon 
nga kom yu ter nga na ga sa ‐

lig sa pang ma sang transpor ta ‐
syon pa ra sa ila pa nga bu hi an.

“Mo der ni sa syon” sang pang pub li ko nga transpor ta syon: 
Ma sa ker sa pa nga bu hi an, ka sa kit sa kom yu ter
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Sad tong Agos to 2022, na pa-at ras ang 
pla no nga pag pang bom ba sang 79th 

IB sa Mt. Man da la gan, isa ka bu kid nga 
ba hin sang pro tek ta do nga North Neg ros 
Na tio nal Park (NNNP). Nag pa lu sot ang 
mi li tar nga ang pag pang bom ba bi lang 
“test run” apang ka hi ba lo ang ta nan nga 
ang ka tu yu an si ni amo ang pa la ya son ang 
pu mu lu yo sa lu gar, su bong man ang mga 
yu nit sang Bag-ong Ha nga way sang Ban ‐
wa nga na ga ser be nga upang sa pag ‐
pang ku ra kot sa na bi lin nga ka la sa ngan sa 
is la. Ini pa ra ha ta gan sang da lan ang 
pag pang ku ra kot kag pag pang ha lit sa pa ‐
li bot sang mga pro yek to nga imprastrak ‐
tu ra kag eko-tu ris mo sang da lag ku nga 
bur ge sya. 

Ang NNNP sob ra 80,400 ka ek ‐
tar ya sang ka bu ki ran sang Neg ros 
Occi den tal. Dek la ra do ini nga ka la ‐
sa ngan (fo rest area) sad tong de ka ‐
da 1940 kag pro tek ta do nga lu gar 
sad tong 2005. Sa kup si ni ang 10% 
sang is la, la kip ang mga ba hin sang 
mga syu dad sang Ta li say, Si lay, 
Victo ri as, Ca diz, Sa gay kag San 
Car los kag mga ban wa sang Murcia, 
Don Salva dor Be ne dicto, EB Ma ga ‐
lo na, To bo so kag Ca lat rava.

Ya ra sa ubod si ni ang Mt. Man ‐
da la gan kag Mt. Si lay nga gi na ka big 
nga pi na ka da ku nga wa tershed (gi ‐
na gi ka nan sang tu big) sang pro bin ‐
sya. May apat ini ka sis te ma sang 
tu big nga gi na ku ha an sang mai num 
nga tu big sang 17 ka syu dad kag 
ban wa, la kip na ang Met ro Baco lod.

Na ga pu yo kag na ga ka bu hi sang 
ma taw hay sa NNNP ang mga tu ‐
man dok nga Ati kag Bu kid non. Ma ‐
yor nga gi na ku ha an ni la sang pa ‐
nga bu hi an, pag ka on kag bu long ang 
ka la sa ngan. 

Gi na ki la la ang NNNP bi lang 
pang sag ka sa ka ha li tan nga da la sang 
pag bag-o sang kli ma kag mga ka la lat-
an pa re ho sang ma bas kog nga bag yo, 
pag-u lan kag ha ngin. Na ga ser be man 
ini mga im por tan te nga bio diver sity 
are as kag pu luy-an sang na na ri-sa ri 
nga ka sa pa tan kag ta num.

Pa re ho 
sang ma da mo nga du nang mang gad 
sa pung sod, na ga pa-in di sa nay kon 
si ni ang ma ka-u na ang mga bur ‐
gesya kag ila mga ka so syo nga du ‐
mu lu ong nga ka pi ta lis ta kag lo kal 
nga bu ruk ra ta sa pag hi mu los sa mga 
ini. Sad tong tempra no nga ba hin 
sang sig lo 1900 has ta de ka da 1980, 
gin kal bo sang Ame ri ka no nga kum ‐
pan ya nga In su lar Lum ber Com pany 
(ILCO) ang ka la sa ngan di ri. Sa isa ka 
pa na hon, gin ki la la ang ILCO bi lang 
pi na ka da ku nga kum pan ya sa pag ‐
pang-tro so sa bug-os nga ka li bu tan.

