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Ba kit may dig mang ba yan sa Pi ‐
li pi nas? Ito’y da hil ha nga rin ng 
sam ba ya nang Pi li pi no na kam tin 
ang tu nay na pam ban sang ka la ya an 
at de mok ra sya pa ra sa Inang Ba ‐
yan: ka la ya an mu la sa pag lu kob ng 
im per ya lis mong US, at de mok ra sya 
mu la sa ti ra ni ya ng ma la la king 
kompra dor, pa ngi no ong may lu pa at 
mga bu ruk ra tang ka pi ta lis ta.

Ang dig mang ba yan ay ma ka ba ‐
yan, re bo lu syo nar yo, ma ka ta ru ngan 
at tu ma ta ma sa ng ma la lim na su ‐
por ta ng ma sa. Hin di ito 
kai lan man ma ga ga pi da ‐
hil ki na ka ta wan ni to 
ang ha nga rin ng ba ‐
yan. De ter mi na do si ‐
lang ba wi in ang ya man 
ng Pi li pi nas mu la sa 
mga da yu hang 

ma nga ngam kam at mga ka sab wat 
na nag ha ha ring uri, wa ka san ang 
ma la ko lon yal at ma lap yu dal na sis ‐
te ma sa ban sa, at lik ha in ang 
maun lad at lu ma la gong ban sa pa ra 
sa mga Pi li pi no.

Ang ta gum pay ng dig mang ba ‐
yan ay na ka sa la lay sa pan la ha tang 
pag pa pa ki los ng sam ba ya nan, hi git 
sa la hat, ng ma sang mag sa sa ka. Sa 
pang ka la ha tan at esen sya, ito’y 
isang dig mang mag sa sa kang pi na ‐

Dig mang ba yan pa ra sa ka la ya an
at de mok ra sya

Si mu lan na ting gu ni ta in ang ika-54 na taon ng Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB) at ng ma gi ting na pag su su long ng dig mang ba yan sa Pi li pi nas. Sa 
Mar so 29, 2023, itu on na ting la hat ang ating ta naw sa lan das pa tu ngo 

sa ta gum pay ha bang bi na ba li kat ang ma bi gat na tung ku lin sa pag ha rap sa 
pa sis tang te ro ris mo sa ila lim ng re hi meng US-Marcos-Du ter te.

mu nu an ng uring mang ga ga wa sa 
pa ma ma gi tan ng Par ti do. Lu pa ang 
pa ngu na hing de mok ra ti kong ka hi ‐
ngi an ng ma yor ya ng sam ba ya nan. 
Sa dig mang ba yan, ito ang ma pag ‐
pa syang usa pin.

Hi git na ma la ki at ma ka pang ya ‐
ri han ang kaa way na im per ya lis ‐
mong US at ang pa pet ni tong Ar ‐
med Forces of the Phi lip pi nes (AFP) 
at Phi lip pi ne Na tio nal Po lice (PNP). 
Ha wak ni to ang ma la la kas na san ‐
da tang erop la no, he li kop ter, dro ne, 
mga bom ba at wa lang kau bu sang 
ba la. Ka tum bas ng la kas ng kaa way 
ang kan yang pa sis tang ka lu pi tan. 
Ha bang gi na ga mit ang ma la la kas 
na san da ta pa ra su pi lin ang ba yan, 
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la lo ni yang ini hi hi wa lay ang sa ri li sa 
ma sa at iti nu tu lak si lang lu ma ban.

Ku lang man ang san da ta, tag lay 
na man ng BHB ang ha nay ng mga 
Pu lang man di rig ma na ma ta as ang 
di sip li na at ka mu la tang pam pu li ti ka. 
Hin di la mang si la mga man di rig ma. 
Si la ri’y mga duk tor, tit ser, ar tis ta, 
at pwer sa sa pro duk syon na pa wang 
nag si sil bi sa in te res ng ma sa. Ma ‐
hig pit na pi nag ka kai sa ang mga upi ‐
syal at man di rig ma ng de mok ra sya 
sa eko nom ya, pu li ti ka at mi li tar. Be ‐
te ra no o ba gu han, anu man ang ka ‐
sa ri an o uring pi nag mu lan, la hat ay 
ma gi ting na na ki ki ba ka pa ra sa ka ‐
la ya an ng ba yan. Buong-pu so ang 
ka ni lang ka han da ang mag sak ri pi syo 
pa ra pag ling ku ran ang ma sa at 
kam tin ang ta gum pay.

Ma ta ga lan ang dig mang ba yan 
sa Pi li pi nas. Kai la ngan ang ma ha ‐
bang pa na hon pa ra mag-i pon ng la ‐
kas ng BHB hang gang ka ya na ni ‐
tong ga pi in ang kaa way at aga win 
ang ka pang ya ri han sa buong ba yan. 
Sa pa ma ma gi tan ng pa ki ki dig mang 
ge ril ya, hak bang-hak bang na inu uk-
ok ang la kas ng kaa way, yug tu-yug ‐
tong nag-ii pon ng la kas ng BHB, at 
ni li lik ha ang kun di syon pa ra sa ta ‐
gum pay.

Da hil gu tay-gu tay ang ma la wak 
na ka na yu nan ng ban sa sa ma ra ‐
ming na hi hi wa lay na is la, kai la ngan 

ang pa na hon upang su mu long mu la 
sa pa gi ging ma li it at ma hi na tu ngo 
sa ma la ki at ma la kas sa buong ka ‐
pu lu an. Ang la kas ay unang ipi nun ‐
dar sa mas ma la la king is la, at paa ‐
lon na su mu long pa ra ta hi in ang 
mga pwer sang ge ril ya sa ma ra ming 
is la.

Pi ra-pi ra song gi nu gu po ng BHB 
ang mas mo der nong huk bong ina ar ‐
ma san at pi no pon do han ng pi na ka ‐
ma ka pang ya ri hang im per ya lis ta sa 
mun do. Nag-ii pon si la ng pwer sa 
pa ra gu pu in ang ma hi hi nang ba ha gi 
ng kaa way, puk sa in ang mga pa sis ta 
at ku nin ang kan yang mga san da ta 
at ka ga mi tang mi li tar. Ka pag mas 
ma la kas ang kaa way, plek sib leng 
ku ma ka lat ang mga pwer sang ge ril ‐
ya upang mag ga wa ing ma sa at 
mag li pat upang hin di ma su bo sa la ‐
ba nang hin di pi nag han da an. Ka hit 
pan sa man ta lang iwan ang nai pun ‐
dar na ba se, ti ti ya kin ni lang ya ya ‐
bong at ma ba ba li kan ang na ka pun ‐
lang mga bin hi ng re bo lu syon at 
ma ka pag ta ta nim sa mas ma la wak 
pang ma sa.

Ga gap ng mga Pu lang man di rig ‐
ma na hin di ang la kas ng san da ta 
ang ma pag pa sya sa ge ra, kun di ang 
ka pa sya han at hin di ma ga ga ping di ‐
wa ng ma ma ma yan. Anu pa mang ka ‐
ku la ngan sa ma ter yal na ba gay ay 
pi na ngi ngi ba ba wan ng ma la lim na 

su por ta ng ma sa, ng ma la wak na 
pag la hok ni la sa dig ma, ka tu wang 
ang ka ba ya ni han ng ma ba ba la sik 
ni lang man di rig ma. La hat ng pwe ‐
deng ga mi ting san da ta—ba ril, itak, 
ka hoy o ba to—ay ga ga mi tin la ban 
sa kaa way. Ang ma li it ay la la ki, at 
ang dam bu ha lang kaa way ay ma ga ‐
ga pi. Su su long at ma ka pa na na ig 
ang sam ba ya nan at ang ka ni lang 
huk bong ba yang ar ma do ng was ‐
tong teor ya at ideo lo hi ya. Ito ang 
ba tas ng ka say sa yan ng dig mang 
ba yan, anu man ang daa nan ni tong 
li ko’t ikot, pag-at ras at pag su long.

