
STARRY NIGHT; WARM SUNSHINE

A Poetry about BMI/ Medical Mission in 
Mabalacat Pampanga by Josue Mapagdalita

If you are looking for great advenure,                                                
Search beyond the boundaries and the
comforts of the city 
Carry within you the struggles of the 
marginalized and the poor. 
And in a united goal, watch with them a 
lengthy starrynight.

I knew you had to always l ook through the 
window
Because the chills of dawn caused your 
bladder’s impending explosion.
Remember, endurance’s a prerequisite to long 
journeys along the road,
But in a few hours more, the embrace of warm 
sunshine will surely be above you.

The sandy, sizzling environment of 
Mabalacat,Pampanga
Surrounded by long fences and monstrous 
signs of corporate entities 
Wanting to erect golf fi elds and the planned 
Clark Green City,
The starry night is, but in loneliness , will soon 
dash away.

Two mountains standing apart, connected 
with hanging bridges
Spark great fear of falling onto the hard rocks 
brought by thick layers of dried mud,
But to reach the community one must truly 
brave the height
For the mission’s fulfi llment gives a warm 
sunshine.

The Aeta children welcomed the dstrangers 
with a facial beam
Without the thought that they might be an-
other horde of oppressors
Or the right hand men of the capitalists or of 
the land lords
But then, in their beautiful eyes a s tarry night 
might glow
Happily they sang the modern songs they 
hardly understood
Singing Frozen’s ‘Let It Go’ in a repeating stereo 
tone
Or idolizing Lyca Gairanod or belting all other 
‘The Voice Kids 4’   renditions Their melody 
touches like warm sunshine beneath one’s 
open ears . 

Most of them lined up inside the small , 
hollow-blocked room
Waiting for the doctor’s stethoscope to be 
placed above their chests
The babies cried, but the little grade-schoolers 
observedin an open-mouthed wonder
And just like the blinks of the starry night, they 
wished to hear their own hearts too!

The adults spoke about their stories and 
histories
As they off ered root crops and nutritious 
meals to the hungry

Pandarambong ng likas yaman, pagkasira ng kalikasan, pagpapalayas sa mga 

katutubo at paglabag sa karapatang pantao –  ito ang napala ng mamama-

yang Pilipino makaraan ang 20 taon ng pagiral ng Philippine Mining Act of 1995 

(PMA95).  

Sa balangkas ng liberalisadong ekonomiya, isinabatas noong ika-3 ng Marso, 

1995  at  unang ipinatupad ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang Philippine 

Mining Act of 1995.  Layon ng nasabing batas na ibukas ang yamang mineral ng 

ating bansa sa mga dayuhang namumuhunan. Binibigyan nito ng laya ang mga 

malalaking korporasyon ng pagmimina na may 100 porsyento dayuhang puhu-

nan ang magmina at iluwas ang ating yamang mineral. Samut-saring pribeliheyo 

rin ang ibinigay  sa mga dayuhang korporasyon ng pagmimina tulad ng 100 

porsyento na iluwas ang kanilang kita o tubo mula sa kanilang negosyo, may 10 

taon na hindi pagbabayad ng buwis, karapatan sa pagpapalayas sa mga naninira-

han sa loob kanilang mining area at malayang sirain ang kalikasan.  

Sa loob ng 20 taon, malayang tinatamasa ng mga dayuhang korporasyon ng 

pagmimina ang mga nasabing karapatan at pribilehiyo na garantiya mula sa 

ibat ibang ahensya ng gobyerno. Mulat ma inilalako na parang “bugaw” ng ating 

pamahalaan ang ating yamang mineral sa mga dayuhan korporasyon. Pinapa-

yagan ng ating pamahalaan na nakawin ng mga dayuhang korporasyon ang 

yamang mineral na maaari sana nating magamit para sa pagpapaunlad ng ating 

bayan.  Mga malalaking dayuhang kumpanya mula sa Australia, United States, 
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Katutubong mamamayan naglunsad ng ika-4 na kongreso

Ang Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, ang 
pinakamalaking alyansa ng mga katutubong mamamayan sa Pilipinas ay 
naglunsad ng kanilang ika-4 na Kongreso  sa Antonia Paris Retreat House  
sa Culiat , Quezon City noong ika 3-5 Marso 2015

Nagtipon ang mga kinatawan at mga leader ng iba’t ibang katutubo mula 
sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas sa Conference hall ng Maria Antonia 
Paris. Pinagtibay sa nasabing okasyon ang bagong saligang-batas ng 
organisasyon, tinalakay din ang ba’t-ibang mga pambansang 
socio-politikal na  isyu, at naghalal ng bagong hanay ng mga opisyal. 
Nagkaroon rin ng talakayan ukol sa mga iba’t bang isyu na kinakaharap 
ng mga myembrong organisasyon. Pinagtibay ng organisasyon ang
 panawagan ng pagpapabitiw kay Presidente Benigno Aquino dahil sa 
kanyang mga kasalanan sa mga katutubo tulad ng pagpapabaya sa 
katutubong mamamayan at pagiging inutil nito sa kalagayan ng mga 
mamamayan.  Binago rin ng alyansa ang pangalan nito mula sa Kamp 
tungo sa Katribu.