Has ta su bong, pa da yon nga gi ‐
na ku ra kot sang mga bur ge sya kag 
ila mga ka so syo ang NNNP. Pi na ‐
kau li hi sa mga pro yek to nga ini ang 
eko-tu ris mo, na ga sa la la pid nga mga 
da lan, geot her mal nga plan ta kag 
pag mi na sang mag ne ti te.

Pa tag-Si lay-Ca lat rava-Ca diz
nga Da lan

Sa ta bon sang pan dem ya sad ‐
tong 2020, gin sug dan sang De ‐
partment of Pub lic Works and 
Highways ang konstruk syon sang 
da lan ha lin Ca lat rava pa du long sa 
Si lay City nga na ga ta gos sa tu nga 
mis mo sang NNNP. Gin ha tag ang 
pro yek to sa Trim luv Buil ders and 

Supply, isa ka kum pan ya sang 
konstruk syon nga im bol ba do sa isa 
pa ka ma ka ha la lit nga pro yek to- 
ang Ja la ur River Mul ti-Pur po se 
Project sa ka tam bi nga is la sang 
Pa nay. Na ga ba lor ang kontra ta sa 
pag pa tu kod sang 3.7 ka ki lo met ro 
nga da lan sang P125 mil yon.

Lubos nga gi na pa ma tu kan sang 
ma ki-na tu ra nga gru po, la kip ang 
di yo se sis sang San Car los, ang pro ‐
yek to. Su no sa ila, ma ga ka hu lu gan 
ini sang pag kal bo sang ka la sa ngan, 
pag ha lit sang du na nga te reyn, 
pag pa la yas sang ila has nga mga ka ‐
sa pa tan kag pang ka bug-o san nga 
pag ka gu ba sang eko lo hi ya kag pag ‐
ka du la sang mga be ne pi syo si ni.

Gi na ba lig ya ang pro yek to bi ‐
lang da lan pa ra sa kaum han pa du ‐
long sa mer ka do (farm to mar ket) 
nga ma ka be ne pi syo ku no sa mga 
ma ngu ngu ma. Apang maat hag nga 
una nga ti kang ini pa ra sa mas da ku 
kag ma ka ha la lit nga pro yek to nga 
pla no itu kod sang bur ge sya kag ila 
mga ka so syo sa su lod sang pro tek ‐
ta dong te reyn.

Sundan sa pahina 9

Ma ka ha la lit nga mga pro yek to sa pro tek ta do 
nga ka bu ki ran sang Neg ros
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Su nod-su nod nga ka so sa pag la pas sa taw ha non nga ki na ma ta rung sang 
mga ma ngu ngu ma ang gin ban ta la sang nag li gad nga se ma na. Ma yor nga 

im bol ba do sa mga kri men nga ini ang mga yu nit sang Ar med Forces of the Phi ‐
lip pi nes (AFP) nga na ga-a ta ke sa mga si bil yan nga ko mu ni dad nga su pak sa in ‐
ter na syu nal nga ma ka ta wo nga la yi. 

Mga ma ngu ngu ma, ko mu ni dad,
gin-tar get sang ka pin tas mi li tar

Sa Al bay, gin pa tay sang mga 
pwer sa sang es ta do ang ma ngu ngu ‐
ma nga si Ver non Bong gat sad tong 
Peb re ro 20, sa iya ba lay sa Ba ra ‐
ngay Tab lon, Oas. Ang pag pa tay sa 
iya gi na pa ti han nga ba los ata ke 
sang pwer sa sang es ta do pag ka ta ‐
pos ang ka pas la wan sang 49th IB 
ba tuk sa Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) sad tong Peb re ro 15 sa Ba ra ‐
ngay Ra may.

Pu gos nga gin su lod sang du ha 
ka ahen te mi li tar ang iya ba lay mga 
alas 8:30 sang gab-i an tes si ya lu ‐
bos nga gin pa tay. Ang ba lay ni 
Bong gat isa ka ki lo met ro lang ang 
ka la yu on gi kan sa isa ka sek syon 
sang 49th IB nga na ga-o pe ra syon 
sa lu gar.