Iba yong su su long ang ar ma ‐
dong pa ki ki ba ka kaa ki bat ang la ga ‐
nap na mga pa ki ki ba ka ng ma sa. Pi ‐
na ka su si sa pag su long ng dig mang 
ba yan ang ma hig pit na pag ka kai sa 
ng ma sa at ka ni lang huk bong ba ‐
yan. Ang nag la la gab lab na apoy ng 
mga pa ki ki ba kang ma sa sa ka na yu ‐
nan, ka sa bay ng la hat ng pa ra an ng 
ar ma dong pag la ban ng mga mi li ‐
syang ba yan at yu nit ng BHB, ang 
la la mon at tu tu pok sa pa sis mo ng 
pa pet na es ta do.

Na sa ila lim ng ab so lu tong pa ‐
mu mu no ng Par ti do ang BHB. Ang 
was tong pa mu mu no ng Par ti do ang 
nag hul ma sa huk bong ba yan, at 
nag pa pa na ti li di tong ta pat sa ha ‐
nga rin ng aping ba yan pa ra sa ka ‐
la ya an at de mok ra sya. Ti nu tu ru an 
ang mga Pu lang man di rig ma ng 
Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo upa ‐
ng ga mi ting ga bay sa la hat ng ga ‐
wa in ni to. Ang Par ti do ang ba kal na 
gu lu god ng BHB.

Sa pag gu ni ta na tin ng ika-54 na 
taon ng BHB, iba yong pa ta ta gin na ‐
tin ang ating ka pa sya hang lu ma ‐
ban. Mag pun ya gi sa lan das ng ma ‐
ta ga lang dig mang ba yan. Isu long 
ang ma sak law at maig ting na pa ki ‐
ki dig mang ge ril ya sa ba ta yan ng 
pa pa la wak at pa pa la lim na ba seng 
ma sa. Pa la ka sin at pa la wa kin ang 
mga yu nit ng huk bong ba yan at 
mga yu nit ng mi li syang ba yan. Ba ‐
ha-ba ha ging big wa san, ga pi in ang 
pa la long kaa way. Kam tin ang isan ‐
li bo’t isang ta gum pay. Pus pu sang 
pag ling ku ran ang ma sa, at bag ta sin 
ang ma ha bang lan das tu ngo sa ka ‐
la ya an at de mok ra sya!
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Pag-aa ral at pag sa sa nay, ini lun sad sa Neg ros
sa git na ng mi li ta ri sa syon 

Na ka pag kon so li da ang puu-pu ‐
ong mga ka sa pi ng Par ti do, Huk bo at 
re bo lu syo nar yong or ga ni sa syong 
ma sa sa mga la ra ngang ge ril ya sa 
git na ng nag pa pa tu loy na ope ra ‐
syong pang kom bat ng 302nd at 
303rd IB de sa is la. Da hil sa su por ta 
ng re bo lu syo nar yong ma sa, na pa na ‐
ti ling bu lag at bi ngi ang pa sis tang 
mi li tar sa pre sen sya ng huk bong ba ‐
yan sa pi nag dau sang mga lu gar.

Na ka pag ta pos din ang mga Pu ‐
lang man di rig ma ng Central Neg ros sa 
ini lun sad na isang ling gong pag sa sa ‐
nay sa Ba ta yang Kur so Pu li ti ko-Mi li tar 
(BKPM) kung saan na ka pag pa sam pa 
ng ha los isang tim na ba gong ka sa pi 
ng Ba gong Huk bong Ba yan (BHB).

“Mas mai nam na nan di to ta yo 
sa loob ng BHB da hil maaar ma san 
ta yo ng kaa la man sa ba ta yang re ‐
bo lu syo nar yong prin sip yo at mga 
tek nik at tak ti ka sa ge ril yang pa ki ‐
ki pag la ban upang ga pi in ang kaa ‐
way na pu lis at AFP at la hat ng kaa ‐

way sa uri,” pa ha yag ni Ka Jerry, 
isa sa mga Pu lang man di rig ma na 
ka la hok sa ini lun sad na crash cour ‐
se na pag sa sa nay mi li tar.

Bi lang prak ti ka sa na ku hang ka ‐
sa na yan sa BKPM, ini lun sad ng mga 
ma di rig ma ang pi tong ak syon mi li tar 
sa Central Neg ros, kung saan tat lo ay 
ak syong pu ni ti bo at apat ay ak syong 
is nayp. La yu nin ng mga ar ma dong ak ‐
syong ito ang pa hi na in ang pa sis tang 
ma ki nar ya ng kaa way sa la ra ngan.

Dag dag pa ni Ka Jerry, nag bi ‐
gay ang pag sasa nay ng ka rag da ‐
gang kaa la man at ta pang sa mga 
man di rig ma pa ra pa tu loy na ia ban ‐
te ang ar ma dong pa ki ki ba ka. La lo 
ni tong nai han da ang kai si pan ng 
mga man di rig ma sa ha rap ng wa ‐
lang hum pay na ata ke ng kaa way.

“Da pat ar ma san na tin ang ating 
mga sa ri li sa usa ping pu li ti ko-mi li tar 
upang ma ti bay na ting ma ha rap ang 
mga sak ri pi syo at ka hi ra pan bi lang 
mga Pu lang man di rig ma,” ani ya.

Da la wang gru po ng mga man di rig ma sa Central Neg ros at Southwest 
Neg ros ang na ka pag ta pos sa In ter med yang Kur so ng Par ti do (IKP) sa 

git na ng ma tin ding ope ra syong mi li tar noong Peb re ro. Isi na ga wa ang mga 
pag-aa ral sa loob ng 13 araw.

5 pis to la at shot gun,
na kum pis ka ng BHB

sa Can la on City

NAKUMPISKA NG MGA ope ra ‐
ti ba ng Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB)-Central Neg ros ang apat 
na .45 ka lib re pis to la at isang 
12 gau ge shot gun, mga ma ga ‐
sin at ba la sa isang ope ra syong 
pag dis-ar ma la ban kay No le to 
Her mo so ng Sit yo Ina ti to, Ba ‐
ra ngay Buca lan, Can la on City 
noong Peb re ro 21. Ayon sa yu ‐
nit, nag ta gal ng 10 mi nu to ang 
ope ra syon.

Si Her mo so ay ki la lang may 
ko nek syon sa mi li tar at nag-
iim bak ng mga ar mas ayon sa 
ulat ng BHB-Central Neg ros. 
Dag dag pa ni la, nag pa pa pu tok 
at na na na kot si No le to sa kan ‐
yang mga ka pit ba hay. Ba go ang 
ope ra syon, ma kai lang-u lit nang 
ki nau sap ng BHB si Her mo so 
pa ra iti gil ang kan yang an ti-so ‐
syal na ga wi. 

Sa man ta la, na pa tay ang 
isang tro pa ng 62nd IB sa is ‐
nayp ng BHB-Central Neg ros sa 
Sit yo Ba tang-ba ta ngan sa pa ‐
re hong ba ra ngay noong Peb re ‐
ro 26.

RCEP, la long wa wa sak sa eko nom ya

NAGPAHAYAG NG MARIING pag tu tol ang mga gru po ng mag sa sa ka sa pa ngu ‐
ngu na ng Ki lu sang Mag bu bu kid ng Pi li pi nas, sa pag pa sok ng Pi li pi nas sa Re gio ‐
nal Compre hen sive Eco no mic Partnership (RCEP). Ni ra ti pi ka han ng Se na do ang 
tra ta do noong Peb re ro 23, sa bo tong 22-sang-a yon, 1-tu tol at 1 absten syon.

Ag ri kul tu ra ang isa sa pi na ka ta ‐
ta ma ang sek tor sa pag pa sok sa 
RCEP, da hil sa ila lim ni to ay ob li ga do 
ang Pi li pi nas na tang ga lin ang ta ri pa 
sa sen si ti bong mga pro duk tong 
pang-ag ri kul tu ra. Hung kag ang mga 
pa ha yag ng mga ta ga pag la ko ni to na 
kai la ngan ng ban sa ang ka sun du an 
pa ra sa ma la yang kum pe ti syon.

Wa lang-wa la sa pu si syon ang at ‐
ra sa do at pi na ba ba ya ang ag ri kul tu ra 
sa Pi li pi nas na ta ga lan ang kum pe ti ‐
syon ng mga im por ted na ka la kal mu ‐
la sa mga ban sang nag bi bi gay ng ma ‐
la king sub sid yo sa mga mag sa sa ka. 

