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Kamakailan lamang, isang isyu ang lumitaw sa pang-ilan nang panukalang lagyan ng ika-siyam 

na sinag ang araw sa watawat na sumasagisag sa unang walong lalawigan sa Luzon na 

isinailalim sa Batas Militar sa pagputok ng Himagsikang Pilipino noong Agosto 1896.  Maganda 

ang hangarin ni Sen. Richard Gordon na kilalanin ang siglo-siglong pakikibaka ng mga 

sultanatong Muslim sa Mindanao laban sa mga conquistador na mga Español.  Ngunit ayon sa 

ilan, nakabatay sa kasaysayan ang disenyo ng mga sinag kaya hindi ito basta-basta mapapalitan 

lalo’t bagama’t kasama sa Himagsikang Pilipino ang Mindanao hindi sila naging bahagi sa 

pagputok nito, at ang mga Sultanatong Muslim ay kailanma’y hindi naging bahagi ng 

Himagsikang sinimulan ni Bonifacio.  Ito ang naging tindig ng Philippine Historical Association 
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batay pa sa rekomendasyon noon pa ni Prop. Teodoro Agoncillo, at ng National Historical 

Commission of the Philippines (dating National Historical Institute).  Ayon sa ilan, disenyo ng 

araw lang naman iyon, na maaaring palitan upang sa wakas ay magkaisa na ang mga Moro at 

iba pang mga Pilipino. 

 

Ayon sa ilang Morong Pilipino, hindi nila kailangan ng sinag ng araw sa bandila, ang kailangan 

nila ay tuon upang mapawi ang marami nilang mga suliranin.  Isang Morong kaibigan naman 

ang nagbiro, hindi nila kailangan ng sinag ng araw sa bandila, ang kailangan nila ay sariling 

bandila.  Ayon nga kay Dr. Patricio Abinales sa kanyang status sa Facebook noong 18 Hulyo 

2010: 

 

Jojo Abinales is going to Tawi-Tawi, the farthest point of the ‘national territory’ 

but also the most connected to the rest of maritime SEAsia.  There the people 

consider themselves first members of the family, clan, ethnic group, 

Mindanawans...and last as (only when convenient) ‘Filipinos.’ 

 

Ang usapin sa sinag ng araw para sa Moro ay tila salamin ng komplikado at matagal nang 

suliranin ng pagbibilang sa mga Moro sa kabuuan ng bansang Pilipinas.  Ito ang tinatalakay ng 

mga artikulong ito na lumabas sa kanilang pormang lathalain sa unang bahagi ng Dekada 1970.  

Sa panahong ito, ilang taon pa lamang matapos pumutok ang pagmasaker sa mga sundalong 

Moro sa Corregidor na bahagi ng planong Jabidah (pagbawi sa Sabah) na inilantad ni Sen. Ninoy 

Aquino.  Ayon sa mga eksperto, ito ang nagpaigting ng lagablab ng sulo na nagbunsod sa 

aspirasyong “Bangsa Moro” ng ilan at sa pagkakabuo ng Moro National Liberation Front at 

Moro Islamic Liberation Front. 

 

Ang mga may-akda, sina Cesar Adib Majul at Asiri J. Abubakar ay kilalang mga iskolar ukol sa 

Kasaysayan at Kalinangang Muslim, habang si F. Delor Angeles naman ay nagtuturo ng Ingles sa 

Unibersidad ng Oran sa Algeria.  Ngunit sa kabila ng mga pagtatangka, tulad ng kanilang mga 

artikulo, na ipaliwanag ang pananaw pangkasaysayan ng mga Moro, kailangan na aminin na 
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matapos ang tatlong dekada, tigib pa rin sa diskriminasyon ang pananaw ng marami sa Bayang 

Pilipino sa mga Moro sa Pilipinas, gayundin ang sensitibong pagtingin ng mga Moro sa mga kilos 

ng iba pang bahagi ng Bayang Pilipino. 

