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UPang MaBIgyan ng pagkakataon na 
makapagpahayag ang mga bata ng mga sa-
loobin at sanayin sila sa pagsusulat ng mai-

kling kwento, inilunsad ng PREDa Foundation ang 
isang palihan sa pagsusulat nitong Hunyo 9-10, 2011 
sa olongapo City. ang nasabing palihan ay sinalihan 
ng 12 batang nagmula sa mga komunidad na pinag-
sisilbihan ng PREDa. Kasama dito ang mga batang 
ayta na galing sa Sitio Maporac, Brgy. new San Juan, 
Cabangan, Zambales, na sina Jhazel alarva, 12; Regine 
Cawagas, 12; at theresa Ladringan, 13.

Pambatang Palihan 
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Hango sa kanilang buhay 
ang mga kwentong sinulat ng 
mga bata. Sa kanyang katha, 
tinalakay ni Regine ang kahal-
agahan ng pag-aaral. Para sa 
kanya, ang makapagtapos ng 
pag-aaral ang makakapagbigay 
ng isang magandang kinabu-
kasan. gusto niyang makatu-
long balang-araw sa kanyang 
pamilya, at ang pagkakaroon 
ng sapat na edukasyon ang 
nakikita ni Regine na susi dito. 
Katulad ni Regine, inilahad din 
ni Jhazel sa kanyang kwento 
ang kahalagahan ng pag-aaral. 

Pangangalaga sa kalikasan 
naman ang laman ng kwen-
tong sinulat ni theresa. Bilang 
batang katutubo, alam niyang 
ang pagkasira ng kapaligiran 
ay magreresulta sa pagkawasak 
ang buhay ng mga tao, lalo na 
ng mga katutubong ang buhay 
at kabuhayan ay direktang na-
kasalalay sa kalikasan.

Para kay theresa at sa iba 
pang mga aytang nakatira 
sa Maporac, malaking banta 
sa kanilang kalikasan at ka-
buhayan ang isinasagawang 
pagmimina ng Maporac Min-
ing Company at iba pang mga 
kompanyang nakakuha ng per-
mit na minahin ang chromite at 
nickel sa loob ng ancestral domain 
ng mga ayta. nabigyan ng mga 
permit ang mga kompanyang 
ito kahit walang maayos na 
konsultasyon sa mga katutubo 
at sa harap na mismo ng pagtu-
tol ng karamihan sa kanila.

Isa sa ikinababahala ng mga 
ayta ay ang pagkapanot ng 
kanilang kabundukan dala ng 
pagmimina, na siyang magig-
ing sanhi ng pagbaha at pag-
kaguho ng lupa sa tuwing may 
bagyo o malakas na pag-ulan. 
naobserbahan din nila na nag-
ing marumi at malabo na ang 
ilog dahil sa isinasagawang 
pagmimina. Bukod pa dito ay 
ang pagkawasak ng kanilang 
tradisyunal na pangkabuhayan, 
tulad ng pagsasaka, pangingis-
da at pangangaso. alam nilang 
kapag tumagal pa nang tumagal 
ang operasyon ng pagmimina 
sa kanilang komunidad, lalong 
kikitid ang pagkakakitaan ng ka-
buhayan nila at ng mga susunod 
na henerasyon. n