Nga yon pa la mang, lu bog na sa utang 
at ma ta ta as na gas tos sa pro duk syon 
ang mga mag sa sa ka. Bag sak na ang 
pre syo ng ka ni lang mga pro duk to da ‐
hil sa wa lang sag kang im por ta syon, 
is mag ling at ma ni pu la syon ng mga 
kar tel na kakutsaba ng na kau pong 
reak syu nar yong pang ka tin. 

Wa lang ka pan tay na pin sa la ang 
idi nu lot ng de ka-de ka dang “ma la ‐
yang ka la ka lan” sa ag ri kul tu ra at in ‐
dustri ya ng Pi li pi nas. Bu mu lu sok ito 
nang bu mu lu sok mu la nang pu ma sok 
ang Pi li pi nas sa World Tra de Or ga ‐
niza ti on noong de ka da 1990. Sa na ‐

ka ra ang taon, pi na ka ma li it nga yon 
ang ba ha gi ng pag ma ma nu pak tu ra 
sa gross do mes tic pro duct ha bang 
ang ag ri kul tu ra ay pi na ka ma li it sa 
buong ka say sa yan ng ban sa.

Ang ipi na taw na mga pa ta ka ran 
ng WTO ang pu ma tay sa ma ra ming 
sub sek tor sa in dustri ya at ag ri kul ‐
tu ra at pa na na ti li ng buong at ra sa ‐
dong eko nom ya. Iti nu lak ni to ang 
mga prog ra ma sa pri ba ti sa syon, de ‐
re gu la syon at li be ra li sa syon sa ka ‐
la ka lan, pro duk to, ser bi syo, ag ri kul ‐
tu ra at ma rami pang iba.

Mu la 1995, pu ma lo ob ang ban sa 
sa di ba ba ba sa 10 ka sun du an pa ra sa 
“ma la yang ka la ka lan.” Ka bi lang di to 
ang mga kasunduan sa China, Japan, 
Australia, New Zealand, ASEAN at 
Europe.
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su por ta ng ma sa, ng ma la wak na 
pag la hok ni la sa dig ma, ka tu wang 
ang ka ba ya ni han ng ma ba ba la sik 
ni lang man di rig ma. La hat ng pwe ‐
deng ga mi ting san da ta—ba ril, itak, 
ka hoy o ba to—ay ga ga mi tin la ban 
sa kaa way. Ang ma li it ay la la ki, at 
ang dam bu ha lang kaa way ay ma ga ‐
ga pi. Su su long at ma ka pa na na ig 
ang sam ba ya nan at ang ka ni lang 
huk bong ba yang ar ma do ng was ‐
tong teor ya at ideo lo hi ya. Ito ang 
ba tas ng ka say sa yan ng dig mang 
ba yan, anu man ang daa nan ni tong 
li ko’t ikot, pag-at ras at pag su long.

Iba yong su su long ang ar ma ‐
dong pa ki ki ba ka kaa ki bat ang la ga ‐
nap na mga pa ki ki ba ka ng ma sa. Pi ‐
na ka su si sa pag su long ng dig mang 
ba yan ang ma hig pit na pag ka kai sa 
ng ma sa at ka ni lang huk bong ba ‐
yan. Ang nag la la gab lab na apoy ng 
mga pa ki ki ba kang ma sa sa ka na yu ‐
nan, ka sa bay ng la hat ng pa ra an ng 
ar ma dong pag la ban ng mga mi li ‐
syang ba yan at yu nit ng BHB, ang 
la la mon at tu tu pok sa pa sis mo ng 
pa pet na es ta do.

Na sa ila lim ng ab so lu tong pa ‐
mu mu no ng Par ti do ang BHB. Ang 
was tong pa mu mu no ng Par ti do ang 
nag hul ma sa huk bong ba yan, at 
nag pa pa na ti li di tong ta pat sa ha ‐
nga rin ng aping ba yan pa ra sa ka ‐
la ya an at de mok ra sya. Ti nu tu ru an 
ang mga Pu lang man di rig ma ng 
Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo upa ‐
ng ga mi ting ga bay sa la hat ng ga ‐
wa in ni to. Ang Par ti do ang ba kal na 
gu lu god ng BHB.

Sa pag gu ni ta na tin ng ika-54 na 
taon ng BHB, iba yong pa ta ta gin na ‐
tin ang ating ka pa sya hang lu ma ‐
ban. Mag pun ya gi sa lan das ng ma ‐
ta ga lang dig mang ba yan. Isu long 
ang ma sak law at maig ting na pa ki ‐
ki dig mang ge ril ya sa ba ta yan ng 
pa pa la wak at pa pa la lim na ba seng 
ma sa. Pa la ka sin at pa la wa kin ang 
mga yu nit ng huk bong ba yan at 
mga yu nit ng mi li syang ba yan. Ba ‐
ha-ba ha ging big wa san, ga pi in ang 
pa la long kaa way. Kam tin ang isan ‐
li bo’t isang ta gum pay. Pus pu sang 
pag ling ku ran ang ma sa, at bag ta sin 
ang ma ha bang lan das tu ngo sa ka ‐
la ya an at de mok ra sya!

Na pa ka ta gal na mu la nang hu ‐
ling tu ma as ang sa hod ni Vi na at 
ka tu lad ni yang mga mag bu bu kid. 
Ba le wa la sa ma la la king pa ngi no ong 
may lu pa sa is la ang ipi nag-u tos na 
taas-sa hod ng De partment of La bor 
and Employ ment noong Ab ril 2022. 
Idi na da hi lan ng mga ito, ka sab wat 
ang mga upi syal sa eko nom ya ng es ‐
ta do, na “ma ka sa sa ma sa eko nom ‐
ya” ang ka ka ram pot na dag dag-sa ‐
hod.

Ba hag yang mas ma ta as ang 
₱300 ka da araw na sa hod ni 
Ferrylyn, isang ka he ra, at ni Ro sa ‐
rio, ka tu long sa isang kan ti na. Ga ‐
yun pa man, ma la yo ito sa ₱450 na 
iti nak dang mi ni mum sa re hi yon pa ra 
sa mga mang ga ga wang di-ag ri kul ‐
tu ral. Ka bi lang ang da la wa sa mga 
sub sek tor ng ser bi syo at pag be ben ‐
ta na ki na bi bi la ngan ng ma hi git 
sang kat lo ng ka ba bai hang mang ga ‐
ga wa sa Re gi on VI. Tu lad kay Vi na, 
wa lang iti na as sa ka ni lang sa hod sa 
ka bi la ng kau tu san ng DO LE.

Tu lad sa ibang ba ha gi ng ban sa, 
na pa kala king bi lang ng ka ba bai ‐
hang iti nu tu ring na “may tra ba ‐
ho” ay na sa ti na gu ri ang “im ‐
por mal na sek tor” o na sa 
tra ba hong di re gu lar, 

wa lang ka ti ya kan at wa la o ha los 
wa lang ti na tang gap na swel do. Ka ‐
sa ma di to si Lo la Do lo res, 66 an yos, 
na ku mi ki ta ng ₱50-₱100 ka da araw 
mu la sa pag la la ko ng ba lot at pe noy. 
Mai bi bi lang din di to ang ka ba bai ‐
hang na sa mga tra ba hong man wal 
at wa lang ka sa na yan na bu mu buo 
sa sang kat lo ng ka ba bai hang “may 
tra ba ho” sa re hi yon. Ka sa ma di to si 
Ari el na ku mi ki ta ng ₱150 pa ra sa 
mag ha pong pag la la ba. Ang ka ba ro 
ni yang si Ro sa na, isang ma ni ku ris ta, 
ay ku mi ki ta na man ng ₱120 ka da 
araw.

