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Madagmit an pangandam ni Duterte agud tukuron an iya pasista nga
diktadura. Nagdadagmit hiya nga pamingawon an ngatanan nga
pwersa nga ulang ha iya maraut nga iskema. Karuyag niya liwanan

dayon an konstitusyon ngan iduso an iskema nga pederalismo antes mag-elek-
syon agud hul-os nga igsentralisa an poder ngan gamiton an tahub han "transis-
yon" agud pahilawigon an burukrata kapitalista nga paghahadi han mga Duterte
ngan ira mga alipures.

Todo-larga an paggamit niya ya-
na ha mga ginplano niya nga "gerra
kontra-druga," "gerra kontra-kri-
men," "kontra-tambay," "kontra-ku-
rapsyon," "kontra-oligarkiya," "kon-
tra-terorismo" ngan "kamurayawan"
agud tagan rason an pagwawasiwas
niya ha militar ngan pulis, hasta na
ha mga mersenaryo nga death squad,
agud igpasamwak an kahadlok ngan
ngirhat ha katawhan Pilipino.

Gin-gagamit niya an hinimu-himo
nga "narcolist" nga baga kamanduan
nga pagpatay agud birahon o ataki-
hon an iya mga kaaway ha pulitika,
kasumpaki nga burukrata-kapitalista
ngan mga karibal nga sindikato, kau-

pod an mga upisyal han pulis ngan
militar, mga husgado, mga upisyal ha
barangay, mga alkalde ngan iba pa
nga lokal nga upisyal. Karuyag niya
nga pumila nga nakatungok ngatanan
ha iya ngan sumunod ha iya mando.

Kadungan han plano nga igligis
an pederalismo tikang ha katapusan
han bulan, ginpapapintas ni Duterte
yana an pagpuypoy ha mga sektor
nga natipa dinhi. Pinakagrabe ini ha
Mindanao. Pauru-utro an mga upisyal
han militar ha pagpapasarang han
hinimu-himo nga plano han Partido
Komunista ng Pilipinas nga paiwason
hi Duterte ha Oktubre. Diri hirayo
nga nakatalaan antes hini an plano

GIN-AMBUS HAN Bagong Huk-
bong Bayan (BHB)-Masbate
hadton Hulyo 1, alas-9:30 han
gab-i ha tubtuban han mga ba-
rangay han Tagbon, Jamorawon
ngan Cagay ha Milagros, Mas-
bate an tropa han 2nd IB ngan
Military Intelligence Company.
Pito nga sundalo an napatay ha
command-detonated explosive
han BHB.

Sakay an mga sundalo han
usa nga siksbay han mahitabo an
ambus. Gindara ha ospital han
Masbate City an samaran sam-
tang an mga grabe an kamuta-
ngan, gindara ha Legazpi City.

Samtang, ha Northern Sa-
mar, upat an napatay ha 43rd IB
kahuman hira ambuson han BHB
hadton Hunyo 26, alas-9 han
aga, ha Barangay Roxas, Lope
De Vega.

EDITORYAL

Bug-os-kusog nga atuhan
an pasista nga diktadura
nga iskema ni Duterte

Ambus han BHB

ha Masbate,

madinaugon
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dagmit niya nga iskema agud hul-os
nga solohon an poder, kinahanglan
madagmit ngan bug-os-kusog nga
gumios ngan umato an bug-os nga
katawhan. Atuhan ngan pakyason
an iskema nga magin diktador ni
Duterte.

Katawhan Pilipino, magkaurusa
ngan manindugan agud tapuson an
tiraniya ni Duterte! Makigbisog
atubangan han krisis ngan paggrabe
han kakurian bunga han igin-impo-
ner nga dako ura-ura nga buhis,
paghitaas han presyo ngan pag-
bagsak han balor han suhol. Gision
an ilusyon han kauswagan. Madig-
on, maisog ngan maungod nga de-
pensahan an mga katungod, atuhan
an pasista nga paghahadi ngan
ipasulong an demokratiko nga mga
pakigbisog.

An masa nga trabahador an pi-
nakamadig-on ngan hiluag nga kuta
han pag-ato kan Duterte ha kasyu-
daran. Hira an pinakanangangalas
ha mga buwa nga saad ni Duterte.
Gumios, atuhan ngan papagbatunon
hi Duterte ha dagko nga krimen niya
ha masa nga trabahador! Suporta-
han an ira mga pakigbisog para ha
regular nga trabaho ngan pagpahi-
taas ha suhol. Itig-ob ha kusog han
mga trabahador an ranggo han
magkalain-lain nga demokratiko nga
sektor ha kasyudaran, labina han
mga kabatan-unan-estudyante,
agud himuon an gamhanan nga
pwersa nga magbabay-og kan Du-
terte.

Nagduduso ha hiluag nga pag-
ato han masa nga parag-uma ngan
mga minoriya nga katawhan an
grabe nga kakablasan ngan pan-
muypoy ha kabaryuhan. Nagkakau-
rusa hira ha bug-os nga nasud ha
komun nga pakigbisog para ha ti-
nuod nga reporma ha tuna, pagde-
depensa ha ansestral nga tuna ngan
pag-ato ha pasista nga panmuypoy
han AFP. Nakikig-usa hira ha mag-
kalain-lain nga mga sektor ha
kasyudaran agud duruyog nga
magmartsa kontra ha rehimen US-
Duterte.

Ilarum han Oplan Kapayapaan,
katuyuanan ni Duterte nga tung-on
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Gin-uunod

Ig in-gagawas an Ang Bayan ha

yinaknan nga Pi l ipino, Bisaya, I loko,

Hi l igaynon, Waray ngan Ingles.

Nakarawat an Ang Bayan han

mga kontribusyon ha porma han

mga artikulo ngan bal ita. Gin-aaghat

l iwat an mga mambarasa nga

magpaabot han mga suson ngan

rekomendasyon ha ikauuswag han

aton mantalaan.

An Ang Bayan ig in-gagawas duha kabeses kada bulan

han Komite Sentral han Partido Komunista ng Pi l ipinas

niya nga ig-imponer an balaud mili-
tar o plano nga pankabug-usan nga
pagpuypoy.

Kasumpay hini, hul-os nga gin-
tapos ngan iginserra ni Duterte an
purtahan ha pakikig-erestorya pan-
kamurayawan ha National De-
mocratic Front of the Philippines
(NDFP). Ginhimo ini agud tagan da-
lan an paggamit ha Human Security
Act (HSA o an gintawag nga balaud
“kontra-terorismo”) kontra ha
magkalain-lain nga mga demokrati-
ko nga pwersa. Gagamiton ni Duter-
te an nakasalawad nga kaso nga
"terorismo" kontra ha PKP ngan
BHB agud hugtan an hin-o man nga
aakusaran niya nga "terorista" o
“nabulig ha mga terorista.”

Milyun-milyon kapisos nga
kwarta han katawhan an gamit yana
ni Duterte ha pagpupropaganda ha
social media ngan ha masmidya
agud maghimo han ilusyon han hilu-
ag nga suporta. Target han opensi-
ba nga propaganda nga pakarauton
ngan pagawson nga “terorista” hi
Kasamang Jose Ma. Sison, an PKP
ngan BHB.

An nasyunal-demokratiko nga

mga pwersa ha dayag ngan an mga
armado nga rebolusyunaryo nga
pwersa an pinakadako nga ulang ha
ambisyon nga diktadura ni Duterte.
Maaram hi Duterte nga diri hira
basta mangingirhat, mapapaatras o
mapapamingaw. Dako nga ligal ngan
armado nga opensiba nga pagpuy-
poy an igintatadong ni Duterte kon-
tra ha ira.

Gintarhug ni Duterte an sing-
bahan Katoliko nga gin-akusaran
niya nga kaalyansa han PKP. Antes
hini, ginpakpakan niya an magka-
sunod nga pagpatay ha mga padi
nga gin-akusaran niya han imorali-
dad ha katuyuanan nga tarhugon
ngan paludhon an singbahan Kato-
liko. Ginpaiwas naman niya ha na-
sud an pira nga langyaw nga mis-
yonero nga relihiyoso nga aktibo
nga nagdedepensa ha tawhanon nga
katungod ngan kaupayan han mga
tinalumpigos ngan gintitiyupi.

Ha iginpakita nga kalurungan ni
Duterte ngan pagkahubog ha poder,
diri hiya mapapugong ha ambisyon
niya nga magin diktador, tubtub nga
diri hiya napapaiwas ha Ma-
lacañang. Atubangan han ginda-
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o hul-os nga rumkon an Bagong Huk-
bong Bayan ha sakob han 2018. Hul-
os ini nga mapapakyas. Sobra nga
gin-uunat, ginkakapoy ngan gin-uu-
bos han militar an ira pwersa ngan
rekurso agud palibutan ngan sakupon
an yukut-yukot nga baryo nga nalu-
lupgop han paggios han BHB ngan
naaabot han rebolusyunaryo nga im-
pluwensya ngan otoridad. An iginla-
lansar nga kampanya han panmuypoy
ha mga baryo, nagpapahilarum han
kangalas han masa nga parag-uma
ngan naghihimulag ha ira.

Ha pangunguna han mga namu-
muno nga komite han Partido ngan
kumand ha operasyon han BHB, ma-
gagamit han mga yunit han BHB an
mga ginerilya nga taktika han kon-
sentrasyon, pagsarang ngan madag-
mit nga pagbarubalhin agud igpabilin
nga buta ngan bungol an kaaway,
nasuntok ha hangin ngan nagkakarag
han kusog. Kinahanglan birahon an
ginkakangalsan gud nga mga yunit
han AFP nga mayda dako nga pasista
nga krimen kontra ha katawhan.