 

Magandang balikan ang mga artikulo na sa kabila ng kanilang edad ay malinaw pa ring 

ipinapakita ang pananaw ng Moro sa kanilang sariling kasaysayan na maaaring maging tulay ng 

pagkakaintindihan. 

 

Ipinakita ng mga artikulo nina Abubakar at Majul ang papel ng pananampalatayang Islam, 

kaakibat ang ideolohiyang Ummah, sa kanilang lipunan.  Ayon kay Majul, “Islam is the main 

factor which give them this sense of identity as a people apart.”  (Majul 1972, 10-11)  Ayon kay 

Abubakar, ang ideolohiyang Islamiko, “inspired their resistance against Western colonizers.”  

(Abubakar 1973, 112)   Malinaw na ipinakita ni Abubakar na bago dumating ang Islam, ang mga 

isla ng Mindanao, ang tuon niya ay sa Sulu, ay binubuo ng maraming pangkat etniko na 

pinagbuklod ng pagdating ng Islam.  Ayon kay Majul, tintingnan ng mga Moro ang kanilang 

Kasaysayan na hindi lamang pinapakilos ng tao kundi ginagabayan din ni Allah, kaya naman para 

sa kanila, mahalagang ikutang pangyayari ang pagdating ng Islam sa Pilipinas. 

 

Ngunit ang puntong ito ang nagpapaalala sa atin na hindi dapat homogenous ang pagtingin 

natin sa Bayang Moro dahil sila ay binubuo ng iba’t ibang pangkat etniko, at gayundin hindi 

dapat homogenous ang tingin ng mga Moro sa ibang mga Pilipino bilang mga Kristiyano na 

“nang-api” sa kanila. 

 

Ngunit, isang kaibahan ng dalawang artikulo ay nagsimula si Majul sa kanyang pag-uugat sa 

pagdating lamang ng Islam, habang ipinakita ni Abubakar sa bahaging “Sulu Before Western 

Contact” ang malinaw na kaugnayan ng mga pangkat etniko na Moro sa iba pang mga bayan sa 

kapuluang ito:  na tayo ay bahagi ng Kalinangang Austronesyano (Mga taong nagsasalita ng 

wikang Austronesyano, o “Malaysia” kay Majul, o “Dunia Melayu” kay Dr. Zeus A. Salazar) na 

may Kulturang Maritima at bahagi ng pakikipagkalakalan sa Timog Silangang Asya at Tsina.  
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Ayon pa kay Abubakar, Banua ang itinawag ng mga taga Mindanao sa kanilang mga 

pamayanan.  Tila tugma ito sa sinasabi ng historyador na si Dr. Zeus A. Salazar na pagbubuo ng 

bansa batay sa magkaakibat na mga konseptong Austronesiko ukol sa pamayanan na 

Banua/Bayan/Ili. 

 

Sa pagdating ng Islam dahil sa pakikipagkalakalan ng mga Arabo, nagkaroon ng dalawang 

pawang malalim na pangkalinangang pamana ang mga Moro:  Ang Austronesyanong Kulturang 

Maritima at ang Ideolohiyang Ummah na nag-uugat pa sa pinaniniwalaang pinakasimula ng 

Kasaysayan.  Nakita ko mismo ang isang sipi mula sa isang Tarsila, isang dokumentong 

genealogical na nagpapakita ng pananaw sa kasaysayan ng mga Muslim, mula sa Taraka, Lanao 

del Sur.  Dito makikita kung paaanong iniuugat ng mga kasalukuyang pinuno ang kanilang sarili 

sa Unang Sultan ng Maguindanao na si Kabungsuwan, hanggang kay Fatima, na anak ni Propeta 

Mohammed, tungo kina Ismail, Ibrahim, hanggang kay Shem, Noah, tungo kina Seth at Adan, ay 

naintindihan at nadama ko ang pride ng mga Moro sa kanilang pag-uuugat at kasaysayan. 