Pe ro ang pi na ka ma la king bi lang 
ng ka ba bai han sa is la ay yaong wa la 
sa es ta dis ti ka ng pwer sa ng pag ga ‐
wa at iti nu tu ring na “di pro duk ti bo” 
ng es ta do. Sa da tos noong 2020 ng 
Wes tern Vi sa yas, ang re hi yong ki ‐
na bi bi la ngan ng Pa nay, ang la bor 
force par tici pa ti on ra te ay 58.7% o 
3.1 mil yon sa po pu la syong may 
edad 15-pa ta as na 5.4 mil yon. Sa 
bi lang na ito, 1.1 mil yon (35%) la ‐

mang ang ka ba bai han. Kum ‐
pa ra sa 33.8% na ka la la ki ‐

han, ma hi git ka la ha ti o 
66.2% ng ka ba bai han sa 
re hi yon ay wa la sa 

Nag si si mu la ang sa hod ni Vi na, isang ba ba eng mang ga ga wang-bu kid sa 
Pa nay, sa ₱270 ka da araw. Mas ma ba ba ito sa ki ni ki ta ng ka la la ki hang 

mag bu bu kid na ₱350-₱400 pa ra sa buong araw na pag tat ra ba ho sa sa ka han. 
Sa is la, hin di ti na ta ma sa ng ma yor ya ng mga mag bu bu kid, ba bae at la la ki, 
ang iti nak da ng gub yer no na ₱410 na ara wang sa hod pa ra sa mang ga ga wa sa 
ag ri kul tu ra sa Wes tern Vi sa yas.

pwer sa ng pag ga wa. Sa la min ito ng 
ka wa lang opor tu ni dad sa ma la wak 
na sek tor ng ka ba bai han sa is la 
pa ra sa di sen teng tra ba ho.

Ka bi lang sa ka ni la si Vir gie, 
isang may ba hay na nag si sil bing ka ‐
tu wang ng kan yang mis ter sa pag ‐
ta ta gu yod ng ka ni lang pa mil ya. Pa ‐
ra ma ka am bag, tu ma tang gap si ya 
ng mga tra ba hong ma li li it o pa na-
pa na hon na maaa ring ma ka li kom 
ng ₱200 de pen de sa pa na hon. Ang 
ibang may ba hay na tulad niya ay 
nag-aa la ga ng ha yop sa ka ni lang 
ba ku ran at nag ta ta nim pa ra pan ‐
dag dag sa pag ka in.

Ma ba ba na nga ang bi lang ng 
ka ba bai han sa pwer sa ng pag ga wa, 
mas ma ba ba pa ang bi lang ng may 
tra ba ho. Sa re hi yon, 63.2% ng mga 
may tra bo ay ka la la ki han, ha bang 
36.8% la mang ang ka ba bai han. Sa ‐
man ta la, 41.4% sa 183,000 na wa ‐
lang tra ba ho sa re hi yon noong 
2020 ay mga ba bae.

Wa lang ma pag pi pi li an ang ka ‐
ba bai hang anak pa wis ng Pa nay 
kun di la lu pang ti pi rin ang ka ni lang 
mga pa mil ya sa ha rap ng wa lang 
awat na pag si rit ng impla syon. Pa ‐
ra sa bu wan ng Peb re ro, ti na ta ‐
yang pu ma lo sa 9.3% ang impla ‐
syon mu la sa ma ta as nang 8.7% 
noong Ene ro. Para punan ang 
malaking kakulangan, halos lahat 
sa kababaihan ay nangungutang. 
Si na sa man ta la ng mga kum pan ‐
yang microfi nance ang ka ni lang 
des pe ra syon pa ra la lo si lang ilu bog 
sa utang na may ma ta ta as na in te ‐
res. Ara wan o ling gu han ang ba ya ‐
ran sa mga ito.

Tu lad ng ka la la ki hang anak pa ‐
wis, may tra ba ho man o wa la, na sa 
pwer sa man ng pag ga wa o wa la, 
giit ng ka ba bai hang anak pa wis sa 
Pa nay ang re gu lar at di sen teng 
tra ba ho, dag dag-sa hod at mas ma ‐
ba bang pre syo ng mga bi li hin.

(Ting nan ang kaug nay na ar ti ku ‐
lo ng ka la ga yan ng ma sa sa Wes tern 
Vi sa yas sa nag da ang is yu ng AB.)

Ka wa lang tra ba ho at ali ping sa hod
ng ka ba bai hang anak pa wis sa Pa nay
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I tak wil ang Marcos cha-cha. 
Nagpro tes ta ang iba't ibang sek tor 
sa ha rap ng Kongreso noong Mar so 
6 pa ra ipa ra ting ang ka ni lang pag ‐
tu tol sa pag ta tang kang ba gu hin ang 
Konsti tu syong 1987. Ini rat sa da ng 
mga ali pu res ni Marcos Jr ang pa ‐
nu ka la pa ra sa pag bu buo ng Consti ‐
tu tio nal Conven ti on pa ra ba gu hin 
ang konsti tu syon sa hu ling ba ha gi 
ng taon. Nais ni Marcos na tang ga ‐
lin ang mga pro bi syon kaug nay sa 
li mi ta syon ng da yu hang pag-aa ri at 
pa mu mu hu nan sa eko nom ya, ga ‐
yun din ang mga li mi ta syon sa ter ‐
mi no ng pam ban sa at lo kal na mga 
upi syal.  

ED SA37. Ma hi git 2,000 ang 
nag ti pon sa ha rap ng Peop le's Po ‐
wer Mo nu ment noong Peb re ro 25 
pa ra gu ni ta in ang ika-37 ani ber sar ‐
yo ng Pag-aal sang ED SA na nag pa ‐
tal sik sa dik ta dor na si Fer di nand 
Marcos Sr at kan yang pa mil ya. Ito 
ang unang ani ber sar yo ng pag-aal sa 
kung saan na ka ba lik na ang mga 
Marcos sa po der. Nag ka ro on ng ka ‐
tu lad na pag ki los sa mga syu dad ng 
Ba guio, Baco lod at Iloi lo.  

Hus ti sya sa New Ba ta an 5. 
Gi nu ni ta ng ka ba ta an ang unang 
taong ani ber sar yo ng pag pa tay ng 
1001st IB de ki na Chad Booc, Ge ‐
leju ra in Ngujo II, Elegyn Ba lo nga, 
Tir so Añar at Ro bert Ara gon sa 
An dap, New Ba ta an town, Davao 
de Oro noong Peb re ro 24. Pa na wa ‐
gan ni la ang pag pa pa na got sa mga 
yu nit mi li tar na nag sa ga wa sa kri ‐
men.

Buk san mu li ang CADP. Sa Ba ‐
ta ngas, nag ra li ang mga mang ga ga ‐
wa sa tu bu han na ka sa pi ng Ba ta ‐
ngas La bor Uni on at Central Azuca ‐
re ra Don Ped ro Profes sio nal 
Technical Monthly Paid Wor kers 
Uni on Inc. Nag ti pon si la sa ha rap 
ng ilo han ng Central Azuca re ra Don 

Ped ro sa Na sug bu pa ra ba ti ku sin 
ang pang gi gi pit sa ka ni lang mga un ‐
yon at ipa na wa gan ang mu ling pag ‐
bu bu kas ng CADP.

I ba su ra ang Her re ra Law! Tu ‐
mu ngo sa upi si na ng Com mis si on on 
Hu man Rights noong Mar so 2 ang 
mga gru pong mang ga ga wa pa ra 
ipa na wa gan ang pag ba ba su ra sa 
34-ta on nang Her re ra Law. Na ngu ‐
ngu nang sa la rin ang na tu rang ba tas 
sa pag la ga nap ng kontraktwa li sa ‐
syon at pag si kil sa ka ra pa tan ng 
mga mang ga ga wa na mag wel ga at 
mag-un yon. 

Ka lam pa gan at pro tes ta ng 
ka ba bai han. Si ni mu lan noong Peb ‐
re ro 27 sa ha rap ng SM North sa 
Quezon City at sa ha rap ng Iloi lo 
Provincial Ca pi tol ang ser ye ng mga 
ka lam pa gan at pro tes ta na isa sa ga ‐
wa ng Gab rie la pa ra sa Na tio nal 
Wo men's Month.

No ong Mar so 3, nag tu ngo sa 
Men dio la ang ka ba ta ang ka ba bai ‐
han pa ra ipa ra ting ang ka ni lang 
pag tu tol sa EDCA at MROTC. 

No ong Mar so 4, nag ti pon ang 
mga ka ba bai han sa Plaza Rajah Su ‐
lay man, May ni la sa pa ngu ngu na ng 
Li la Pi li pi na pa ra tu tu lan ang US-
Ja pan-Phi lip pi nes Secu rity Tri ad, 
ka sa bay ng pa na wa gan ng hus ti sya 
pa ra sa Fi li pi no comfort wo men 
noong Ika la wang Dig mang Pan da ig ‐
dig. 