Ha luyo han pagpapakita-han-
kusog ni Duterte, maluya gud an iya
paghahadi. Panigamnan han dako nga
kaluyahan han iya rehimen an pag-
gamit niya han butaray nga kamada-
rahug agud manarhug. Hilarum an
krisis han naghahadi nga sistema.
Butak-butak an ranggo han mga nag-
hahadi nga klase. Mayda kada iya
ambisyon ngan katangkuran an mga
upisyal han AFP ngan PNP. Bisan kun
sunud-sunuran hiya ha imperyalismo
nga US, poyde hiya iglura hini anu-
man nga oras labina kun manelikado
an ira interes atubangan han pag-
aalsa han bug-os nga katawhan.

"Nananaginip nang gising" hi
Duterte ngan an iya mga alipures ha
pag-aambisyon niya nga magin dik-
tador. Nakakaduha katuig pa la hiya
kundi sobra na hiya nga ginkakangal-
san han mga Pilipino. Aatuhan han
bug-os kusog an iya iskema. Ha atu-
bangan han grabe nga krisis ha puli-
tika han naghahadi nga sistema ha
ilarum ni Duterte, ha dayuday, ba-
bagsak hi Duterte ngan matatapos an
iya tiraniya ngan pasista nga pagha-
hadi.

34 nga aktibista, ginaresto

Ha sakob han duha kasemana, 34 nga mga aktibista ngan progresibo
an iligal nga gin-aresto ngan upat nga parag-uma an ginpatay ha

ginpagrabe nga atake han rehimen US-Duterte ha demokratiko nga kagiu-
san. Natikapintas an “crackdown” han rehimen ha bug-os nga nasud ka-
dungan han pagdamo han ihap han mga parag-uma nga ginpapatay. Nag-
papadayon gihapon an hiluagan nga panmomba, pan-gigipit ngan panar-
hug ha mga komunidad han mga Lumad, Moro ngan iba pa nga katawhan.

Tinagdamo nga pag-aresto.
Trese nga aktibista ngan tawo-ha-
singbahan an gin-aresto, hadton
Hulyo 4, alas-8 han gab-i, ha
Mother Francisca and Spiritual
Center, Radasa St., Ladao, Gene-
ral Santos City. Ha usa nga kon-
sultasyon han mga boluntir ngan
kabakyang han Iglesia Filipina
Independiente Visayas-Mindanao
Regional Office for Development
(IFI-VIMROD) hiunong ha isyu
han mga parag-uma ngan Lumad,
tigda nga sumulod ngan nanamok
an pwersa han Criminal Investiga-
tion and Detection Group, Philip-
pine National Police ngan Joint
Task Force GenSan ngan iligal nga
gin-aresto an 13.

Ginkilala an mga gin-aresto
nga hira Jomorito Goaynon han
Kalumbay Regional Lumad Orga-
nization; Roger Plana, Kalumbay
secretary general ngan boluntir
han VIMROD; Aldeem Yañez han
IFI; Ireneo Udarbe han Kilusang
Magbubukid ng Pilipinas; Vennel
Chenfoo han Kabataan Partylist;
Kristine Cabardo han League of Fi-
lipino Students; Teresita Naul han
Karapatan; ngan pira pa nga
empleyado han IFI. Iginpriso hira
ha Camp Fermin, General Santos
City ngan ginsalawdan han kaso
nga obstruction of justice.

Onse ha mga gin-aresto an na-
kagpyansa, kundi katin pa gihapon
han PNP hira Emilio Gabales ngan
Bella Catubay. Segun ha Barug
Katungod Mindanao, depektibo an
iginpakita nga mandamyento ha
pag-aresto ha duha. Labot ha diri
pirmado han huwes, iba nga mga
ngaran an nakabutang ha doku-
mento.

Ha pareho nga adlaw, gin-
aresto an unom nga kababayin-an
nga parag-uma nga kaapi han
Onyon sa Yanong Obrerong Nag-
kahiusa (OGYON) han mga ele-
mento han 8th IB ha Barangay

New Eden, Pangantucan, Bukid-
non. Gin-akusaran hira nga tag-
suporta han Bagong Hukbong Ba-
yan. Hadton Hunyo, gin-aresto li-
wat han pareho nga yunit hira
Wenerito Bahian, Gerry Bagiou,
Edilberto Yurong ngan Ricky
Omandam, mga residente han Ba-
rangay Concepcion ngan Barangay
New Eden. Iligal hira nga gindeti-
ner ha detatsment han AFP ha
Mampayag, Manolo Fortich, Bu-
kidnon.

Hadton Hunyo 20, iligal nga
gin-aresto han mga elemento han
36th IB an unom nga magturutdo
han Tribal Filipino Program in Su-
rigao del Sur (TRIFPSS) ha Hayon,
San Miguel, Surigao del Sur. Gin-
paundang han mga sundalo an
miting han Parent-Teacher-Com-
munity Association (PTCA) ngan
pwersahay nga gindara an mga
magturutdo ha barangay hall han
Libas Sud ngan iginpailarum ha
interogasyon.

Ha Barangay Tawan-tawan,
Baguio District, Davao City, upat
nga parag-uma naman an iligal
nga gin-aresto han 3rd IB ngan
gin-akusaran nga kaapi han BHB.
Iginpriso hira hin lima kaadlaw
ngan waray gintugutan nga ku-
montak bisan kanay. Ha kahirani
nga lugar, ha Barangay Magsay-
say, Marilog District, unom naman
an pwersahay nga ginpasurender
han militar komo membro han
BHB.

Ha Masbate, iligal nga ginda-
kop han 2nd IB an parag-uma nga
hi Reneboy Mahinay han Barangay
San Carlos, Milagros hadton Hulyo
1 ngan pirit nga ginpapagiya ha ira
operasyon. Han dumiri hiya, gin-
kastigo hiya han mga sundalo.

Ha Lapu-lapu City, gin-aresto
hin waray mandamyento an
membro han Anakbayan nga hi
Nicolas Min-guito ha tahub han
"Oplan Tokhang."
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ka ng Lupang Ramos (KASAMA-LR).
Tawuhan han Ayala an grupo. Nag-
damo liwat an presensya han Public
Safety Battalion han PNP nga na-
kakampo ha lugar. Aktibo nga gin-
aatuhan han KASAMA-LR an pan-
lulupot ha tuna nga ira ginhuhulad.

Pan-gigipit. Gin-gipit han
Bravo Company han 92nd IB an
mga kaapi han Protect Sierra Madre
Peace and Humanitarian Mission
hadton Hunyo 30 ha Singawan,
Umiray Village, Dingalan, Aurora.
Ginhimo an misyon agud maghatag
han mga pagkaon ha mga napalayas
nga Dumagat. Haros 600 nga Du-
magat han Sierra Madre ha mga
prubinsya han Aurora, Quezon ngan
Rizal an apektado han hiluagan nga
operasyon militar ha lugar.

Samtang, gin-gipit han Bureau
of Immigration an tulo nga langyaw
nga relihiyoso nga misyonero kahu-
man pumartisipar ha International
Fact Finding Solidarity Mission ha
Mindanao nga ginpartisiparan liwat
ni Sr. Patricia Fox. Gindeport hira
Chandiwana Tawanda han Zimbab-
we ngan Adam Thomas Shaw han
United States, ngan ginkumpiska
naman an pasaporte ni Miracle
Osman han Malawi.

Ha NCR, usa nga text an naka-
rawat han usa nga estudyante nga
kaapi han Anakbayan-University of
Sto. Tomas hadton Hunyo 26. Nag-
pakilala an nagtext nga tikang ha
National Bureau of Investigation
ngan nagsering nga gintitiktikan an
selpon han estudyante.

Panmatay. Ha Mobo, Masbate,
ginpatay han mga sundalo han 2nd
IB an parag-uma nga hi Rolly Arce-
nal ha Barangay Barag hadton Hul-
yo 1 han maabtan han mga sundalo
ha iya uringan. Kahuman han kri-
men, ginpagawas han AFP ha midya
nga membro han BHB hi Arcenal
nga ira napatay ha agway.

Ha San Carlos, Negros Occiden-
tal, ginpusil ngan napatay an presi-
dente han Hacienda Medina Farm-
workers Association – National Fe-
deration of Sugar Workers nga hi
Julius Broce Barellano hadton Hun-
yo 27. Dapit alas-8:30 han aga han
pusilon hiya ha atubangan han iya
balay.

Hadton Hunyo 17, natad-an na-
man nga patay hi Jolito Lopez Ca-
laque, usa nga lider parag-uma, ha
bungto han Carigara, Leyte. Kahu-
man ini han iya pagkawara hadton
Hunyo 16. Gintatahapan nga mga
elemento han militar an nagsikmit
ngan nagpatay kan Calaque.

Ha Compostela Valley, patay an
parag-uma nga hi Arnel Penaso, han
pusilon han diri kilalado nga mga
indibidwal hadton Hunyo 21 dapit
alas-6 han gab-i ha iya kalugari-
ngon nga balay ha Purok 2, Bara-
ngay Poblacion, Compostela. Hi Pe-
naso, 48 anyos, aktibo nga kaapi
han San Antonio Maparat Farmers
Association. Usa hi Penaso ha mga
nangunguna ha pakigbisog han mga
nakatalwas ha bagyo Pablo agud
magkamayda mga pampubliko nga
pabalay. Segun ha iya paryente,
ginpatawag hi Penaso han 25th IB
hadton naglabay nga Mayo.