 

Inilahad ng mga artikulo nina Majul at Abubakar ang pinaniniwalaang pagsisimula at pagkalat 

ng Islam sa Kapilipinuhan batay sa mga Tarsila:  Ang pagdating ng mga mangangalakal na Arabo 

na dala-dala ang kanilang pananampalataya at ideolohiya; ang pag-anib ni Tuan Masha’ika sa 

isang lokal na pamilyang maykaya noong mga bandang ika-14 na siglo; ang pagdating ni Karim-

ul Makhdum, bahagi ng mga aral sa Islam na Makhdumin, na siyang unang nagpakalat ng Islam 

sa Sulu mga 1380; ang pagdating ng isang Baginda, o prinsipe na naging Rajah sa Jolo (Rajah 

Baginda), at ang pagtanggap ng Bayang Moro sa kaayusang pulitikal na itinatakda ng Islam sa 

pagtatatag ni Al-Hashim Abubakar (Abu Bkr) noong 1450 ng Sultanato ng Sulu (naging bahagi 

ito ang Kapuluang Sulu, Basilan, Palawan, at ilang bahagi ng Zamboanga at Hilagang Borneo); at 

ang pagtatatag ni Muhammad Kabungsuwan  ng Sultanato ng Maguinadano sa pulo ng 

Mindanao. 

 

Ang mga Sultanato ang nagpapakita nang pagkakaroon na ng sentralisadong pamahalaan sa 

kapuluan, isang estado na may hukbo, may mga Ruma Bichara (tagapayo na kaakibat ng Sultan 
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sa pamumuno), at sentralisadong pananalapi o pagkolekta ng kita sa buong sultanato, lalo na 

mula sa slave-raiding na naging malaganap noon sa kanila.  Ito ang dahilan kung bakit 

nagkaroon nang kayamanan ang mga sultanato kaya sa pagdating ng mga Español upang 

sakupin ang kapuluang ito gamit ang ideolohiyang Ekklesia, patuloy na nakibaka ang mga Moro 

upang maingatan ang kanilang ideolohiyang Ummah at ang pananatili ng kanilang mga 

estadong Sulltanato.  Iyon at iyon lamang, hindi nagtangkang magpalawig ng teritoryo ang mga 

Sultanato.  Totoo ngang kalokohan na sabihin na hindi nasakop ng mga Español ang Mindanao 

(sapagkat may mga bahagi ng Mindanao na napailalim sa mga Español), ngunit totoong 

masasabing hindi nasakop ng mga Español ang mga Sultanato.  Muling maiintindihan ang pride 

ng mga Moro na sila lamang ang grupo ng tao sa kapuluang ito na hindi natinag sa kanilang 

pakikibaka laban sa mga Español. 

 

Tinalakay ng tatlong artikulo, lalo na ang kay F. Delor Angeles (na may tuon sa legalidad), ang 

mga tinatawag na “Moro Wars” (1578-1898) ng mga Español laban sa mga Muslim sa 

Mindanao, at ang dahilan nila sa 320 taong pakikipagbakbakan sa mga Moro, na sila ay mga 

“pirata.”  Ayon kay Angeles, bagama’t pagkuha ng mga alipin (o “pangangayaw” na bahagi ng 

Austronesyanong pakikidigma) upang ibenta sa Borneo at Silangang Indies ang gawi, ang 

intensyon ay masasabing may kinalaman sa “patriotism” (Angeles 1972, 29), ang pangangalaga 

sa buhay, ginhawa at karangalan (ang tatlong kalooban ng bayan ayon kay Dr. Vicente Villan) ng 

mga Sultanato at pagpapatuloy ng kanilang pananampalataya at komersyal na aktibidad (na 

nais pakialaman ng mga Español upang makontrol ang kumikitang kalakalan sa Moluccas. 