Pa na gu tin ang mga im per ya ‐
lis ta sa cli ma te cri sis. Nag lun sad 
ng pro tes ta ang Youth Advoca tes 
for Cli ma te Acti on Phi lip pi nes sa 
ha rap ng isang ho tel sa Ma ka ti City 
noong Mar so 2 ka sa bay ng pag pu ‐
pu long ng isang ko mi te ng Uni ted 
Na ti ons pa ra pa pa na gu tin ang mga 
ka pi ta lis tang ban sa na na ngu ngu ‐
nang pi nag mu mu lan ng gre en hou se 
ga ses na san hi ng cli ma te cri sis. Da ‐
pat ani lang ba ya ran ng mga ban ‐

Su nud-su nod ang isi na ga wang mga pag ki los ng mga de mok ra ti kong or ga ‐
ni sa syon sa Met ro Ma ni la at ibang ba ha gi ng ban sa sa na ka ra ang da la ‐

wang ling go.

sang ito ang pin sa la at ha la gang 
na wa la du lot ng mga sa ku nang 
bun sod ng cli ma te cha nge. 

No ong Mar so 3, nag tu ngo na ‐
man sa DENR ang mga ak ti bis ta 
pa ra gu ni ta in ang ika-28 taon ng 
ma pa min sa lang Phi lip pi ne Mi ning 
Act at ma ki sa bay sa Glo bal Cli ma te 
Stri ke. 

Tu tol sa de mo li syon. Nag pi ket 
ang mga re si den te ng May sa pang, 
Ta gu ig City noong Peb re ro 22 pa ra 
tu tu lan ang na ka am bang de mo li ‐
syon sa ka ni lang ko mu ni dad.  

Fis he ri es Co de ng 1998, iba ‐
su ra. Ki na lam pag ng mga ma ngi ‐
ng is da ang upi si na ng Bu reau of 
Fis he ri es and Aqua tic Re so urces sa 
Quezon City noong Peb re ro 24 pa ra 
igi it ang pag ba ba su ra sa ma pa ni il 
na Phi lip pi ne Fis he ri es Co de of 
1998 sa ika-25 ani ber sar yo ni to. 
Li ban di to, ipi na ti ti gil ni la ang pag ‐
hu hu kay ng lu pa o dred ging at mga 
pro yek tong rek la ma syon sa Ma ni la 
Bay na na ka pi pin sa la sa ka li ka san 
at ka bu ha yan ng ma li li it na ma ngi ‐
ngis da.

La yas mi li tar! Na pa la yas 
noong Peb re ro 21 ng mga ma gu ‐
lang at gu ro ng Ma ta ra gan Na tio ‐
nal Ag ricul tu ral Scho ol sa Ba ra ‐
ngay Ma ta ra gan, Ma libcong, Ab ra 
ang mga sun da long nag ka kam po sa 
loob mis mo ng paa ra lan. Sa ma-sa ‐
ma si lang ku mi los la ban sa ban ta 
ng mga ito sa se gu ri dad ng mga 
ba ta.

Protestang bayan: Hustisya, kontra-chacha
at kabuhayan
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Unang inia nun syo ng mga dray ‐
ber at ope rey tor ng dyip at UV 
Express (pam pa sa he rong van) ang 
pla nong transport stri ke noong Peb ‐
re ro 27. Bi lang tu gon, inat ras la ‐
mang ng Land Transpor ta ti on 
Franchi sing and Re gu la tory Board 
(LTFRB) ang ded layn tu ngong ka ta ‐
pu san ng taon. Hin di na sa pat pa ra 
sa mga na ma ma sa da ang mu ling 
pag pa pa li ban. Iti nu tu lak ni lang iba ‐
su ra nang lu bu san ang pa ka na. 
Noong Mar so 6, ku mi los ang mga 
gru po sa Men dio la, UP Di li man, 
Nova liches, Mo nu men to, May ni la, 
Bacla ran, Pa sig, Ala bang, Los 
Baños, Bicol, Ce bu, Davao at iba 
pang mga lu gar.

Pag pa tay sa ka bu ha yan
Ma sa ker sa ka bu ha yan ng mga 

na ma ma sa da ang pakanang ito ayon 
sa mga dray ber at ope rey tor. Nag ‐
ka ka ha la ga ng ₱1.6-₱2.3 mil yon ka ‐
da yu nit ang ipi ni pi lit ng es ta do na 
pam pa lit sa mga tra di syu nal na 
dyip. La bis itong mabi gat pa ra sa 
mga tsu per na ku mi ki ta la mang ng 
abe reyds na ₱700 ka da araw, wa la 
pa sa an tas ng  ki na kai la ngan pa ra 
ma bu hay nang di sen ‐
te. In sul to ang alok ng 
gub yer no na bi bil hin 
ang ka ni lang tra di syu ‐
nal na dyip sa ha la ‐
gang ₱200,000 pa ra 
ma ka bi li ng ba go. Li ‐
ban di to, pauu ta ngin 
si la ng gub yer no bi ‐
lang “tu long” kung 
saan pi tong taon na 
ba ba ya ran ang yu nit na 
may ro ong 6% in te res at 5% 

equity. Sa ga yon, ang ba ba ya ran ng 
isang dray ber o ope rey tor ay maaa ‐
ring uma bot ng hi git ₱3.4 mil yon 
ka da sasakyan.

Ma li naw nang pal pak ang pwer ‐
sa hang pag bu buo ng mga koo pe ra ‐
ti ba o kor po ra syon bi lang pam pa lit 
sa mga in di bid wal na prang ki sa. Na ‐
lu bog la mang sa utang ang mga 
ope rey tor na nag buo ng koo pe ra ti ‐
ba. Kai la ngang mag ba yad ng amor ‐
ti sa syon na ₱475,000 ka da bu wan 
pa ra sa pagbya he ng 15 yu nit ng 
"mo der nong" dyip. Ma da las ma si ra 
at pa hi ra pan ma ka ha nap ng pye sa 
sa diu ma no'y mga mo der nong dyip 
na ito. 

Sa isang araw, ti na ta yang na sa 
₱8,000 ang ki ta ng mga ope rey tor 
ng elektro ni kong dyip. Ang 50%-55% 
ni to ay na pu pun ta sa gas tos sa pet ‐
rol yo at ang ma ti ti ra ay pag ka ka ‐
sya hin sa iba pang gas tu sin tu lad ng 
amor ti sa syon. Dag dag pa sa kit pa 
ang pag ta as ng pre syo ng pet rol yo 
sa nag da ang mga bu wan na tu ma ‐

tap yas nang ma la ki sa 

Li mang taon nang ipi ni pi lit ng reak syu nar yong es ta do ang ma ka-da yu han 
at ma ka-ka pi ta lis tang pag tang gal sa tra di syu nal na mga dyip sa mga lan ‐

sa ngan sa nga lan ng mo der ni sa syon. Nga yong taon, pi nag-i ba yo pa ito ng re ‐
hi meng Marcos sa pa ma ma gi tan ng pag ta tak da ng pa ni ba gong ded layn pa ra 
sa kon so li da syon ng mga prang ki sa. Li bu-li bong tsu per at ope rey tor ang nag ‐
ka sa ng ti gil-pa sa da at mga pro tes ta sa buong ban sa la ban sa na tu rang prog ‐
ra ma. Su por ta do si la ng iba pang mga sek tor at mga kom yu ter.

ka ni lang ka ti ting na ki ta.
Hin di la mang dray ber at ope ‐

rey tor ang ma pe per wi syo ng prog ‐
ra ma. Ba ba li ka tin ng mga kom yu ter 
ang pag ta as ng pa ma sa he da hil sa 
pa ka rang ito. Sa ka sa lu ku yan, ₱2 
na ag wat ng pa ma sa he ng tra di ‐
syu nal at "mo der nong" dyip. Ayon 
sa mga pag-aa ral, maaa ring uma ‐
bot sa ₱35-₱40 ang mi ni mum na 
pa ma sa he sa "mo dernnong" dyip 
upang ku mi ta at ma ba ya ran ng 
mga ope rey tor ang gas tos sa pag ‐
bi li ni to.