Militarisasyon. Dugang pa nga
naghiluag an panmomba han AFP
agud palayason an mga residente
ha mga komunidad han Moro ha pa-
libot han Liguasan Marsh. Ha tahub
han “kontra-terorismo,” dirudiretso
nga ginkanyon han 33rd IB ha pa-
ngunguna ni Lt. Col. Harold Cabu-
noc an Datu Paglas, Maguindanao
hadton Hulyo 3. Gin-gamit nga
daitlanan ni Cabunoc an nahitabo
nga engkwentro giutan han mga
tropa hini ngan mga gintatahapan
nga kaapi han Bangsamoro Islamic
Freedom Fighters (BIFF). Tungod
hini, napiritan an mga residente han
Marobak ngan iba pa nga apektado
nga lugar nga magbakwet ha Datu

Paglas Central School ngan ha gym
han munisipyo. Dugang hira ha ma-
sobra 23,400 nga indibidwal nga
nahiuna na nga nagbakwet ha 11
nga baryo ha lima nga munisipali-
dad han Sultan Kudarat hadton
Hunyo tungod ha panmomba han
AFP.

Kadungan hini, nagpapadayon
pa gihapon an atake ha mga eskoy-
lahan nga Lumad. Ginbungkag han
mga gwardya an han-ay han nag-
puprotesta nga mga estudyante
ngan magturutdo han Center for
Learning Advocacy Networking and
Services Inc. Socsksargen ngan
MISFI Academy ha atubangan han
Department of Education (DepEd)
Region 12. Nagprotesta hira ha
DepEd agud igpanawagan an pag-
tapos ha militarisasyon ngan pa-
ngatake ha ira mga eskoylahan.

Atake ha mga parag-uma.
Waray kaluoy nga ginbuldos an mga
bag-o nga biyuos nga humay han
mga Aeta ngan parag-uma ha Ba-
rangay Aranguren, Capas, Tarlac
agud tagan-dalan an proyekto nga
Manila Clark Railway nga kaparte
han Clark Green City. Kadungan hi-
ni, ginpinan-utod an mga puno nga
surok han ira panginabuhi. Maiha
na nga nakakaeksperyensya han
pan-gigipit an mga Aeta ngan pa-
rag-uma nga natipa ha Clark Green
City.

Ha Lupang Ramos, Dasmariñas
City ha Cavite, ginkastigo han mga
tawuhan han Pangilinan-Tolentino-
Herrera hi Romeo Aleda, kaapi han
Katipunan ng Lehitimong Magsasa-

Mga paraguma, ginmasaker han 96th IB

TULO NGA PARAG-UMA HA Ragay, Camarines Sur an ginsikmit ngan gin-
patay hadton Mayo 13 han 96th IB nga ginpapamunuan ni Lt. Col. Leo
Bongosia. Kaupod an 96th IB ha napulo nga bag-o nga nabug-os nga ba-
talyon han AFP.

Mga paragkopras ha Barangay Patalunan ha nasering nga bungto hira
Antonio Bonagua, 19 anyos, Ronel Nariz, 25 anyos, ngan Roberto Ramos,
30 anyos. Nawara hira hadton Mayo 13, kahuman makaengkwentro han
mga sundalo an BHB hirani ha lugar, ngan kahuna han pamilya gindara ha
kampo han 96th IB.

Kahuman han pira kasemana nga pagbiniling han mga kaparyente
ngan kaamyaw, natad-an hadin Hunyo 22 la an mga ukab nga ginlubngan
ha tulo.

Iginlubong an mga biktima ha gudti ngan himabaw nga ukab. Duha ha
mga patay nga lawas an mayda panigamnan han grabe nga pagpakuri,
samtang gintutuohan nga an usa, iginlubong samtang buhi pa.
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₱300B nga badyet han AFP, pan-ato ha katawhan

Diri pa la maiha, gin-aprubaran ni Rodrigo Duterte an dugang nga
P300 kabilyon para ha Revised Armed Forces of the Philippines Mo-

dernization Program (RAFPMP). Nakaalutaga an multibilyon nga pondo
para ha Horizon 2 han nasering nga programa nga mayda kasagubay nga
haros 200 nga proyekto.

Gintikangan an AFP Moderniza-
tion Program ha panahon pa han
rehimen Ramos pinaagi han pagpa-
sar ha Republic Act 7898 hadton
1995. Iginpatuman an RAFPMP han
mahuman an programa hadton
2010, pinaagi han pagpasar ha Re-
public Act 10349 ha ilarum han re-
himen Aquino. Gintudlok an prog-
rama nga madalagan tubtub 2027.

Subay ha datos han De-

partment of National Defense
(DND), pinakadako an P300 kabil-
yon nga pondo nga gin-alutaga han
rehimen Duterte ha naglabay nga
rehimen nga nagpatuman han
programa ha modernisasyon. Haros
doble ini ha P170 kabilyon nga gin-
tig-ob nga gastos tikang 2002.

Subay ha plano, gagamiton an
pondo agud pumalit han mga ho-
witzer, multiple launch rocket

system, armored recovery vehicle,
multi-role fighter, radar, magkala-
in-lain nga klase han helikopter,
barko, submarino, amphibious
assault vehicle, unmanned aerial
system, mga sistema han misayl,
ngan damo pa nga iba. Prinsipal
kuno ini nga nakapokus ha pan-ga-
was nga depensa.

Sugadman, ginsumat ni Duterte
mismo nga gagamiton an mga ar-
mas nga papaliton agud puypuyon
an internal nga mga “tarhug ha
seguridad” sugad han “terorismo.”
Paluyo-luyo yana an pagdeklara

. . .sundan ha paypay 6

28,000 nga gin-aresto, 1 nga patay ha 'Tanggal Tambay'

Usa an patay ha tikagrabe nga Oplan “Tanggal-tambay” nga iginlalan-
sar han berdugo nga Philippine National Police (PNP) ha mando han

napakadiktador nga hi Rodrigo Duterte. Namatay hi Genesis “Tisoy”
Argoncillo hadton Hunyo 19 ha Police District Station 4 ha Novaliches,
Quezon City ha kadamo han kinastiguhan ha lawas. Gindakop han mga pu-
lis hi Argoncillo, 22 anyos, hadton Hunyo 15 samtang napalit ha tindahan
tungod kay waray hiya sul-ot nga t-shirt.

Agud tagan rason an kampanya
kontra ha mga "tambay," gin-gaga-
mit nga rason han PNP an paghu-
hugot kuno ha pagpapatuman han
mga lokal nga ordinansiya ha mga
syudad ngan munisipalidad.

Mayda pa usa nga 10 anyos
ngan mga menor de edad nga gin-
dakop agud proteksyunan kuno han
mga pulis. Buwa ini labina ha atu-
bangan han pagpatay han mga ka-
gawad hini kanda Kian delos Santos
ngan iba nga kabatan-unan nga
biktima han “gerra kontra-druga.”
Usa nga babayi liwat an ginhuli
ngan ginsugod ha hospital.

Ha masobra tulo kasemana nga
pagpapatuman hini, tikang Hunyo
13, iligal nga gin-aresto ngan
ginpriso an sobra 28,000 katawo.
Gintatantiya nga maabot ha usa
kayukot kada adlaw an iginpipriso
han mga pulis. Ginpapabayad han
multa nga P200-P1,000 an mga na-
dadakop agud makagawas dayon.

Usa nga dako nga paghatag pa-
bor han rehimen Duterte an kam-

panya para ha PNP tungod kay se-
gurado nga ha bursa han mga
upisyal madiretso an multa nga
ginbabaydan. Hukip ini ni Duterte
agud magpabilin nga tangkod ha iya
an berdugo nga PNP.

Samwak liwat an Oplan "Tang-
gal Tambay" ha Cebu, Cagayan de
Oro, ngan ha iba pa nga parte han
nasud. Kadak-an ha mga gindada-
kop tikang ha mga kablas nga ko-
munidad.

Ha iginpapatuman nga
kampanya kontra-
"tambay," gintata-
huban han rehimen
an kamatuoran
nga an estado

an naghihimo han mga “tambay”
tungod ha kawarayan han trabaho,
kontraktwalisasyon, kawaray han
pabalay, natikahitaas nga presyo
han papliton ngan diri paghahatag
han mga batakan nga pankatiling-
ban nga serbisyo sugad han edu-
kasyon ngan iba pa.

Naglansar an mga progresibo
nga organisasyon han Black Friday
Protest hadton Hunyo 22 agud
kundenaron ngan igpanawagan an
hustisya para kan Argoncillo ngan
pagbasura ha kampanya kontra ha
mga “tambay.” Sugad liwat,
nagplastar han resolusyon an Ma-
kabayan Bloc hadton Hunyo 26 ha

Kongreso agud imbestigaran an
pagkamatay ni Argoncillo

ngan an mismo nga kam-
panya.
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niya nga "terorista" an rebolusyu-
naryo nga mga pwersa ngan mga
progresibo nga organisasyon ngan
indibidwal.