 

Nagulat lamang ako sa claim ni Abubakar na “piracy was never encouraged or it was never an 

official policy of the Muslim sultanates...”  (Abubakar 1973, 120)  Kung hindi man ito opisyal na 

polisiya, ito ay lubos na pinakinabangan ng mga Sulatanato.  Makikita na nang salakayin ng mga 

Español ang Jolo, ang sentro ng Sultanato ng Sulu, noong 1851 upang mapigilan ang opisyal na 

pakikipagkaibigan nito sa mga Briton at iba pang mga Europeo, at ang pagbubuo ng modernong 

Hukbong Dagat ng mga Español gamit ang mga steamship, unti-unti nang nanghina ang 

pangangayaw at nagsimula na ang paghina ng kapangyarihan ng mga Sultanato. 
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Ngayon ko naintindihan kung bakit may historyador (na hindi namam Muslim) na mula sa isang 

prominenteng pamantasan sa Mindanao  ang nagsabi sa akin noong Kumperensya ng ADHIKA 

ng Pilipinas sa Iligan, Lanao del Norte noong Nobyembre 2005 na may galit ang mga iskolar na 

Moro sa aking mentor na si Dr. Milagros C. Guerrero.  Sinipi ni Abubakar mula sa aklat nila ni 

Prop. Teodoro Agoncillo na History of the Filipino People ang paglalarawan nila kung paanong 

ipinagbibili ng mga Moro ang mga walang laban na mga katutubo bilang “alipin” at naging 

dahilan ng pagkapabaya sa agrikultura at industriya ng mga nasasalakay.  Tila muling 

napatunayan ang sinasabi ng ilan na ang pagkatanggal ng nakababatang si Dr. Guerrero bilang 

kasamang awtor nang malaganap na teksbuk ay maituturing na kalayaan mula sa nasyunalista, 

bagama’t tradusyunal pa rin na paglalahad ng Kasaysayan. 

 

Ngunit kailangan ding maintindihan na may batayan ang mga pahayag mula sa aklat nina 

Agoncillo at Guerrero kung titingnan ang pakiramdam ng mga indio na nasagasaan sa 

pangangayaw ng mga Moro, kahit na ba sila ay sakop lamang ng mga Español.  Ito ay totoo lalo 

na sa mga Bisaya, na bago pa man dumating ang Conquistador na si Miguel Lopez de Legaspi ay 

nabibiktima na ng pangangayaw ng mga Moro.  Dito maiintindihan kung bakit hanggang ngayon 

sa Iloilo, bahagi ng mga pangkalinangang palabas ang “Moro-Moro.”  Para sa mga Bisaya, sila 

ang api at biktima, kaya sila nakipagtulungan sa mga bagong dating na mga Español upang 

maingatan ang buhay, ginhawa at karangalan ng kanilang sariling mga bayan.  Wala pang 

bansang Pilipinas noon kaya hindi masasabing taksil sila sa bansa at sa kanilang kalinangan.  

Tulad din ng mga Moro, iniingatan lamang nila ang kanilang pamumuhay at nakita nilang ang 

pakikipagtulungan sa mga Español ang paraan upang magawa ito. 

 

Pagdating sa Dekada 1890 sa panahon ni Gobernador Heneral Ramon Blanco, 

maisasakatuparan na niya ang matagal na pinangarap ng mga nauna sa kanya, mapupulbos na 

niya ang halos buong mga Sultanato ng Sulu at Maguindanao, ngunit kinailangan niyang ilikas 

ang kanyang matagumpay na tropa muli patungong Luzon.  Ayon kay Delor, “...what saved 

Muslim territory from being fully occupied was not the stubborn resistance of a few recalcitrant 
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datus, but the revolution which broke out in the north under the leadership of Andres 

Bonifacio.” (Angeles 1972, 29)  Kung naging istratehiko kay Bonifacio ang pagiging abala ng mga 

Español sa mga Moro upang matagumpay na simulan ang Himagsikang Pilipino noong Agosto 

1896 ayon kay Dr. Villan, ang kilos rin na ito ng mga Anak ng Bayan ang siyang nagligtas sa mga 

Moro sa lubos na pagkalipol.  Samakatuwid makikita ang malaking talaban ng ating kasaysayan, 

sa makatuwid, may bisa sa bawat isa ang ating mga karanasan. 