Sa kabilang banda, tatabo ng 
kita ang ma la la king kor po ra syon na 
mag su sup lay ng "mo der nong" dyip. 
Da hil wa lang lo kal na in dustri ya 
ang ban sa, 100% ng "mo der nong" 
dyip at mga pye sa ni to ay im por ‐
ted.

Ta nging ma la la king kum pan ya 
at kor po ra syon sa Pi li pi nas ang 
ma ki ki na bang sa pag be ben ta at 
pag kontrol sa mga dyip. Noong 
2022, na mu hu nan na si Manny Pa ‐
ngi li nan ng ₱1.5 bil yon pa ra sa 500 
dyip. Sa man ta la noong 2017, ini ‐
lun sad na man ng QEV Phi lip pi nes 
sa su por ta ng pa mil yang Aboi tiz, at 
kasosyong Si nga po re’s QEV Ca pi tal 
Pte. Ltd, ang sa ri li ni tong mga 
elektro ni kong dyip. Na ri yan din ang 
Hyun dai Asia Re so urces Inc na 
mu la sa South Ko rea at mga joint-
ven tu re na Hi no Mo tors Phi lip pi nes 
Cor po ra ti on, Isuzu Phi lip pi nes 

Cor po ra ti on at Ma hindra 
Cars Phi lip pi nes 
na nag be ben ta 
ng mga dyip.

Ti yak na de ‐
lub yo ang ha tid 
ng mo der ni sa ‐
syon na ito, ka ‐
tam bal ng pri ba do 
nang ser bi syo ng 

tren at bus, sa mil yun-
mil yong kom yu ter na 

umaa sa sa pang ma sang 
transpor ta syon pa ra sa ka ni lang 

ka bu ha yan.

"Mo der ni sa syon" ng pam pub li kong transpor ta syon: 
Ma sa ker sa ka bu ha yan, pa sa kit sa kom yu ter
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Noong Agos to 2022, na pa at ras 
ang pla nong pam bo bom ba ng 

79th IB sa Mt. Man da la gan, isang 
bun dok na ba ha gi ng pro tek ta dong 
North Neg ros Na tio nal Park 
(NNNP). Ini lu sot ng mi li tar ang 
pam bo bom ba bi lang “test run” pe ro 
ba tid ng la hat ang la yu nin ni to ay 
pa la ya sin ang ma ma ma yan sa lu gar, 
ga yun din ang mga yu nit ng Ba gong 
Huk bong Ba yan na nag si sil bing ba ‐
la kid sa pan da ram bong sa na ti ti ‐
rang ka gu ba tan sa is la. Ito ay pa ra 
big yan-da an ang ma pan dam bong at 
ma pa min sa la sa ka pa li gi ran na mga 
pro yek tong imprastruk tu ra at eko-
tu ris mo ng ma la la king bur ge sya. 

Ang NNNP ay ma hi git 80,400 
ek tar ya ng ka bun du kan sa Neg ros 
Occi den tal. Dek la ra do itong ka gu ‐
ba tan (fo rest area) noong de ka da 
1940 at pro tek ta dong lu gar noong 
2005. Sak law ni to ang 10% ng is la, 
ka bi lang ang mga ba ha gi ng mga 
syu dad ng Ta li say, Si lay, Victo ri as, 
Cadiz, Sa gay at San Car los at mga 
ba yan ng Murcia, Don Salva dor Be ‐
ne dicto, EB Ma ga lo na, To bo so at 
Ca lat rava. 

Na sa gu lu god ni to ang Mt. 
Man da la gan at Mt. Si lay na iti nu tu ‐
ring na pi na ka ma la king wa tershed 
ng pru bin sya. May apat itong sis te ‐
ma ng tu big na pi nag ku ku nan ng 
maii nom na tu big ng 17 syu dad at 
ba yan, ka bi lang ang Met ro Baco lod. 

Na ka ti ra at na mu mu hay nang 
ma ti wa say sa NNNP ang ka tu tu ‐
bong Ati at Bu kid non. Pa ngu na hing 
pi nag ku ku nan ni la ng ka bu ha yan, 
pag ka in at ga mot ang ka gu ba tan. 
Li ban sa ka ni la, ta ha nan din ang lu ‐
gar ng li bu-li bong Neg ro sa non na 
nag sa sa ka sa ma hi git 40,000 ek tar ‐
ya sa lu gar.

Ki ni ki la la ang NNNP bi lang pa ‐
nang ga sa pin sa lang da la ng cli ma te 
cha nge at mga sa ku na tu lad ng ma ‐
la la kas na bag yo, pag-u lan at ha ‐
ngin. Nag si sil bi din itong ma ha la ‐
gang bio diver sity area at ti ra han ng 

sa mut sa ring 
ha yop at 
halaman. 

Ka tu lad ng ma ra ming li kas na 
ya man sa ban sa, nag-uu na han ang 
bur ge sya at ka ni lang mga ka so ‐
syong da yu hang kapitalista at lo kal 
na bu ruk ra ta sa pag sa man ta la sa 
mga ito. Noong maa gang ba ha gi ng 
sig long 1900 hang gang de ka da 
1980, ki nal bo ng Ame ri ka nong kum ‐
pan yang In su lar Lum ber Com pany 
(ILCO) ang ka gu ba tan di to. Sa isang 
pa na hon, ki ni la la ang ILCO  bi lang 
pi na ka ma la king kum pan ya sa pag ‐
tot ro so sa buong mun do.  

Hang gang nga yon, pa tu loy na 
di na dam bong ng mga bur ge sya at 
ka ni lang mga ka so syo ang NNNP. 
Pi na ka hu li sa mga pro yek tong ito 
ang eko-tu ris mo, sa la-sa la bat na 
mga daan, geot her mal na plan ta at 
pag mi mi na ng mag ne ti te. 

Pa tag-Si lay-Ca lat rava-Ca diz 
Road

Sa ta bing ng pan dem ya noong 
2020, si ni mu lan ng De partment of 
Pub lic Works and Highways ang 
konstruk syon ng daan mu la Ca lat ‐
rava tu ngong Si lay City na tatagos sa 
git na mismo  ng NNNP. Igi na wad ang 

pro yek to sa Trim luv Buil ders and 
Supply, isang kum pan ya sa 
konstruk syon na sang kot sa isa pang 
ma pa min sa lang pro yek to—ang Ja la ‐
ur River Mul ti-pur po se Project sa 
ka ta bing is la ng Pa nay. Nag ka ka ha ‐
la ga ang kontra ta sa pag la la tag ng 
3.7 ki lo met rong daan ng ₱125 mil ‐
yon.

Ma ri ing ti nu tu tu lan ng ma ka-
ka li ka sang gru po, ka bi lang ang diyo ‐
sesis ng San Car los, ang pro yek to. 
Ani la, ma nga nga hu lu gan ito ng pag ‐
ha ha wan sa ka gu ba tan, pag pin sa la 
sa likas na te reyn, pag pa pa la yas sa 
li gaw na mga ha yop at pang ka la ha ‐
tang pag ka si ra ng eko lo hi ya at pag ‐
ka wa la ng mga be ne pi syo ni to. 

Ini la la ko ang pro yek to bi lang 
daang farm-to-mar ket na pa ki ki na ‐
ba ngan diu ma no ng mga mag sa sa ‐
ka. Pe ro ma li naw na pau nang hak ‐
bang ito pa ra sa mas ma la la ki at 
ma pa min sa lang pro yek tong ba lak 
ita yo ng bur ge sya at ka ni lang mga 
ka so syo sa loob ng pro tek ta dong 
te reyn. 

Sundan sa pahina 9

Ma pa min sa lang mga pro yek to sa pro tek ta dong 
ka bun du kan ng Neg ros
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Mag ka ka su nod na ka so ng pag la bag sa ka ra pa tang-tao ng mga mag sa sa ka 
ang iniu lat sa nag da ang mga ling go. Pa ngu na hing sang kot sa mga kri ‐

meng ito ang mga yu nit ng Ar med Forces of the Phi lip pi nes (AFP) na umaa ta ke 
sa mga si bil yang ko mu ni dad na la bag sa in ter na syu nal na ma ka ta ong ba tas. 