Sa Neg ros Occi den tal, na gu ba 
ang ba lay sang mga ma ngu ngu ma 
nga si la Al bascion Onop re kag Rho ‐
da Gar nica sa Sit yo Ca bag na an, Ba ‐
ra ngay Ca ra ba lan, Hi ma may lan City 
pag ka ta pos nga pau la nan sang ba la 
ang ba lay sang mga sol da do sang 
94th IB sad tong Mar so 1. Su no sa 
re port, nag pa lu pok ang mga sol da ‐

do pag ka ta pos ang na si ling nga 
engkwentro sa tu nga sang 94th IB 
kag yu nit sang BHB sa isa ka lu gar 
nga sa kup sang sit yo. Nag di na la gan 
ang mga re si den te sa gra be nga ka ‐
had lok. Tu ngod sa pag pang-ha ras, 
mga 100 ka pa mil ya nag bak wit pa ‐
du long sa sentro sang ba ra ngay gi ‐
kan sa mga sit yo sang Pa nag ba an, 
Flo re te, Ca ba lu ngan kag Daat. Gin ‐
kontrol kag gin ban ta yan man sang 
mi li tar ang hu lag sang mga ya ra sa 
sentro sang ebak wa syon. Amat-a ‐
mat na si la nga na ka ba lik su bong. 

Sam tang, gin kas ti go sang tro pa 
sang 62nd IB ang ma ngu ngu ma nga 
si Lin don Ma ta sa Sit yo Ban to li nao, 
Ba ra ngay San tol, Bi nal ba la gan sad ‐
tong Peb re ro 23. Sa Ba ra ngay 
Amun tay na man sad tong Peb re ro 
14, gin su lod sang 62nd IB ang ba lay 
ni Jel man Lin da yao kon diin kau pod 
ni ya ang iya asa wa kag mga anak. 
Sam tang ka-es tor ya ang mga sol da ‐
do kag atu bang ang mga anak, gin ‐
ha na an sang bi na ngon ang liog ni 
Jel man.

Sa Bu kid non, gin-ran sak sang 

mga sol da do ang ba lay ni Ne ri sa Lu ‐
ma yag sa Sit yo Ga bo nan, Ba ra ngay 
Du ma la gu ing, Im pa sug-ong, Bu kid ‐
non sad tong Ene ro 29. Kau pod ni ya 
sad to ang iya asa wa kag mga anak 
sang sud lon sang mga sol da do ang 
ba lay. Nag du lot sang gra be nga ka ‐
had lok ang te ro ris ta nga pag pang-i ‐
pit nga ini sang mga sol da do sa pa ‐
mil ya ila bi na sa mga ba ta. Gin pa si ‐
bang dan ang pa mil ya nga na ga bu lig 
kag na ga dul-ong sang sup lay sa BHB.

Sa Ab ra, gin-re port ang pag ‐
pang-i pit kag pag-in te ro gar sang 
mga ahen te sang mi li tar kay Je ro me 
Aga id, isa ka ma ngu ngu ma nga ka ‐
la kip sa Lu pong Ta ga pa ma ya pa sang 
tri bo Ma baca nga na ga pu yo sa Ma ‐
ta ra gan, Ma libcong. Kau pod ni Aga id 
sad tong Peb re ro 16 ang iya 5 ka tuig 
nga ba ta nga na ga pa ngis da sa Ba ra ‐
ngay Ga da ni, Ta yum sang had lu kon 
kag gin-u ya tan sang mga sol da do.

Pu gos nga “gin pa sung ka” sang 
24th IB si Aga id kag pag-trai dor sa 
iya kau ga li ngon nga tri bu. Su no sa 
ban ta la, gin hi mus lan sang mi li tar ang 
bag-o lang nga pag ka-os pi tal sang 
iya asa wa pa ra “kum bin si hon” si 
Aga id nga ma kig-bu li gay sa ila. Si ling 
sang mga sol da do, ba ya ran sang mga 
ini ang pag pa bu long sa asa wa kon 
mag su nod sa man do sang mi li tar.