 

Sa puntong ito, bagama’t patuloy pa rin ako sa pag-intindi sa kasaysayan ng mga Moro at hindi 

maituturing ang sarili na “eksperto,” aking iminumungkahi na sa kabila ng mga kontradiskyon 

na nangyari sa pagitan ng Bayang Moro sa iba pang bahagi ng Bayang Pilipino (ipinakita ng mga 

artikulo ang pagkatangi ng mga Moro sa ibang mga Pilipino), makikita rin ang marami nating 

pagkakaugnay:  Ang ating pagiging bahagi pare-pareho ng Austronesyanong Banua/Bayan/Ili at 

ang kulturang maritima nito.  Katibayan nito ang kakaibang paggalang sa katayuan ng babaeng 

Moro sa Pilipinas, tulad sa sinaunang babaylanikong kultura, na hindi makikita sa iba pang mga 

bansang Islamiko lalo na sa Kanlurang Asya.  Maging ang pag-iilihan (pag-urong ng buong bayan 

sa kabundukan, kakahuyan o mga kweba sa panahon ng digmaan ng mga grupong 

Austronesiko), na ginamit nang matagumpay ni Bonifacio bilang istratehiyang militar noong 

panahon ng Himagsikang 1896 sa pamamagitan ng kanyang mga “reales,” ay ginamit rin ng mga 

Tausug sa kanilang pakikibaka laban sa mga Amerikano sa Bud (Bundok) Daho (1906) at Bud 

Bagsak (1913), na patuloy na epektibo sa pag-iral ng New People’s Army, at MILF. 

 

Ayon sa ilan, hindi bahagi ng Pilipinas ang mga Moro sa Mindanao dahil hindi sila naging bahagi 

ng karanasang kolonyal ng mga Pilipino sa ilalim ng Espanya.  Subalit, sa pakikipagkasundo ng 

mga pinunong Moro sa mga Imperyalistang Amerikano sa Tratado ni Bates, at nang isuko ni 

Sultan Jamalul Kiram noong 1915 ang kanyang kapangyarihang temporal at ibinigay ito sa 

pamunuang Amerikano sa Carpenter’s Agreement, pormal na naging bahagi na ng pambansang 

teritoryo at kasaysayan ng Pilipinas ang mga sultanato.  
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Ang dalawang malalim na pamanang pangkalinangan ng Bayang Moro sa Mindanao—

Austronesiko at Islamiko (Ummah), ang siyang nagbibigay sa mga Muslim sa Mindanao ng 

kanilang sariling pagkakakilanlan, bilang “Bangsa Moro.”  Ito ang maiintindihan sa pagbasa ng 

tatlong artikulo, ito ang magpapaliwanag ng pride nila sa kanilang uri ng pamumuhay at sa 

naging pakikibaka nila laban sa Kolonyalismo upang protektahan ito.  Ito rin ang dahilan ng 

patuloy nilang pakikibaka laban sa kapabayaan ng ilang pinunong pambansa at pagkamkam sa 

kanilang mga lupain at karapatang itakda ang kanilang sariling kaginhawaan.   

 

Sa pagsaysay sa kanilang sariling kasaysayan at patuloy na paggamit nila ng kanilang wika at uri 

ng pamumuhay, kanilang iniingatan ang kanilang sariling “Pantayong Pananaw” bilang mga 

Moro (na dapat tularan ng ilang mga rehiyunalista na nagsasabing nais nilang depensahan ang 

kanilang panrehiyong kultura at wika laban sa mapanaklaw na Imperyalismong Tagalog subalit 

lahat ng kanilang kaisipan ay kanilang isinusulat sa wika ng Imperyalistang Amerikano at hindi 

nila pinapayaman ang kanilang lokal na wika sa pagsusulat at pagsasalin sa mga wikang ito).  Sa 

pagpapatibay ng kasaysayan at kulturang pampook / lokal (o kay Dr. Lino Dizon ay “mikro-

kasaysayan”), lalong titibay ang pagbubuo ng pambansang kasaysayan.  