Mga mag sa sa ka, ko mu ni dad,
ti nar get ng ka ra ha sang mi li tar

Sa Al bay, pi na tay ng mga pwer ‐
sa ng es ta do ang mag sa sa kang si 
Ver non Bong gat noong Peb re ro 20, 
sa kan yang ba hay sa Ba ra ngay Tab ‐
lon, Oas. Ang pag pa tay sa kan ya ay 
pi na ni ni wa la ang gan ting-sa la kay ng 
pwer sa ng es ta do ma ta pos ang ka ‐
bi gu an ng 49th IB la ban sa Ba gong 
Huk bong Ba yan (BHB) noong Peb re ‐
ro 15 sa Ba ra ngay Ra may.

Sa pi li tang pi na sok ng da la wang 
ahen te ng mi li tar ang kan yang ba ‐
hay ban dang alas-8:30 ng ga bi ba go 
si ya tu lu yang pi na tay. Ang ba hay ni 
Bong gat ay isang ki lo met ro la mang 
ang la yo mu la sa isang sek syon ng 
49th IB na nag-oo pe ra syon sa lu gar.

Sa Neg ros Occi den tal, na si ra 
ang ba hay ng mga mag sa sa kang si ‐
na Al bascion Onop re at Rho da Gar ‐
nica sa Sit yo Ca bag na an, Ba ra ngay 
Ca ra ba lan, Hi ma may lan City ma ta ‐
pos pau la nan ng ba la ng mga sun ‐
da lo ng 94th IB noong Mar so 1. 
Ayon sa ulat, nag pa pu tok ang mga 
sun da lo ma ta pos ang na pau lat na 
engkwentro sa pa gi tan ng 94th IB 

at yu nit ng BHB sa isang lu gar na 
sak law ng sit yo.

Nag tak bu han ang mga re si den ‐
te sa la bis na ta kot. Du lot ng ka ra ‐
ha san, na sa 100 pa mil ya ang lu mi ‐
kas tu ngo sa sentro ng ba ra ngay 
mu la sa mga sit yo ng Pa nag ba an, 
Flo re te, Ca ba lu ngan, at Daat. Ki no ‐
kontrol at bi na ban ta yan din ng mi li ‐
tar ang ki los ng mga na sa sentro ng 
ebak wa syon. Un ti-un ti na si lang na ‐
ka ba ba lik sa nga yon.

Sa man ta la, bi nug bog ng tro pa 
ng 62nd IB ang mag sa sa kang si Lin ‐
don Ma ta sa Sit yo Ban to li nao, Ba ‐
ra ngay San tol, Bi nal ba gan noong 
Peb re ro 23. Sa Ba ra ngay Amun tay 
na man noong Peb re ro 14, pi na sok 
ng 62nd IB ang ba hay ni Jel man 
Lin da yao kung saan ka sa ma ni ya 
ang kan yang asa wa at mga anak. 
Ha bang kau sap ng mga sun da lo at 
ka ha rap ang mga anak, ti na pa tan 
ng itak ang leeg ni Jel man.

Sa Bu kid non, ni ran sak ng mga 
sun da lo ang ba hay 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 noong Ene ro 29. Ka sa-ka sa ma 
ni ya noon ang kan yang asa wa at 
mga anak nang pa su kin ng mga 
sun da lo ang ba hay. Nag du lot ng la ‐
bis na ta kot ang te ro ris tang pang ‐
gi gi pit na ito ng mga sun da lo sa pa ‐
mil ya la lu na sa mga ba ta. Pi na ra ra ‐
ta ngan ang pa mil ya na tu mu long at 
nag ha tid ng sup lay sa BHB.

Sa Ab ra, iniu lat ang pang gi gi pit 
at pag-iin te ro geyt ng mga ahen te 
ng mi li tar kay Je ro me Aga id, isang 
mag sa sa ka na ka bi lang sa Lu pong 
Ta ga pa ma ya pa ng tri bung Ma baca 
na na ni ni ra han sa Ma ta ra gan, Ma ‐
libcong. Ka sa ma ni Aga id noong 
Peb re ro 16 ang kan yang 5-ta ong 
gu lang na anak na na ngi ngis da sa 
Ba ra ngay Ga da ni, Ta yum nang sin ‐
da kin at ha wa kan ng mga sun da lo.

Pi lit na “pi na su su ko” ng 24th 
IB si Aga id at pi nag tat ray dor sa 
kan yang sa ri ling tri bu. Ayon sa 
ulat, si na man ta la ng mi li tar ang ka ‐
ma kai lang pag ka ka os pi tal ng kan ‐
yang asa wa pa ra “kum bin si hin” si 
Aga id na ma ki pag tu lu ngan sa ka ni ‐
la. Anang mga sun da lo, ba ba ya ran 
ng mga ito ang pag pa pa ga mot sa 
asa wa kung su su nod sa atas ng mi ‐
li tar.

Eko-tu ris mo
Ti na gu ri ang “ba ka syu nan” sa 

Neg ros Occi den tal ang Don Salva ‐
dor Be ne dicto da hil sa re la ti bong 
ma la mig na kli ma ni to. Ka hit sak law 
ng NNNP ang da la wang-kat lo sa ka ‐
lu pa an ng ba yan, ibi nu kas ng lo kal 
na guy ber no di to ang 500 ek tar ya 
pa ra sa da yu han at lo kal na ma mu ‐
mu hu nan noong 2014. 

Nag bi gay-da an ang pag bu bu kas 
na ito sa pag ha wan ng ka gu ba tan at 
pag ta ta yo ng mga re sort, kong kre ‐
tong daan at iba pang ili gal na 
istruk tu ra ng da yong mga ne go ‐
syan te. Li ban sa naturang bayan, 

nag sul pu tan din ang ka pa re hong 
mga istruk tu ra sa Pa tag, Si lay City 
at Ga wa hon, Victo ri as City.  

Da hil sa pa pa ta as na po pu la ri ‐
dad ng lu gar, tu ma as na ang ha la ga 
ng lu pa na tu lak ng is pe ku la syon sa 
real es ta te.  Du ma ra ming de be lo per 
ang nag ku ku ma hog na pa su kin ang 
NNNP pa ra mag ta yo ng ko mer syal 
na mga ba hay ba ka syu nan pa ra sa 
da yu hang mga tu ris ta. Pa pa la king 
ti pak sa loob ng NNNP ang hi na wan 
ni la pa ra rito. 

Pa ra tang ga lin ang ba la kid sa 
mga pro yek tong ito, isi na sai la lim sa 
mi li ta ri sa syon ang mga ko mu ni dad sa 

pa li gid ng NNNP. Noong Hun yo 22, 
2022, nag lun sad ng pe keng eng ‐
kwentro ang 79th IB sa Sit yo Ti nib ya ‐
ngan, Ba ra ngay Mi na pa suk, Ca lat ‐
rava pa ra pa la ya sin ang na sa 50 in di ‐
bid wal.

Si nun dan ito ng pang-iistra ping 
kung saan da la wang ba ta ang na su ‐
ga tan noong Hul yo 6, 2022 sa Sit yo 
Ban wa Mi na tay, Ba ra ngay Marce lo 
sa pa re hong ba yan.

Ni tong hu li, na ging tar get ng in ‐
ti mi da syon ng mi li tar ang obis po ng 
San Car los na si Bis hop Ge rar do Al ‐
mi naza, isa sa tu mu tu tol sa pa ni ni ‐
ra at pan da ram bong sa NNNP.

Mula sa pahina 8

ka ni lang ka ti ting na ki ta.
Hin di la mang dray ber at ope ‐

rey tor ang ma pe per wi syo ng prog ‐
ra ma. Ba ba li ka tin ng mga kom yu ter 
ang pag ta as ng pa ma sa he da hil sa 
pa ka rang ito. Sa ka sa lu ku yan, ₱2 
na ag wat ng pa ma sa he ng tra di ‐
syu nal at "mo der nong" dyip. Ayon 
sa mga pag-aa ral, maaa ring uma ‐
bot sa ₱35-₱40 ang mi ni mum na 
pa ma sa he sa "mo dernnong" dyip 
upang ku mi ta at ma ba ya ran ng 
mga ope rey tor ang gas tos sa pag ‐
bi li ni to.