Eko-tu ris mo
Gi na ka big nga “ba ka syu nan” sa 

Neg ros Occi den tal ang Don Salva dor 
Be ne dicto tu ngod sa re la ti bo nga 
ma bug naw nga kli ma di ri. Bi san sa ‐
kup sang NNNP ang du ha ka kat lo 
(2/3) sang ka du ta an sang ban wa, 
gin bu kas sang lo kal nga gub yer no 
di ri ang 500 ka ek ta ya pa ra sa du ‐
mu lu ong kag lo kal nga na ga pang ka ‐
pi tal sad tong 2014. Ang pag bu kas 
si ni nag ha tag sang da lan pa ra kal ‐
bu hon ang ka la sa ngan kag pag tu kod 
sang mga re sort, kong kre to nga da ‐
lan kag iban pa nga ili gal nga istruk ‐
tu ra sang mga du mu lu ong nga ne go ‐
syan te. Mag lu was sa si ning ban wa, 

nag-u lus bong man ang mga ka pa re ‐
ho nga mga istruk tu ra sa Pa tag, Si ‐
lay City kag Ga wa hon, Victo ri as City.

Tu ngod sa na ga sa ka nga po pu ‐
la ri dad sang lu gar, na ga sa ka man 
ang bi li sang ka du ta an nga du so 
sang is pe ku la syon sa real es ta te. 
Na ga da mo ang de be lo per nga na ‐
ga ti ngu ha nga sud lon ang NNNP 
pa ra mag tu kod sang ko mer syal nga 
mga ba lay ba ka syu nan pa ra sa du ‐
mu lu ong nga mga tu ris ta.   Na ga da ‐
ku ang ba hin sa su lod sang NNNP 
ang gin ta la na ni la pa ra di ri.

Agud ka ka son ang upang sang 
mga pro yek to nga ini, gin pai da lum 
sa mi li ta ri sa syon ang mga ko mu ni ‐

dad sa pa li bot sang NNNP. Sad tong 
Hun yo 22, 2022, nag lun sar sang pe ‐
ke nga engkwentro ang 79th IB sa 
Sit yo Ti nib ya ngan, Ba ra ngay Mi na ‐
pa sok, Ca lat rava pa ra pa la ya son 
ang mga 50 ka in di bid wal.

Gin sun dan ini sang pag-istra ‐
ping kon diin du ha ka ba ta ang na ‐
pi la san sad tong Hul yo 6, 2022 sa 
Sit yo Ban wa Mi na tay, Ba ra ngay 
Marce lo sa pa re ho nga ban wa.

Si ning uli hi lang, na ngin tar get 
sang in ti mi da syon sang mi li tar ang 
obis po sang San Car los nga si 
Bishop Ge rar do Al mi naza, isa sa na ‐
ga pa ma tuk sa pag pang gu ba kag 
pag pang ku ra kot sang NNNP.
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sang da ku sa ila ma ga may nga ki ta.
In di lang dray ber kag ope rey ‐

tor ang ma per wi syo sang prog ra ‐
ma. Pas-a non sang mga  kom yu ter 
ang pag sa ka sang pa ma sa he tu ‐
ngod sa pa ta ka ran nga ini. Sa su ‐
bong, ₱2 ang bi ya sang pa ma sa he 
sa tra di syu nal kag “mo der no” nga 
dyip. Su no sa mga pag tu on, pwe de 
nga mag-a bot sa ₱35-₱40 ang mi ‐
ni mum nga pa ma sa he sa “mo der ‐
no” nga dyip pa ra mag ki ta kag 
ma ba ya ran sang mga ope rey tor 
ang gas to sa pag ba kal si ni. Sa pi ‐
hak nga ba hin, ma ga-ul bo ang ki ta 
sang da lag ku nga kor po ra syon nga 
ma ga sup lay sang “mo der no” nga 
dyip kag ang mga pye sa si ni pu ros 
im por ted.