Dugang dinhi an diri maitatago
nga pagdadagmit han mga upisyal
han AFP tungod kay usa na liwat
nga oportunidad ini agud pun-on
an ira mga bursa ha maanomaliya
nga pagpalit han higamit. Ha ka-
matuoran, diri pa nahuhuman an
damo pa ha mga proyekto ilarum
han Horizon 1 han RAFPMP, nga
angay unta maipatuman tikang
2013 tubtub 2017. Gindisenyo an
Horizon 1 agud pakusgon kuno an
pansakob nga seguridad han na-
sud. Puno han magkalain-lain nga
anomaliya an mga proseso hini.

Nabuksas ha usa nga pagbista
han Senate Blue Ribbon Committee
hadton 2013 nga waray umagi ha
public bidding an 98% han masobra
35,000 nga kontrata ilarum han
programa nga modernisasyon, lu-
god igin-agi ha negosasyon. Ha su-
gad, naseguro han mga upisyal han
AFP nga mahingangadto an mga
kontrata ha ginpaboran nira nga
mga kompaniya ngan kontraktor.
Mayda liwat mga higayon nga gin-
kakansela han nakalingkod nga re-
himen an mga kontrata ngan igin-
hahatag ha iba nga tagsuplay.

Usa ha pinakakontrobersyal
nga proyekto an P6.5 kabilyon nga
Shore Based Missile System
(SBMS) nga akos makaigo ha tar-
get nga mayda kahirayuon nga 150
kakilometro. Hadton 2015, nahia-
gum han pagsukna an rehimen
Aquino tungod kay imbes nga pali-
ton an nasering nga missile system,
iginbalhin hin basta la an P6.5 ka-
bilyon nga pondo para ha pagpalit
han mga riple, protective gear,
long-range sniper system, ngan iba
pa nga armas pan-gerra han Phi-
lippine Army. Iginrason han AFP an
pagpuypoy ha Bangsamoro Islamic
Freedom Fighters (BIFF) agud ta-
gan-rason an anomaliya.

Iginpapakita han nasering nga
dagmit nga pagbalhin han pondo
nga masayon la para ha pamunuan
han AFP nga uyag-uyagon an pon-

do para ha RAFPMP.
Samtang, hadton 2011, na-

buksas liwat kun ano kahiluag an
lupgop han kurapsyon ha pondo
han RAFPMP. Ha pag-imbestiga
han Kongreso ha kaso ni hadto
anay AFP Comptroller ngan retira-
do nga Gen. Carlos Garcia, nabuk-
sas an paggamit han P900 kamilyon
tikang ha AFP Modernization Fund
diri para ha moderno nga mga ar-
mas ngan higamit kundi para ha
urusahon nga “office supplies.”

Ilarum han rehimen Duterte,
nagin puno han anomaliya an pag-
palit han duha nga barko han Phi-
lippine Navy, an pinakasyahan nga
kontrata nga ginpirmahan hini ila-
rum han RAFPMP. Nadabi pa an
pinakasuok hini nga suruguon, hi
Christopher “Bong” Go ha anoma-
liya ha pagpalit han duha nga Navy
frigate nga nabalor han P15.7 bil-
yon. Segun ha mga report, ginpa-
boran ni Go an kompaniya nga
Hanwha Thales han South Korea,
iba ha ginpili han Philippine Navy
nga tagsuplay nga Tacticos Thales
han The Netherlands.

Pagpapagrabe han atake ha
katawhan

Ha luyo han ginsesering han
AFP nga para ha pagpapauswag
han panteritoryal nga depensa an
pondo para ha Horizon 2, buksas
nga gagamiton an multibilyon nga
pondo para ha pagpapagrabe han
pagpuypoy ha katawhan.

Pinaagi han nasering nga pon-
do, tuyo han AFP nga utro nga pun-
on an baul hini han armas nga
naubos dayon durot
han todo nga
kampanya
han panhu-
log han
bomba,
panmusil,
ngan pagwa-
kay ha mga
komunidad
ha ilarum
han todo
nga pan-
militar nga

opensiba ngan atake ha mga sibil-
yan nga komunidad, umhanan ngan
eskoylahan.

Haros kadungan han pag-
aprubar hini nga multibilyon nga
pondo ni Duterte ha utro nga pag-
kanselar han erestorya pankamu-
rayawan, panigamnan nga ginsisi-
gurado ni Duterte nga magpapa-
dayon an todo nga atake han AFP
ha katawhan, ngan waray maka-
kapugong ha paglalansar han mas
grabe nga mga panmilitar nga
opensiba ha bug-os nga nasud,
partikular ha Mindanao nga aada
ha ilarum han balaud militar.

Pinaagi han gatus-gatos kabil-
yon kapisos nga aada ha kamot han
AFP, segurado nga magrabe ngan
mas makahiribang an mga panmi-
litar nga operasyon ha masunod
nga mga panahon.

Ha kamatuoran, kadak-an han
aada ha listahan han AFP han pa-
paliton nga gamit para ha militar,
mga armas para ha pagpapapintas
han “kontra-insurhensiya,” kalakip
an 155mm howitzer, tangke, ar-
mored recovery vehicle, radyo nga
pankomunikasyon, ground mobility
equipment, ngan night fighting
system. Ini nga mga higamit-mili-
tar, komun nga gin-gagamit ha
higluag nga pankombat nga ope-
rasyon ha mga baryo ngan komu-
nidad ha kabaryuhan gamit an mga
“peace and development team.”
(Kitaon an kasumpay nga artikulo.)

Ha yana, samwak na ini nga
iginpapatuman ha Mindanao ngan
iba pa nga “prayoridad” nga lugar
han AFP.
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Pasista ngan kontra-kablas nga adyenda

Ha Hulyo 23, utro na naman nga magpaplastar hi Rodrigo Duterte
han mga “prayoridad” nga proposisyon ha iya State of the Na-

tion Address o SONA. Segurado nga diri ini mahirayo ha iginplastar
niya nga pasista ngan kontra-katawhan nga adyenda ha lehislatura
nga prinsipal nga gintrabaho han iya “supermayoriya” ha Kongreso
ngan Senado hadin naglabay nga usa katuig.
Pasista nga adyenda

Ha iya ikaduha nga SONA had-
ton naglabay nga tuig, duha ha gin-
tudlok ni Duterte nga “pinakaka-
dagmitan” nga proposisyon han iya
rehimen—an pederalismo ngan
pagpadig-on han National ID
System—mga proposisyon nga mag-
seseguro han iya waray talaan ngan
waray limitasyon nga kontrol ha
poder pan-estado.

Hadton Enero, pakyas hiya
ngan an iya supermayoriya nga pa-
dagmiton an pederalismo ha porma
han pagbabag-o han konstitusyon
(charter change o cha-cha) ha

Kongreso. Mahugot nga ginti-
pahan han bug-os nga kataw-
han, kaupod han iya mga
kaaway ha pulitika ha sakob
ngan gawas han iya partido,
an iskema niya nga kuhaon
ngatanan an poder pan-estado
ngan mag-iha ha pwesto hin tub-
tub 10 katuig. Antes hini, pak-
yas liwat hiya nga ilusot an
iskema nga “rebolusyunaryo
nga gubyerno,” kun diin ig-
pupwesto niya an kalugari-
ngon komo diktador nga pode-
roso ha ngatanan, kaupod ha ar-
mado nga hukbo.

. . .sundan ha paypay 8

Ginpapintas nga panmilitar nga operasyon ha mga baryo

GIN-NGARANAN nga mga “peace and development team” (PDT) an yu-
kut-yukot nga pwersa militar nga igindeploy han Armed Forces of the
Philippines (AFP) ha mga baryo ha magkalain-lain nga parte han nasud.
Gintikangan ini ha ilarum han Oplan Bayanihan ngan iginpadayon ha
Oplan Kapayapaan han rehimen US-Duterte. Target hini nga rumkon an
Bagong Hukbong Bayan (BHB) antes mahuman an tuig 2018.

Tungod hini, haros usa kagatos
nga batalyon han pankombat nga
tropa an igindeploy han AFP ha
bug-os nga nasud. Aada ha Minda-
nao an 75% hini, kun diin 50% an
nakadeploy kontra ha BHB. Segun
mismo ha AFP, haros katunga liwat
han ira P195.4 kabilyon nga badyet
para ha 2018 an nakaalutaga agud
pondohan an mga operasyon han
PDT.

Ilarum han PDT, naglalansar
han mga napostura nga operasyon
sibiko (medikal, sports, community
service) ha mga baryo agud tahu-
ban an mga operasyon saywar, pa-
niktik, pankombat, pagpatay nga
baga-Tokhang, "ligal nga opensiba"
o pagtatambak han mga hinimu-hi-
mo nga kriminal nga kaso kontra ha

ginsususpetsahan nga mga lider
ngan panmasa nga aktibista, pag-
kontrol ha populasyon ngan mga
rekurso, pagwakay ngan pag-atake
ha mga organisasyon masa, ngan
magkalain-lain nga pasista nga pa-
nanalumpigos ngan pangabuso.

Pinaagi han mga operasyon han
PDT, hul-os nga ginhihikawan an
mga taghimaryo han ira mga de-
mokratiko nga katungod ngan sibil
nga kalibrihan. Samwak an arbit-
raryo nga pangaresto, pan-gigipit,
pwersahay nga pagpapatrabaho,
pagpapagiya ha mga panmilitar nga
operasyon, pagpapaapi ha mga pa-
ramilitar ngan CAFGU ngan pagre-
rekrut ha mga pukot paniktik.