Naglunsad ang mga delegado ng isang kilos protesta sa harap ng 
Mendiola noong ika-3 ng Marso para singilin si Aquino sa pananagutan 
nito sa malawakang pandarambong sa lupaing ninuno. Sa pagtatapos 
ng Kongreso sa noong ika 5 ng Marso, nagkaroon ng gabi ng pagkakaisa 
at kulturang pagtatanghal na tinaguriang “Sandugo”. ito ay  naglalaman 
ng maraming mga performance mula sa mga delegado at mga kaibigan.  
Ang nasabing kongreso ng KATRIBU ang ika-4  simula ng itatag ito. 
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Britain, China at Japan ang malayang  nakikinabang sa ating mga likas na yaman. 

Sa loob ng 20 taon, nagpakasasa ang mga dayuhang korporasyon sa ating yamang mineral pero katiting lang 

ang naiambag nito sa ating ekonomiya.  Sa pag-aaral ng IBON Foundation, aabot lamang sa 1%  ang kabuuang 

naiambag nito sa ating ekonomiya.  Ayon mismo sa datos ng gobyerno, aabot ng P132 bilyon lamang ang ibinalik 

ng mga dayuhang        kumpanya sa ating pamahalaan sa anyo ng “royalty” mula sa kabuuang kita nila na aabot ng 

P1.3 trilyon mula noong 1997 hanggang 2013. Sa pagaaral din ng KALIKASAN-Peoples Network for the Environ-

ment, tila tubong lugaw ang mga dayuhang korporasyon sa pagmimina. Sa bawat P 1.00 na kapital ng dayuhang 

korporasyon ay tumubo ito ng P 3.50. 

Sa loob ng 20 taon, sapilitang pagpapalayas, pagkasira ng lupaing ninuno’ tkapaligiran at samut-saring pagla-

bag sa karapatang pantao ang naranasan ng mga katutubong mamamayan.  Sa kasalukuyan, umabot na sa 

712 ang aplikasyon sa pagmimina na inaprubahan ng gobyerno na sumasaklaw sa kabuuang sukat na 967,530 

ektaryang lupa. Mula sa 712 aprubadong aplikasyon ng pagmimina,  251  dito o  katumbas ng 532,368.36  ektary-

ang lupa ay nasa saklaw ng lupang ninuno ng mga katutubo. Sa ilalim ni BS Aquino, mula 2010 hanggang 2012, 

may 218 aplikasyon sa pagmimina ang kanyang inaprubahan at ang 69 dito na may lawak na 64,192 ektarya ay 

lupang ninuno. 

Halos pinatag ng mga dayuhang minahan ang mga sagradong lupain ng katutubong Subanen sa Mt. Canatuan 

na sa probinsiya Zamboanga del norte. Maging ang mga lupain ng mga katutubong Manobo sa Caraga ay 

buong layang  iniluluwas sa ibang bansa. Ang mga taniman ng mga katutubong Bugkalot at Igorot sa Nueva 

Vizcaya ay hinukay at ang mga magsasaka ay pinalayas mula sa kanilang lupain. Ang mga taniman at komunidad 

ng mga Igorot sa Benguet ay nilamon ng lupa dahil sa mga butas (tunnel) na dulot ng minahan. Ilan lamang ito sa 

mga laksa-laksang kaso ng masasamang epekto ng pagmimina sa ating mga katutubo at sa kapaligiran.  

Sa 20 taon na pagiiral ng maka-dayuhang pagmimina, wala  signipikanteng napala rito ang katutubong          

mamamayan at ang bansa. Ang pangako nitong kaunlaran na para sa mga katutubo at mamamayang Pilipino 

ay isang kasinungalingan. Hanggat ang pagmimina sa ating bayan ay kiling sa interes ng iilang malalaking dayu-

hang korporasyon, hindi makakamit ang tunay na kaunlaran.  Hangga’t hindi angkop na magagamit ang ating 

likas yaman sa isang programa ng pambansang industriyalisasyon na naglilingkod sa mamamayan Pilipino ay 

hindi natin matatamasa ang tunay na kaunlaran. 

Marapat lamang na ating ipinawagan ang  pagbabasura ng Philippine Mining Act of 1995. At napapanahon na 

para isulong ang  isang makabayan, maka-kalikasan at responsableng batas sa pagmimina. 

As they spared their bedrooms and pillows to 
the sleepy strangers
I knew the warm sunshine blessed their soul s 
with hospitality and prudence.

Our Aeta brothers and sisters suff ered from 
oppression
Through false representations of those empow-
ered by the ‘seats’. 
They have always wished for self-determination,
But instead experienced some unwanted alien-
ation.

In development they were not against,
But only hoped for the promised sustainability
Where the neoliberal agenda shall not prevail
Over the indigenous people’s interest and of the 
masses.

During starry nights I shall remember the Aeta 
children of Marcos Village
I shall always see the hope in their shy smiles as 
stars glitter throughout the whole night. Their 
mountainous settlement shall remain their 
paradise So that their warm sunshine won’t turn 

Starry night mula sa p.1