Ang da lag ku nga kum pan ya kag 
kor po ra syon lang sa Pi li pi nas ang 
ma ka be ne pi syo sa pag ba lig ya kag 
pag kontrol sa mga dyip. Sad tong 
2022, nag ka pi tal na si Manny Pa ‐
ngi li nan sang ₱1.5 bil yon pa ra sa 
500 ka dyip. Sa pi hak nga ba hin 
sad tong 2017, gin lun sar na man 
sang QEV Phi lip pi nes sa su por ta 
sang pa mil ya Aboi tiz, kag ka so syo 
nga Si nga po re’s QEV Ca pi tal Pte. 
Ltd, ang kau ga li ngon si ni nga 
elektro ni ko nga dyip. Ya ra man ang 
Hyun dai Asia Re so urces Inc nga gi ‐
kan sa South Ko rea kag mga joint-
ven tu re nga Hi no Mo tors Phi lip pi ‐
nes Cor po ra ti on, Isuzu Phi lip pi nes 
Cor po ra ti on kag Ma hindra Cars 

Phi lip pi nes nga na ga ‐
ba lig ya sang mga 
dyip.

Se gu ra do 
nga unos ang tu ‐
ga hon sang mo ‐
der ni sa syon nga 
ini, ka pid sa pri ‐
ba do na nga ser ‐
bi syo sa tren kag 

bus, sa mil yon-mil yon 
nga kom yu ter nga na ga sa ‐

lig sa pang ma sang transpor ta ‐
syon pa ra sa ila pa nga bu hi an.
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Sa ba hin sang Par ti do Ko mu nis ta 
sa Pi li pi nas (PKP), gin kun de na si ni 
ang wa la un tat nga pag bu bo sang 
mga ar mas kag ka ga mi tan mi li tar sa 
Uk rai ne. Si ling ni la, pa da yon nga gi ‐
na sul so lan kag gi na pa du gay sang US/
NA TO ang gye rang proxy ba tuk sa 
ka sum pong nga im per ya lis tang 
Russia. Su no sa Par ti do, ang pag tap ‐
na sang pag pa si la bot di ri sang US 
kag NA TO ang ya bi pa ra ta pu son ang 
gye ra kag sol ba ron sa ne go sa syon 
ang mga gi na-u ga tan si ni. Da pat ki ‐
la la hon ang han dum sang Uk ra ni an 
pa ra sa ka li nong, ka hil wa yan kag de ‐
mok ra sya, la kip na ang ki na ma ta ‐
rung sang po pu la syon et ni ko nga Ru ‐
ssian sa re hi yon nga Don bass pa ra 
sa ki na ma ta rung sa se se syon kag 
pung sod non nga kau ga li ngon nga 
pag-de si syon.

Nag lab-ot sa pi la ka na pu lo ka 
li bo has ta 200,000 ka sol da do kag 
si bil yan sa ta nan nga ba hin ang na ‐
pa tay sa gye ra. Nag sing ki ang mga 
pag-a ta ke sa mga si bil yan nga 
imprastruk tu ra. Mi nil yon nga Uk rai ‐
ni an ang na pa la yas sa ila lo ka li dad 
kag na du la an sang pa nga bu hi an.

Na ga ga nan sya sa pag-an tus
sang pu mu lu yo

Sam tang ang ma la pad nga pu ‐
mu lu yo sang ma sang ma mu mu gon 
sa Uk rai ne na ga-an tus, pa da yon 
nga na ga ka mal sang ga nan sya ang 
mga mo no pol yo nga ka pi ta lis ta. Ang 
in dustri ya mi li tar sang US isa ka pi ‐
na ka da ku nga na ka be ne pi syo sa 
gin pa du gay nga gye ra. Ang gub yer ‐
nong Bi den pa lang nag bu bo na sang 
$76.8 bil yon sa Uk rai ne, kon diin 
61% si ni di rek ta nga ha tag kag mga 
ayu da kag pau tang pa ra sa ar mas 
pang-gye ra. Na ga ki ta man sa mga 
ini ang mga al ya do nga pung sod 
sang US/NA TO nga Ger many, 
France kag ang UK.