Damo ha mga parag-uma an
gindidid-an nga kumadto ha ira

mga umhanan ngan pumalit han
pagkaon ngan panginahanglan
nga lahos ha igintalaan han mga
sundalo. Samwak liwat an mga
kaso han pananalumpigos ha
puro nga suspetsa o kapritso han
mga sundalo nga agsub nakau-
koy ha mga pampubliko nga lu-
gar ngan istruktura.

Dugang pa nga naggrabe an
sugad nga mga atake han PDT
ilarum han balaud militar nga
iginpapatuman ha Mindanao,
kun diin napakadespotiko nga
mga hadi an mga sundalo ha er-
ya nga ira ginpapalibutan. Sam-
wak liwat ini ha mga gintataha-
pan nga "lugar han BHB" ha
Luzon ngan Visayas.

Angay nga igreport, ibuksas,
atuhan ngan tapuson an sugad
nga mga pasista nga maniobra
han estado han ngatanan nga
rebolusyunaryo nga pwersa ngan
nagkakaurusa nga demokratiko
nga sektor han katilingban.
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Demagogo nga waray maskara
Kadungan han grabe nga mga

palisiya ha ekonomiya ngan puliti-
ka, iginpasar ni Duterte an pira
nga proposisyon nga ginproponer
han mga progresibo kundi ginreto-
ke han iya mga tagasunod. Usa
dinhi an Free Education Act (RA
10931) nga diri na tinuod nga lib-
re, gin-gagamit pa agud mahata-
gan han bilyun-bilyon nga pondo
an mga kapitalista nga edukador.
(Kitaon an kasumpay nga artikulo.)

Usa liwat an Free Irrigation
Act, nga sumakay ha maiha na nga
araba han mga parag-uma, kundi
gin-gagamit han rehimen para ha
kalugaringon nga kapulsanan. La-
bot ha kahaligot han lupgop han
katunaan nga mayda irigasyon
ngan mga hibang nga pasilidad,
gin-gagamit ini han rehimen agud
tukuron an mga sistema han dam
nga ginpondohan han langyaw nga
dagko nga bangko. Paluyo-luyo li-
wat an kurapsyon ha badyet han
programa, kun diin mayda nakaa-
lutaga nga pondo an mga rehiyon
nga waray sektor han agrikultura
sugad han nasyunal nga kabisera.

An pinakapakyas nga kaman-
duan ni Duterte amo an ehekutibo
nga kamanduan nga kuntaloy nag-
tatapos ha endo (end of contract)
nga igin-atubang niya ha mga tra-
bahador hadton Mayo. Nahiagum
han paluyo-luyo nga pagsukna an
waray pulos nga EO 52 sanglit na-
piritan hi Duterte nga ig-atras ini
ngan iginpasa na la ha Kongreso.
Gin-gagamit ini yana han pinaka-
dagko nga kompaniya agud ig-un-
dang an mga kontrata hini ha mga
ahensya han pagtrabaho nga nag-
durot na han pagkatanggal han
gatus-gatos kayukot nga kontrak-
twal.

Ha Kongreso, nagpapabilin nga
aada ha balitang han komite an
mga proposisyon nga magseseguro
ha seguridad ha trabaho ngan ti-
nuod nga reporma ha tuna. Ha luyo
ini han pagdeklara ni Duterte hini
komo mga “prayoridad nga propo-
sisyon” han iya rehimen hadton
2017.

Sugadman, nailusot niya an pa-
ru-parte han iya pasista nga iske-
ma. Napahilawig niya an balaud
militar ha Mindanao han usa pa ka-
tuig. Nahatagan niya han otoridad
nga maggawas han subpoena an
mga pulis (hadto anay eksklusibo
nga poder han mga korte). Napa-
hunong niya an lokal nga eleksyon
ha mga barangay tikang Oktubre
2017 ngadto ha Mayo komo parte
han pangandam ha pagbabag-o han
sistema han panggubyernohan.
Naipapasar niya an National ID
System nga naghuhulat na la han
iya pirma.

Iginmando niya pinaagi han
mga proklamasyon an waray niya
mailusot ha Kongreso. Kaparte han
iya pangandam agud igdeklara an
martial law ha nasyunal nga lupgop
an pagtapos niya ha erestorya pan-
kamurayawan ha National De-
mocratic Front of the Philippines
hadton Nobyembre (Proclamation
360) ngan igdeklara an PKP, BHB
ngan dirudilain nga mga aktibista
komo mga terorista hadton Dis-
yembre (Proclamation 374).

Bisan kun waray ha prayoridad
niya nga proposisyon, iginlanat ni
Duterte ha Kongreso an Bangsamo-
ro Basic Law (BBL) hadton Mayo.
Gin-gamit niya ini agud paminga-
won an kangalas han katawhan
Moro ha balaud militar ngan pag-
wakay han AFP ha Marawi City, su-
gad liwat komo pandugang nga ra-
son agud igduso an pederalismo.

Kontra-kablas, maka-langyaw
Hadton 2017, napadagmit han

mga alipures ni Duterte an propo-
sisyon nga nag-amyenda ha Natio-
nal Revenue Code, mas kilalado
komo Tax Reform for Acceleration
and Inclusion o TRAIN Law. Nag-

durot ini han madagmit nga
paghitaas han mga presyo han
papliton ngan sukot han mga
pampubliko nga serbisyo, labi-
na nga kadungan ini han pag-
hitaas han mga presyo han
produkto nga petrolyo. An
TRAIN, nga ginhimo komo ka-
bakyang han programa nga
“Build, Build, Build” han rehi-
men, ginpirmahan kadungan

han pagpasar han nasyunal nga
badyet para ha 2018 nga nagduon
ha garboso nga plano nga pan-
imprastruktura.

Hadin Mayo, ginpirmahan na-
man ni Duterte an proposisyon
agud “pagaanon” an pagnenegosyo
ha nasud (RA 11032). Ginpadagmit
hini an paghahatag han permit ha
lokal ngan langyaw nga mga negos-
yo. Kabakyang ini han ginpirmahan
niya nga kamanduan hadton Nob-
yembre (Memorandum Order 16)
nga nagmamando ha NEDA nga
padagmiton an pag-aabre ha walo
nga natad han ekonomiya ha lang-
yaw nga pamumuhunan. Kalakip
dinhi an konstruksyon han mga
pampubliko nga imprastruktura
ngan pagpapadalagan han serbisyo
sosyal. Ginhimo ini samtang diri pa
niya pormal nga napipirmahan an
kamanduan nga nagpapahalipot ha
listahan han mga negosyo ngan
propesyon nga diri poyde sudlon o
hul-os nga panag-iyahan han mga
langyaw.

Gin-abrihan liwat ni Duterte an
duha nga higluag nga lugar ha
pandambong han mga langyaw nga
pamumuhunan. Hadton Hunyo 28,
2017, gintukod niya an Task Force
Bangon Marawi agud dumaraon an
pagsulod han mga langyaw nga
kompaniya ha Marawi ha tahub han
rehabilitasyon. Hadton Pebrero
naman, gintukod niya an Task
Force Boracay agud padalunuton
an hiluagan nga panlulupot han
tuna ha isla.

"Pasista ngan. . . , " tikang ha paypay 7
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Libre kundi mayda bayad

Segurado nga ighahambog ni Rodrigo Duterte ha iya ikatulo nga State
of the Nation Address ha Hulyo 23 an Republic Act (RA) 10931 o an

Universal Access to Quality Tertiary Education. Iginpapasamwak ini han
iya rehimen komo iya "pinakadako nga programa han pankatilingban nga
hustisya ha edukasyon" tungod kay naghahatag kuno ini han subsidyo
agud himuon nga libre an matrikula ha kolehiyo.

Hadton 2017-2018, usa kamil-
yon nga estudyante an nalupgop hi-
ni nga subsidyo ha haros 117 nga
pampubliko nga unibersidad ngan
kolehiyo (state universities and col-
leges o SUC) ha bug-os nga nasud.
Ha syahan nga semestre han 2018-
2019, ginlalauman nga madamo pa
an manginginahanglan dinhi tungod
ha pagsulod han syahan nga mga
gradweyt han K-12 ha kolehiyo.

Kundi ha luyo han pagpopostu-
ra hini nga “libre,” an kamatuoran
nagbabayad pa gihapon han matri-
kula ngan dirudilain nga kabaray-
dan an mga estudyante ha mga SUC
ngan ha mga lokal nga unibersidad
(local universities and colleges o
LUC). Magkalain-lain nga maniobra
an iginpapatuman han rehimen
agud hikawan pa gihapon an mga
estudyante han katungod ha edu-
kasyon. Samtang, ginseseguro han
rehimen nga mahahatagan han kita
an mga ginpapaboran nga kapita-
lista-edukador.

Mga maniobra han panunukot ha
mga SUC ngan LUC

Ha luyo han hiluag nga ungara
para ha libre nga edukasyon, igin-
duduso pa gihapon han rehimen
Duterte—ha pangunguna han Com-
mission on Higher Education
(CHED) ngan han mga upisyal hini
ha pinansya ngan ekonomiya—an
padayon nga panunukot han matri-
kula ngan iba pa nga kabaraydan ha
sakob han mga unibersidad. Uma-
bot hin haros pito kabulan antes
maigawas han CHED an Implemen-
ting Rules and Regulations (IRR o
mga pagsurundon ngan regulasyon)
han balaud. Tungod ha pagkadela-
tar han IRR, damo pa gihapon nga
kabatan-unan an ginpagbayad han
matrikula ha pagtikang han kasulod

ha eskoylahan hadton 2017-2018.
Nagdurot ini han grabe nga pagka-
bido ha ranggo han mga estudyan-
te.