Sa kabilang banda, tatabo ng 
kita ang ma la la king kor po ra syon na 
mag su sup lay ng "mo der nong" dyip. 
Da hil wa lang lo kal na in dustri ya 
ang ban sa, 100% ng "mo der nong" 
dyip at mga pye sa ni to ay im por ‐
ted.

Ta nging ma la la king kum pan ya 
at kor po ra syon sa Pi li pi nas ang 
ma ki ki na bang sa pag be ben ta at 
pag kontrol sa mga dyip. Noong 
2022, na mu hu nan na si Manny Pa ‐
ngi li nan ng ₱1.5 bil yon pa ra sa 500 
dyip. Sa man ta la noong 2017, ini ‐
lun sad na man ng QEV Phi lip pi nes 
sa su por ta ng pa mil yang Aboi tiz, at 
kasosyong Si nga po re’s QEV Ca pi tal 
Pte. Ltd, ang sa ri li ni tong mga 
elektro ni kong dyip. Na ri yan din ang 
Hyun dai Asia Re so urces Inc na 
mu la sa South Ko rea at mga joint-
ven tu re na Hi no Mo tors Phi lip pi nes 
Cor po ra ti on, Isuzu Phi lip pi nes 

Cor po ra ti on at Ma hindra 
Cars Phi lip pi nes 
na nag be ben ta 
ng mga dyip.

Ti yak na de ‐
lub yo ang ha tid 
ng mo der ni sa ‐
syon na ito, ka ‐
tam bal ng pri ba do 
nang ser bi syo ng 

tren at bus, sa mil yun-
mil yong kom yu ter na 

umaa sa sa pang ma sang 
transpor ta syon pa ra sa ka ni lang 

ka bu ha yan.
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Sa ba ha gi ng Par ti do Ko mu nis ta 
ng Pi li pi nas (PKP), ki nun de na ni to 
ang wa lang-ti gil na pag bu bu hos ng 
mga ar mas at ka ga mi tang mi li tar sa 
Uk rai ne. Ani to, pa tu loy na inu ud yu ‐
kan at pi na ta ta gal ng US/NATO ang 
ge rang proxy la ban sa ka tung ga li ng 
im per ya lis tang Rus sia. Ayon sa 
Par ti do, ang pag wa wa kas sa pang ‐
hi hi ma sok na ito ng US at NA TO 
ang su si pa ra ta pu sin ang ge ra at 
lu ta sin sa ne go sa syon ang mga pi ‐
nag-u ga tan ni to. Da pat ani tong ki ‐
la la nin ang ha nga rin ng ma ma ma ‐
yang Uk rai ni an pa ra sa ka pa ya pa ‐
an, ka la ya an at de mok ra sya, ka bi ‐
lang ang ka ra pa tan ng po pu la syong 
et ni kong Rus si an sa re hi yong Don ‐
bass pa ra sa ka ra pa tan sa se se syon 
at pam ban sang sa ri ling pag pa pa ‐
sya.

Umaa bot na sa ilam pung li bo 
hang gang 200,000 sun da lo at si bil ‐
yan sa la hat ng pa nig ang na ma tay 
sa ge ra. Umig ting ang mga pag-a ta ‐
ke sa mga si bil yang impras ruk tu ra. 
Mil yong Uk rai ni an ang na pa la yas sa 
ka ni lang lo ka li dad at na wa lan ng 
ka bu ha yan.

Ku mi ki ta sa pag du ru sa
ng ma ma ma yan

Ha bang ang ma la wak na ma ma ‐
ma yan ng ma sang mang ga ga wa sa 
Uk rai ne ay nag du ru sa, pa tu loy na 
nag ka ka mal ng ki ta ang mga mo no ‐
pol yong ka pi ta lis ta. Ang in dustri ‐
yang mi li tar ng US ay isa sa pi na ka ‐
ma la la king na ki na bang sa pi na ta ta ‐
gal na ge ra. Ang gub yer nong Bi den 
pa la mang ay nag bu hos na ng $76.8 
bil yon sa Uk rai ne, kung saan 61% 
ni to ay di rek tang bi gay at mga ka lo ‐
ob at pau tang pa ra sa ar mas pan ‐
dig ma. Ku mi ki ta rin sa mga ito ang 
mga al ya dong ban sa ng US/NA TO 
na Ger many, France at ang UK.

Ang is pe ku la syon sa mer ka do ng 
ma la la king ka pi ta lis ta sa pi nan sya 
at mo no pol yong kum pan ya ay nag ‐
ta ta as ng pre syo ng mga su sing ka ‐
la kal ka bi lang ang la ngis at bu til. 
Ang sup lay ng la ngis sa Eu ro pe ay 
na dis ka ril ng mga sang syon ng US 
la ban sa li kas na gas ng Rus sia at 
nag du du lot ng ma la wa kang pag du ‐
ru sa sa ma ma ma yan sa pa na hon ng 
tag la mig.

Ang ge rang proxy ng US/NA TO 

Isang taon ma ta pos ang pag sik lab ng ge ra sa Uk rai ne, bi na ti kos ng ma ra ‐
ming de mok ra ti ko at an ti-im per ya lis tang or ga ni sa syon ang gub yer nong 

US at mga al ya do ni to sa North At lan tic Tre aty Or ga niza ti on (NA TO) sa pa ‐
nu nul sol ng ge rang proxy sa Uk rai ne la ban sa Rus sia. Noong Peb re ro 25, 
nag sa ma-sa ma ang mag ka kai bang gru po sa isang pro tes ta sa Brus sels, Bel ‐
gi um pa ra gunitain ang isang taon ng ge ra at igi it ang kag yat na pag wa wa ‐
kas ni to.

sa Uk rai ne la ban sa Rus sia ay 
isang in ter-im per ya lis tang ge ra. 
Ma ni pes ta syon ito ng nag pa pa tu ‐
loy na kri sis ng bu lok na sis te ‐
mang mo no pol yong ka pi ta lis mo. 
Nag ban ta si Le nin sa po si bi li dad 
ng mu ling pag ha ha ti ng daig dig 
sa pa gi tan ng mga im per ya lis tang 
ka pang ya ri han ha bang pa tu loy 
si lang nag ha ha ngad na ma ka pag ‐
pa la wak ng ka ni-ka ni lang sak law 
ng pa mu mu hu nan at he ge mon ya. 
Ka bi lang sa mga estra te hi kong 
la yu nin ng US ay kontro lin ang 
ma la king mer ka do ng li kas na gas 
ng Rus sia sa Eu ro pe, at aga win 
ang kontrol sa pam bi hi rang re ‐
kur song mi ne ral sa re hi yong Don ‐
bass.

Ang tu ma ta lim na pan da ig di ‐
gang kri sis ng ka pi ta lis mo, par ti ‐
ku lar ang tu ma ta gal na is tag na ‐
syon at pag da us dos sa re se syon 
ng ekonomiya ng 

US at iba pang na ngu ngu nang 
ka pi ta lis tang mga ban sa, ay nag ‐
pa pa la kas ng loob ng US na ud yu ‐
kan ang mga ge ra la ban sa mga 
im per ya lis tang ka ri bal ni to.

Ha bang ang US ay nag bu bu hos 
ng bil yun-bil yong dol yar sa ge ra sa 
Uk rai ne, aba la ito sa pagpapalakas 
ng pre sen syang mi li tar sa Ja pan, 
South Ko rea, sa Pi li pi nas at iba 
pang ban sa sa Asia, bi lang ba ha gi 
ng mga pag ha han da ni to sa teat ro 
ng dig ma la ban sa Chi na.

Da pat ma ta pang na ku mi los 
ang pro le tar yo sa buong daig dig 
at pa mu nu an ang pag bu buo at 
pag pa pa la kas ng in ter na syu nal na 
pag ka ka pa ti ran sa ha nay ng la hat 
ng an ti-im per ya lis tang or ga ni sa ‐
syon, ki lu san at mga ban sa pa ra 
ma pa ki los ang pi na ka ma ra ming 
bi lang ng ma ma ma yan. Da pat igi it 
ang pag wa wa kas sa ge ra ng US/
NA TO sa Uk rai ne la ban sa Rus sia, 
ang pang-uu pat ng ge ra ng im per ‐
ya lis tang US at pag ha han da sa 
ge ra ni to sa iba pang pa nig ng 
mun do.

Isang taong ge rang proxy
ng US/NA TO sa Uk rai ne