Ang is pe ku la syon sa mer ka do 
sang da lag ku nga ka pi ta lis ta sa pi ‐
nan sya kag mo no pol yo nga kum pan ‐
ya na ga pa sa ka sang pre syo sang 
mga ya bi nga pro duk to la kip na ang 
la ngis kag bin hi. Ang sup lay sang la ‐
ngis sa Europe na dis ka ril sang mga 
sang syon sang US ba tuk sa na tu ral 
nga gas sang Ru sya kag nag du lot 
sang lap na gon nga pag-an tus sa pu ‐
mu lu yo sa pa na hon sang tig tug naw. 

Isa ka tuig pag ka ta pos ang pag lu pok sang gye ra sa Uk rai ne, gin ba ti kos 
sang ma da mo nga de mok ra ti ko kag kontra-im per ya lis ta nga or ga ni sa syon 

ang gob yer nong US kag mga al ya do si ni sa North At lan tic Tre aty Or ga niza ti ‐
on (NA TO) sa pag pang sul sol sang gye rang proxy sa Uk rai ne ba tuk sa Ru ssia. 
Sad tong Peb re ro 25, ulu lu pod ang mga ma ki-ab ya non nga gru po sa isa ka 
pro tes ta sa Brus sels, Bel gi um pa ra ko me mo ra hon ang isa ka tuig nga gye ra 
kag igi it ang gi la yon nga pag ta pos si ni.

Ang gye rang proxy sang US/
NA TO ba tuk sa Ru ssia isa ka in ter-
im per ya lis ta nga gye ra. Ma ni pes ‐
tasyon ini sang pa da yon nga kri sis 
sang du not nga sis te mang mo no pol ‐
yo ka pi ta lis mo.   Nag pa an dam si Le ‐
nin sa po si bi li dad sang li wat pag tu ‐
nga sang ka li bu tan sa tu nga sang 
mga im per ya lis tang ga hum sam tang 
pa da yon si la nga na ga han dum sa 
pag pa la pad sang ila ma tag sa kup 
sang pang ka pi tal kag he ge mo ni ya. 
La kip sa mga estra te hi kong ka tu yu ‐
an sang US amo ang kontro lon ang 
da ku nga mer ka do sang na tu ral nga 
gas sang Ru ssia sa Europe, kag aga ‐
won ang kontrol sa pi na sa hi nga re ‐
kur song mi ne ral sa re hi yon Don ‐
bass.

Ang na ga ta lum nga pang ka li bu ‐
tan nga kri sis sang ka pi ta lis mo, par ‐
ti ku lar ang na ga du gay nga is tag na ‐
syon kag pag sa ru rot sang re se syon 
sang eko no mi ya sang US kag iban pa 
nga na ga pa ngu na an ga ka pi ta lis ‐
tang mga pung sod, na ga pa bas kog 
sang ba lat ya gon sang US nga sul so ‐
lan ang mga gye ra ba tuk sa mga im ‐
per ya lis tang ka ri bal si ni.

Sam tang ang US na ga bu bo sang 
bi nil yon ka dol ya res sa gye ra sa Uk ‐
rai ne, ma sa ko ini sa pag pa bas kog 
sang pre sen sya mi li tar sa Ja pan, 
South Ko rea, sa Pi li pi nas kag iban 
pa nga pung sod sa As ia, bi lang ba ‐
hin sang mga pag han da si ni sa teat ‐
ro sang ina way ba tuk sa China.

Da pat mai sog nga mag hu lag ang 
pro le tar yo sa bug-os nga ka li bu tan 
kag pa mu nu an ang pag tu kod kag 
pag pa bas kog sang in ter na syu nal 
nga pag-u lu lu tod sa ku bay sang ta ‐
nan nga kontra-im per ya lis ta nga or ‐
ga ni sa syon, ka hub la gan kag mga 
pung sod pa ra ma pa hu lag ang pi na ‐
ka da mo nga isip sang pu mu lu yo. Da ‐
pat igi it ang pag ta pos sang gye ra 
sang US/NA TO sa Uk rai ne ba tuk sa 
Russia, ang pag pang sul sol sang gye ‐
ra sang im per ya lis tang US kag pag ‐
han da sa gye ra si ni sa iban pa nga 
ba hin sang ka li bu tan.

.

Isa ka tuig nga gye rang proxy
sang US/NA TO sa Uk rai ne