Ginsakyan pa han mga uniber-
sidad ini nga pagkadelatar agud
magpatuman han mas mahuhugot
nga rekisito agud makakarawat han
libre nga matrikula ngan manukot
hin mas mahal nga dugang nga ka-
baraydan (other school fees o OSF).
Ha Polytechnic University of the
Philippines, nanunukot an admi-
nistrasyon han P1,500-6,000 nga
OSF.

Ha Unibersidad ng Pilipinas
(UP), nagpapadayon pa gihapon an
iskema han panhuhukip han kita ti-
kang ha mga estudyante pinaagi
han Socialized Tuition System
(STS). Tikang 2011, nakita han ha-
ros P11 kamilyon kada tuig an UP
tikang pa la ha panunukot han
matrikula. Imbes nga ig-undang ini
nga iskema, karuyag pa nga igpa-
tuman han CHED an STS ha ngata-
nan nga mga SUC. Ha Visayas State
University, iginpatuman an STS
imbes an libre nga matrikula kahu-
man han syahan nga semestre han
kasulod ha eskoylahan han 2017-
2018.

Ha kaso
han mga
lokal
nga

unibersidad ngan kolehiyo, 78 la ha
107 an lupgop han libre nga mat-
rikula.

Ha NCR, duha la ha 16 nga
unibersidad an makakakarawat han
libre nga matrikula. Ha Pamanta-
san ng Lungsod ng Marikina, gin-
susuktan pa gihapon han P17,000
an mga estudyante nga diri resi-
dente han syudad.

Segurado nga kita han mga
pribado nga unibersidad

Kadungan han padayon nga
panunukot ha mga SUC, gin-gaga-
mit liwat han rehimen an balaud
agud tagan-rason an pagbuhos han
pampubliko nga pondo ha mga pri-
bado nga eskoylahan. Ha nasyunal
nga badyet yana nga tuig, nag-
alutaga han kapareho nga kadaku-
on nga pondo an rehimen ha mga
pribado nga kolehiyo ha porma han
Tertiary Education Subsidy (TES).

Subsidyo an TES nga igin-aa-
lutaga agud maghatag kuno han
ayuda ha mga kablas kundi kaa-
ngayan nga kabatan-unan nga na-
sulod ha mga pribado nga uniber-
sidad. Ha aktwal, an TES, garanti-
sado nga kita han mga kapitalis-
ta-edukador. Ha P41 kabilyon nga
badyet han libre nga matrikula,
P15.9 kabilyon an nakaalutaga pa-
ra ha mga pribado nga unibersi-
dad, haros katupong han P16 ka-
bilyon nga badyet para ha mga
SUC. Labot hini, nakasalawad ha
CHED an aplikasyon han haros 400
nga pribado nga unibersidad agud
mag-aro han 11-12% nga utro nga

Mga maniobra han panunukot ha ‘libre nga edukasyon’ ni Duterte

. . .sundan ha paypay 10
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Pira an suhol mo?

Madagmit nga naluros an panginabuhi han mga trabahador ha ilarum
han syahan nga duha katuig han rehimen Duterte. Hadin Hunyo,

nagpungkay na ha 5.2% an tantos han implasyon ha nasud, an pinakadag-
mit nga nailista nga paghitaas han mga presyo ha sakob han masobra lima
katuig. Padayon naman nga nadarusdos, ha luyo nga bahin, an balor han
piso.

An piso hadton 2006 nabalor na
la han P0.64 ha nasyunal nga lebel,
P0.68 ha National Capital Region
(NCR) ngan P0.63 ha iba pa nga
mga rehiyon. Dako ura-ura na liwat
an lat-ang giutan han inadlaw nga
minimum nga suhol ngan balor han
inadlaw nga panginahanglan han
usa kapamilya. Atubangan han nati-
kagrabe nga krisis ha panginabuhi
ngan natikahiluag nga mga pakigbi-
sog han trabahador, nagbubungul-
bungulan an rehimen ha panawagan
nga igbalik an nasyunal nga mini-
mum nga suhol ngan para ha mahi-
nungdanon nga pagpahitaas hini.

Tikang han igpatuman an Wage
Rationalization Act (RA 6727) haros
nakaraysang na ha presente hini
nga himubo nga lebel an suhol han
mga trabahador. Gintapos han RA
6727 an hadto anay sistema han
pagtatalaan han Kongreso han mi-

nimum nga suhol ha nasyunal nga
lebel ngan iginhatag ha maka-kapi-
talista nga Regional Tripartite
Wages and Productivity Board
(RTWPB) an otoridad nga igtalaan
an suhol subay ha magkakaiba kuno
nga pan-ekonomiko nga kamuta-
ngan han mga rehiyon. Komun nga
sensilyo la an iginhahatag hini nga
dugang nga suhol, alawans (COLA o
cost of living allowance) ngan iba pa
nga diri pera nga insentiba bisan pa
kada tuig nahitaas an mga presyo
han adlaw-adlaw nga mga pangina-
hanglan.

Pag-iban ha balor han piso
Tikang han igsabalaud an

kontra-katawhan nga TRAIN (re-
porma nga buhis) hadton Enero,
dagmit nga naghitaas an presyo han
mga papliton ngan serbisyo. Kalakip
dinhi an presyo han mga produkto

nga petrolyo. Tungod ha TRAIN nga
nag-imponer han dugang nga buhis
ha mga produkto nga petrolyo, ka-
kumbinar an palisiya han deregulas-
yon, naghitaas hin 35% an balor han
diesel (P27.95 ngadto ha P42.85
kada litro) ngan hin 29% an balor
han gasolina (P41.15 ngadto ha
P58.07 kada litro) tikang Hunyo 30,
2016 tubtub Mayo 29.

Gin-iibanan han implasyon an
dako nga parte han presente nga
balor han mga minimum nga suhol
ha bug-os nga nasud.

Tikang 2006, bumagsak hin 32%
an balor han suhol ha NCR. Karuyag
sidngon, an tinuod nga balor han
P512 nga suhol katugbang na la han
P348. An tinuod nga balor han suhol
nagtutudlok ha aktwal nga balor
han suhol subay ha epekto han
implasyon ha piso.

Kulang nga suhol
Kulang ura-ura an nakakarawat

nga suhol ngan diri na makabakyang
ha paghitaas han presyo han pan-

paghitaas han ira mga matrikula.
Kalakip liwat ha balaud an

paglilimitar ha mga SUC ha ihap
han kakarawton nga mga estud-
yante. Agud igpatuman ini, dugang
pa nga ginhimo nga makuri han
mga SUC an mga eksaminasyon
ngan ginpadamo an mga rekisito
para ha mga karuyag mag-enroll.
Ginhimo ini agud likyan an tinag-
damo nga pagbalhin han mga es-
tudyante ha mga pribado nga es-
koylahan ngadto ha mga SUC.

Iba pa nga maniobra
Samtang ginbubusog han kita

an pribado nga sektor, ginhikawan
naman han pondo an mga publikas-
yon ngan mga konseho han estud-
yante. Ilarum han RA 10931, gin-
kakategorisa komo OSF an pondo
han nasering nga mga institusyon
han estudyante. An pagtatanggal
han pondo para hini nga mga insti-

tusyon klaro nga panmuypoy ngan
pagpugong nga maglansar han mga
aktibidad o magpublikar han mga
barasahon nga iginlaladawan an
nagpapadayon nga pag-ato han
mga kabatan- unan.

An panunukot ilarum han RA
10931 diri la ha porma han matri-
kula, kundi hasta ha mas grabe nga
porma han paghahatag han libre
nga kusog-pagtrabaho han mga
kabatan-unan ha tahub han Return
Service System (RSS). Pwersado
nga magin mga student assistant
an mga estudyante hin waray gin-
kakarawat nga bayad. Yana, naiipit
ha duha nga pagpipilian an mga
kabatan-unan—magbayad han ma-
hal ura-ura nga matrikula o mag-
hatag han libre nga kusog-pagtra-
baho.

Dugang pa, diri lupgop han ba-
laud an damo nga estudyante nga
diri dayon nakagtapos, mga nag-

dudoktor o nag-aabugado, mga
nakuha han ikaduha nga kurso
ngan mga estudyante nga bagsak
ha pag-eskoyla. Ngatanan hira
ginpapagbayad han matrikula ngan
iba pa nga kabaraydan.

Ha kadamo han mga maniobra
han panunukot, iginbubuksas han
rehimen an kawaray han sinseridad
nga kilal-on an edukasyon komo
usa nga batakan nga katungod.
Nagpapabilin nga epektos an pag-
konsidera hini ha edukasyon. Ha
ikaduha katuig ni Duterte, mas
dagko nga walkout an kinahanglan
iglansar han mga kabatan-unan.
Sukton ngan papagbatunon an re-
himen Duterte ha ngatanan nga
mga maniobra han panunukot, ig-
insister an libre nga edukasyon
para ha ngatanan, ngan ipasulong
an tinuod nga nasyunal, siyentipi-
ko, ngan makamasa nga edukas-
yon.

. . .sundan ha paypay 11
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Mga unyonista han CoreAsia, nagprotesta

Iginlansar han mga trabahador han CoreAsia Paper Mills an usa nga
piket hadton Hulyo 2 agud igprotesta an hulga han maneydsment nga

igpaserra an kompaniya. Kahuman ini han bug-uson han mga trabahador
han pabrika an ira unyon, an Pinagkaisang Lakas ng mga Manggagawa ng
CoreAsia.