 

Dahil tulad nang sinabi ni Abubakar, hindi talaga ito isyu lamang ng relihiyon.  Sa aking 

pagtatangka na maintindihan ang Islam, aking napagtanto na sa lahat ng relihiyon sa mundo, ito 

ang pinakamalapit na kapatid ng Kristiyanismo dahil sa dami nang pinagsasaluhang salaysay at 

paniniwala.  Ang isyu ay ang patuloy na deskriminasyon at pagpapabaya ng mga pinunong 

pambansa sa mga Moro na nagtataglay ng relihiyong ito, na masasabing isyu rin ng mga lumad, 

at ng mas maraming mga mahihirap—ang tunay na bayan.  Sila na hindi laging nakikinabang sa 

biyaya ng estado, biyayang pinagsasaluhan ng iilan lamang na nasa elit. 

 

Narito na tayo, magkakasama na sa isang teritoryo sa isang bangka ng estado.  Ito ang itinakda 

ng pwersang pangkasaysayan sa mga nagdaang panahon.  Ang kalaban natin ay hindi ang isa’t 

isa, kundi ang pang-aapi at pang-aabuso ng ilan sa ating liderato at elit, at ang patuloy na 

pamamayani ng dayuhang interes sa ating bansa.   
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Lagi na lamang naiiwan ang mga Moro sa Mindanao sa pag-unlad.  May hindi iilang mga Moro 

na nagnanais na iwanan at humiwalay na sa bansa.  Narito na tayo, magkasama sa isang bansa, 

isang Bangka.  Mag-iiwanan pa ba tayo?   

 

Ngunit kung ang talagang nais ng Bayang Moro ay paghihiwalay sa Bayang Pilipino, nawa’y 

matalastas ito sa bansa ng kanilang mga pinuno.  Subalit kailangan tanggapin ang katotohanan 

na ilan sa mga pinunong ito, sa maraming pagkakataon, ay hindi kinakatawan ang interes ng 

bayang Moro.  Tulad nang nangyari sa pagpapailalim nila sa mga Amerikano at pakikisabwat ng 

ilang prominenteng pamilya Moro sa mga masasamang pinunong pambansa sa panloloko sa 

bayan.  Ayon kay Dr. Salazar, ang tradisyon ng pangangayaw na sa panahon ng sinaunang bayan 

at Sultanato ay ginamit upang maingatan ang buhay, ginhawa at dangal ng banua, ay ginamit na 

ng mga Kolonyalistang Amerikano at ng mga makapangyarihang pamilya sa kanilang pansariling 

interes na nasalamin sa nangyari sa Maguindanao noong Nobyembre 2009. 

 

Ang ating mga anak ang magtatakda kung sa kasong “Bangsa Moro v. Inang Bayan” diborsyo o 

pagkakaintindihan ang resolusyon.  Ngunit sana mas ang huli kaysa una. 

 

Sapagkat ang ambag ng tatlong artikulo ay ang pagpapakita ng bisa ng kasaysayan upang lalong 

maintindihan ang pananaw ng Bayang Moro ukol sa kanilang sariling kasaysayan.  Gamitin 

nating tuntungan ang tatlong artikulo upang magkaroon ng mas marami pang pag-aaral at 

pinag-ibayong talastasan (talaban ng magkakaibang pananaw sa isang usapan) ukol sa 

pinagsasaluhang mga pamana at kasaysayan ng “Bangsa Moro” at iba pang bahagi ng Bayang 

Pilipino upang makatulong sa pagwawakas nang pagkakahati nila tungo sa pagbubuo ng 

bansang Pilipinas.  Alam kong mas madali itong sabihin kaysa gawin, subalit simulan natin.  

Tungo sa pagkakaroon ng pambansang Pantayong Pananaw sa wikang naiintindihan ng buong 

bansa na maaaring lagumin sa ilang kataga lamang mula kay Boy Abunda, “Kaibigan, tara!  Usap 

tayo!” 
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