Antes hini, naglansar an mga
trabahador han protesta ha pana-
hon han ira pahuway. Iginbuksas
nira an samwak nga kontraktwali-
sasyon ha ira ranggo, guti ura-ura
nga suhol nga  280 kada adlaw,
pwersahay nga pagpapa-obertaym,
pagpapatrabaho hin 10-15 kaoras
ngan kawaray han mga benepisyo.
Sering nira, ginpapadagmit han ma-
neydsment an mga makina ngan
ginhihimo nga mano-mano an pro-
duksyon agud sagaron an pagtatra-
baho han mga trabahador. Kahu-
man han protesta, gindid-an na nga
bumalik ha sulod han pabrika an
mga nagpartisipar.

Nagtindog han malaybalay an
mga trabahador ha atubangan han
kompaniya komo "Bantay-Pabrika"
ha iligal nga pagtanggal ha ira. Gin-
babantayan nira an atentar nga
pagpuslit han CoreAsia han mga

makina tikang ha sakob, nga mayda
na rekord han iligal nga pagserra
agud likyan an baratunon hini ha
mga trabahador.

Hadton Hulyo 3, ha usa nga da-
yalogo, naiduso han mga unyon nga
pabalikon an mga gintanggal. Gin-
kausahan liwat nga diri poyde mag-
gawas han anuman nga makina an
kompaniya. Dugang pa, nahiinsister
liwat han mga trabahador nga im-
bestigaran han DOLE an ira kamu-
tangan ha sakob han pabrika.

An CoreAsia, nga matatad-an
ha Valenzuela City, kompaniya nga
naghihimo han mga produkto nga
karton. Ha 108 nga trabahador hini,
masobra 60 la an regular.

Tikang han ipagawas ni Duterte
an EO 52 hadton Mayo 1, naggrabe
an hiluagan nga tanggalan han mga
kontraktwal nga trabahador. Segun
ha Kilusang Mayo Uno, ha sakob

han duha kabulan, diri mamenos ha
200,000 nga kontraktwal nga tra-
bahador na an gintanggal han mga
kompaniya nga nadiri himuon nga
regular an ira mga empleyado.

Samtang;
• Ginsulong han mga Lumad

ngan kabatan-unan an Lim Ket Kai
mall ha Cagayan de Oro City hadton
Hunyo 25 kun diin namumulong hi
Duterte. Ha dalikyat nga rali, na-
nawagan hira nga palayason an mga
sundalo ha mga komunidad ngan ig-
undang an balaud militar ha Min-
danao.

• Ginkumpronta han mga resi-
dente han Barangay Coral ni Lopez
ha Calaca, Batangas hadton Hunyo

. . .sundan ha paypay 12

adlaw-adlaw nga garastuson han
mga trabahador. Ha luyo ini han
masobra 325 nga kamanduan nga
pagpahitaas ha suhol nga igin-ga-
was han magkalain-lain nga mga
RTWPB tikang 1989.

An inadlaw nga gastos para ha
disente nga panginabuhi ha NCR
naghitaas hin P750, tikang P461
hadton 2000 ngadto ha P1,211 ha
presente. Samtang, an suhol naghi-
taas la han P288.50, tikang P223.50
hadto, ngadto ha P512.

Bunga hini, nagpungkay na had-
ton Hunyo ha 58% (P699) an lat-ang
giutan han inadlaw nga minimum
nga suhol ngan balor han inadlaw
nga panginahanglan han pamilya
nga unom katawo. Pinakahitaas na
ini ha haros tulo kadekada.

Gin-gagamit liwat ha presente
han rehimen ngan han mga kapita-
lista an magkalain-lain nga iskema
sugad han two-tiered wage system
ngan han buwa nga kontra-
kontraktwalisasyon nga Department
Order (DO) 174 agud dugang pa nga

butungon tipaubos an suhol. Ha ila-
rum han two-tiered wage system,
gintatagan han otoridad an RTWPB
nga magpatuman han mga “floor
wage” nga mas himubo pa ha mga
igintalaan nga minimum nga suhol.
Gin-gagamit naman an DO 174 agud
padayon nga hikawan an mga tra-
bahador han ira katungod ha regu-
lar nga trabaho ngan disente nga
suhol.

Ha luyo han natikagrabe nga
krisis ha panginabuhi, padayon pa
gihapon nga gin-uulang han mga
upisyal ha ekonomiya han rehimen
Duterte an mahinungdanon nga
paghitaas han suhol ha
waray pulos nga mga
pagrarason nga dugang
la kuno hini nga pahihi-
tas-on an mga presyo
han nangunguna nga
mga papliton, magdudu-
rot han hiluagan nga dis-
empleyo ngan igtatabrog
an mga langyaw nga
mamuruhunan. Klaro nga

iginpapadayon la han rehimen an
neoliberal nga palisiya nga pagray-
sang ha sahod ha himubo nga lebel.

Ginpapapintas han mga traba-
hador nga Pilipino an ira pakigbisog
para ha dugang ha suhol. Nanawa-
gan hira nga ighitaas ha P750 an
balor han minimum nga suhol. Igin-
guguliat nira nga igbalik an nasyu-
nal nga minimum nga suhol, igba-
sura an RA 6727 ngan bungkagon
an mga RTWPB. Kadungan hini,
guliat nira nga tapuson an magka-
lain-lain nga iskema han pleksibili-
sasyon nga nagpupuga ha ira kusog-
pagtrabaho.

"Pira. . . , " tikang ha paypay 10
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PLDT, kontra-trabahador

Hadton Hunyo 30, naglansar
han protesta nga "Kalampagan" an
mga trabahador han PLDT ha atu-
bangan han upisina hini ha España,
Manila kahuman tapuson han hi-
gante nga korporasyon ha teleko-
munikasyon an mga kontrata hini ha
magkalain-lain nga ahensya ha bug-
os nga nasud. Katin an PLDT han
kumprador nga hi Manny Pangilinan
nga nagpapadalagan liwat han
Smart Communications Inc., Metro
Pacific Investments Corporation
ngan Philex Mining Corporation,
mga kompaniya nga samwak liwat
nga nagpapatuman han kontrak-
twalisasyon.

An sugad nga maniobra an nag-
butang ha haros 8,000 nga traba-
hador han PLDT ha “floating sta-

tus” o otomatiko nga pagtatanggal
ha ira ha trabaho. Mayoriya ha ira
mga costumer service representative
ngan mga technical support worker.
Hira an naatubang, nakarawat han
reklamo, nabaton ha mga pakiana
han nagamit han produkto ngan
serbisyo han PLDT ngan nagbaba-
ligya han mga produkto han kompa-
niya. Pinakadako nga dudrungan
nga tanggalan ini ha naglabay nga
usa kadekada.

#NationwideSigningOff
Kadungan hini, naglansar had-

ton Hunyo 30 an yukut-yukot nga
trabahador han PLDT han protesta
nga Black Friday (pagsusul-ot han
itom) ngan dudrungan nga nagbu-
tang ha ira mga social media

account han #NationwideSigningOff
o “nasyunal nga panarit" komo
protesta. Kaupod ha mga pumarti-
sipar an mga empleyado han PLDT
ha Manila, Alabang, Makati, Cebu,
Quezon ngan Baguio.

Antes pa hini, mayda 2,000 nga
trabahador an kumadto ha PLDT-
Mandaluyong hadton Hunyo 1, agud
magsubmiter han mga rekisito nga
dokumento agud magin regular nga
empleyado ngan igprotesta an pag-
linikay-likay han PLDT agud did-an
hira.

Hadton Enero 10 pa iginmando
han DOLE an pagregularisa han
PLDT ha 7,300 hini nga empleyado
ngan ihatag ha ira an mga benepis-
yo nga maabot na ha P66.3 kamil-
yon an kabug-usan nga balor. Nag-
apelar an PLDT hini nga kamandu-
an, kundi iginbasura han DOLE an
ira apelar ngan utro nga naggawas

“DIRUDILAIN NGA PAMAAGI AN ginhihimo han Philippine Long Distance
Telephone Company (PLDT) agud baliskaron an kamanduan han DOLE nga
himuon nga regular an iya mga trabahador,” sering ni Dan Joshua Nazario,
presidente han PLDT Organization of Workers and Employees for Rights
(POWER).

. . .sundan ha paypay 13

20 an mga sundalo ngan pulis nga
nagkampo ha ira lugar. Nagkausa
an mga upisyal han barangay nga
magpasar han resolusyon nga mag-
didiri ha pag-ukoy han mga elemen-
to han AFP ngan PNP ha ira lugar.

• Ginpangunahan han Liga
Manggagawa an vigil han mga tra-
bahador ngan ira mga tagsuporta
hadton Hulyo 3 ha atubangan han
Biñan PNP ha Laguna agud igpro-
testa an utro nga pagbungkag han
mga pulis ha piket han Middleby
Philippines Corporation ngan iligal
nga pag-aresto ha pito nga traba-
hador hiton nga kulop.

• Nagprotesta an
mga trabahador han
Jollibee Foods Corpora-
tion (JFC) ha atubangan
han upisina han kompaniya ha Pasig
City hadton Hunyo 27 agud ig-insis-
ter an regularisasyon ha masobra
400 nga kontraktwal nga trabaha-
dor nga gintanggal han kompaniya.
Nagtindog liwat hira han kampuhan
ha atubangan han bodega hini ha
Parañaque City ngan nanawagan ha
publiko nga igboykot an Jollibee
ngan iba pa nga negosyo han pamil-

ya nga Tan Cak Tiong, an tag-iya
han JFC.

• Nagtindog han kampuhan ha
gawas han Navotas Fish Port
Complex hadton Hunyo 19 an 44
nga kontraktwal nga gintanggal han
SLORD Corporation. Gintanggal an
mga trabahador kahuman nira nga
igreklamo an himubo nga suhol, ka-
waray han benepisyo, pagpapamul-
ta ngan diri makatawo nga kundis-
yon ha pagtrabaho.

• Nagtirok an ma-
sobra 1,000 nga parag-
uma ngan ira mga tag-
suporta ha atubangan
han kapitolyo han Neg-
ros Occidental ha Bacolod City had-
ton Hunyo 28 agud igpanawagan an
hustisya ha pagpatay ha lider-pa-
rag-uma nga hi Julius Barellano.
Igin-insister liwat han mga parag-
uma tikang ha lokal nga gubyerno
nga maghatag han ayuda para ha
Tiempo Muerto—an panahon kahu-
man han anihan han tubo.

• Gintukod han mga residente
han Boracay an alyansa nga We Are
Boracay agud ig-insister an sadang
nga ayuda tikang ha gubyerno ngan

relokasyon ha sulod han isla. Gin-
babasul nira hi Duterte ha samwak
nga kawaray han trabaho ha isla.

• Nagpiket an Anakpawis ha
gawas han Kongreso hadton Hunyo
27 agud kundenaron an iginplastar
nga mga amyenda ha Human Secu-
rity Act of 2007. Sering han grupo,
dugang nga gahum ini han gubyerno
agud kasuhan, tiktikan ngan ares-
tuhon an mga kritiko hini.

• Umundang ha
pagbiyahe an mga
drayber han dyip ha
Albay, Camarines
Sur ngan Masbate
hadton Hunyo 25 agud igprotesta
an paghitaas han presyo han krudo
durot han TRAIN law. Paralisado an
biyahe han dyip hin 97% ha Albay,
90% ha Camarines Sur ngan 60% ha
Masbate.

• Ha EDSA Cubao, nagmartsa an
masobra 300 nga pampubliko nga
magturutdo ilarum han ACT NCR
Union hadton Hulyo 4 agud ig-in-
sister an pagpahitaas han suhol han
mga magturutdo ngan pagbasura ha
TRAIN law.
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han pareho nga mando hadton Abril
2018. Agud lusutan ini, nag-apelar an
PLDT ha Court of Appeals hadton
Mayo 2018 ha luyo han pagigin pinal
han kamanduan.

Imbes nga himuon nga regular an
mga trabahador, gin-utod han PLDT
an mga kontrata hini ha 38 nga
ahensya ha pagtrabaho gamit mismo
an kamanduan han DOLE. Ginpakuri-
an hini an mga kontraktwal pinaagi
han pag-aro han dirudilain nga reki-
sito sugad han mga eksam ngan iba
pa.

#CallUsRegulars
Ha pangunguna han POWER ngan

Defend Job Philippines, iginlansar
han mga trabahador an kampanya
nga #CallUsRegulars o “himuon kami
nga regular” hadton Hunyo agud
pakalasan an PLDT ngan hi Pangili-
nan nga igpatuman na an kamanduan
han DOLE ngan batunon an respon-
sabilidad hini ha iya mga trabahador.

Kahuman han "Kalampagan" ha
PLDT España, kumadto an mga tra-
bahador ha hedkwarters han DOLE ha
Intramuros, Manila agud makigda-
yalogo. Nagsaad naman hi Sec.
Silvestre Bello III han DOLE nga
magpapatawag han pagmimiting han
mga empleyado ngan maneydsment
agud solbaron an kasamukan.

Nabuhos ha social media an su-
porta para ha mga trabahador han
PLDT ha ginhimo nga panawagan ha
internet (twitter rally) ha pareho nga
adlaw. Gamit an #SavePLDT-
Contractuals o “salbaron an mga
kontraktwal han PLDT,” nakiusa an
magkalain-lain nga sektor agud kun-
denaron an hiluagan nga tanggalan
ngan para ha kasiguraduhan ha
pagtrabaho. Yukut-yukot nga kostu-
mer ngan nagamit han mga serbisyo
han PLDT an nagreklamo tungod ha
mga problema nga gindurot han
tanggalan.

Ha ira pahayag, nagsaad an
POWER ngan Defend Job Philippines
nga igpapadayon an kampanya para
ha regularisasyon, ayaton an DOLE
nga igpatuman an iya kamanduan
ngan igpanawagan ha gubyerno ni
Rodrigo Duterte nga batunon an pa-
nawagan han mga trabahador nga
magin regular.

Pakigbisog han LGBT, ginpalandaw ha martsa

MASOBRA 25,000 AN umatender ha Manila Pride March 2018 ha Marikina
Sports Center hadton Hunyo 30. Nagmartsa an magkalain-lain nga grupo
han LGBT ngan ira mga tagsuporta agud ipasulong an katalwasan, pagka-
pantay-pantay ngan an pagtapos ha diskriminasyon kontra ha mga lesbian,
gay, bisexual, transgender o LGBT ha tema nga #RiseUpTogether. Nakiusa
liwat hira ha panawagan han mga trabahador nga igboykot an mga pro-
dukto han NutriAsia, tapuson an TRAIN Law ngan iba pa nga mga kontra-
katawhan nga balaud han rehimen.

Paghinumdom liwat an martsa
ha makasaysayan nga pag-aalsa
han LGBT hadton Hunyo 28, 1969
ha Stonewall Inn, Greenwich Vil-
lage, New York, USA. Gintawag
nga Stonewall Riots an maisog nga
pag-ato han LGBT kontra ha reyd
han New York City Police ha usa ha
ira lugar nga gintitirukan. Nagre-
sulta ini nga panhitabo han syahan
nga kagiusan nga nag-iinsister
agud kilal-on an identidad han mga
bayot ngan tapuson an diskrimi-
nasyon kontra ha ira. Ha dayuday,
nagin inspirasyon ini ha pag-ato
han LGBT ha bug-os nga kalibutan.

Ha luyo han pira kadekada na
nga pakigbisog ngan pira na liwat
nga mga kadaugan han LGBT, na-
ungbaw pa gihapon an diskriminas-
yon kontra ha ira. Gamit an relihi-
yon, igindedeklara pa gihapon hira
nga mga ginsakban han demonyo,
tagdul-ong han kalamidad ngan
karat-an ngan iba pa nga sobinista
nga panan-aw nga waray iba nga
igindurot kundi an waray basara-
nan nga kangalas nga nahinga-
ngadto ha kamadarahug ngan pan-
matay. Ginmemenos ngan gintata-
makan hini nga mga panan-aw an
ira pagkatawo ngan ginsusulsulan
an pagtamay ngan pagpasuol ha
ira.

An nagpapadayon nga pakikig-
sumpaki han LGBT agud kilal-on an
ira identidad ngan tapuson an
diskriminasyon kontra ha ira kina-
hanglan nga nakakaw-it ha mas hi-
luag nga pakigbisog para ha ira
mga katungod ngan kaupayan ko-
mo parte han mga gintitiyupi ngan
gintatalumpigos nga sektor. Kina-
hanglan makig-usa an mga LGBT
ha ranggo han mga trabahador,
parag-uma, petiburges ngan mino-
riya nga katawhan para ha panka-
bug-usan nga pankatilingban nga

katalwasan. Ha presente, nakapo-
kus ini nga pakigbisog ha pagpa-
pabagsak ha macho-pasista nga
rehimen US-Duterte ha pinaka-
dagmit nga panahon.

LGBT ha rebolusyon
Maiha na nga parte han kagiu-

san para ha katalwasan an mga
LGBT. Damo ha ira mga aktibista
ngan organisador ha kasyudaran
ngan kabaryuhan. Ha Bagong
Hukbong Bayan, nagseserbe hira
komo mga regular nga mangara-
way, mga upisyal ha pulitika, me-
dik, kumander ngan iba pa. Ha
Partido, diri ulang an ira identidad
agud kilal-on an ira mga katungod
ngan ig-undong an ira kaupayan.

Nakabutang mismo ha Progra-
ma para ha Demokratiko nga Re-
bolusyon han Katawhan han Parti-
do Komunista ng Pilipinas nga
igin-gawas han Ikaduha nga
Kongreso hini an probisyon nga
"Ig-undong an katungod han mga
lesbyana, bayot, bisexual ngan
transgender nga igpahayag an ira
tawua ngan suportahan an ira pa-
kigbisog kontra ha ngatanan nga
diskriminasyon." Hadton temprano
nga parte pa han dekada 1990,
igin-uundong na han Partido an
pantay nga katungod han mga
LGBT ha pakikigrelasyon ngan ka-
sal. Damo na nga mga LGBT an
ginkasal ha sakob han kagiusan.

Komo mga Partidista, iginha-
halad nira an ira kusog ngan ka-
baltok ha natad han pakiggerra.
Suok hira ha masa ngan dako an ira
amot ha pagpukaw, pagpagios
ngan pag-organisa ha ira. Komo
mga LGBT, maaram hira nga an
paghasog ha dalan han rebolusyon
an prinsipal nga magtatalwas ha
ira ha pyudal ngan burges nga so-
binista nga panan-aw.




