
NAPARDAS a kumarkaro ti krisis iti kabiagan iti 

sidong ti rehimen US-Duterte. 

Iti kaaw-awayan, mailumlumlom ti umili iti 

agnanayon a bisin ken rigat. Sagsagrapen da ti 

awan sarday a panagngato ti presyo dagiti 

magatgatang, ti panagbaba ti apit ken tangdan, ti 

nayon a padagsen ti buis, ken ti korapsyon dagiti 

agturturay iti gubyerno. 

Mamirmiraut la ngaruden ti umili gapu iti kinabulok 

ti sistema, pinakaro pay daytoy ti panagdalapus ti 

Supertyphoon Ompong itay napalabas a Setyembre. 

Didigra iti kabiagan 

Dagiti mannalon ken mangmangged-talon ket isu ti 

mangsagsagaba iti epekto ti Supertyphoon 

Ompong. Dimmanun iti nasurok-kumurang P3 

bilyon ti balor ti nadadael iti agrikultura iti Amianan 

a Luzon ken 200,000 mannalon ti naapektaran. 

Adu dagiti umili a nadadaelan iti mulmula, 

kangrunaan ti pagay ken mais, gapu iti 

pannakagabor wenno pannakalayos dagiti taltalon, 

irigasyon, ken daldalan. 

 EDITORYAL: 

IPASA NO MALPAS A BASAEN 

Tumakder laban iti didigra a rehimen US-Duterte 

Gapu iti daytoy a didigra, karkaro a 

mailumlumlom dagiti umili iti 

parikut iti kabiagan. Sangoen da ti 

nayon pay a bannog ken peggad 

tapno laeng mapnuan ti 

kinakurang wenno kinaawan ti apit 

iti umay a panagaani. Mapilitan da 

nga agutang wenno makipordia 

tapno maaddaan ti pangsupusop 

para iti sumarsaruno a bulan. 

Ti insagana ti gubyerno a Calamity 

Fund (pondo ti maysa a local 

government unit wenno LGU a 

kabatog ti 5 porsyento ti internal 

revenue allotment wenno IRA na) 

ket saan nga umanay tapno 

mapnuan ti kasapulan ti umili. Kas 

pangarigan, iti Tubo, Abra, bassit 

unay ti nasurok-kumurang P4 

milyon a Calamity Fund ti 

munisipyo para iti dadael a 

mabalbaloran ti P66 milyon. 

Narikut met laeng ti proseso ti 

panangkiddaw iti pondo ken 

serbisyo manipud iti gubyerno. 

Adu-adu ti rekisitos a dawdawaten 

ti gubyerno. Naglabas ti atiddog a 

panawen ket awan latta ti 

dumandanun a tulong iti dadduma 

nga ili, kas met laeng iti 

napasamak idi panawen ti Karen 

ken Lawin idi 2016. 

Nu man agipaay ti reaksyunaryo a 

gubyerno ti suporta, imbes a 

kumprehensibo ken 

pangmabayagan a suporta para iti 

panagtalon, agpakpakaanay da iti 

panangted ti babassit a tulong, kas 

ti relief goods – maysa a salop a 

bagas, sumagmamano a delata 

ken noodles. Daytoy ket buya ti 

pananggundaway iti nainsigudan 

nga urnos ti umili – panangbaybay

-a ti gubyerno iti bangir ti 

panagtitinnulong ken 
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panangikagumaan ti umili a 

bumangon manen. 

Didigra a rehimen US-Duterte 

Iti sango ti didigra, nayon pay a 

parikut ti umili ti didgra nga 

ipapaay ti rehimen US-Duterte. 

Paspasaknapen ti rehimen US-

Duterte dagiti neoliberal a polisiya 

iti ekonomya a mangparparigat iti 

umili. Karaman kadagitoy ti kontra

-umili a linteg a Tax Reform for 

Acceleration and Inclusion Law 

(TRAIN) a nangipaay kadagiti 

agsasamusam a buis. 

Idurduron met laeng ti rehimen ti 

panagangkat iti bagas manipud iti 

sabali a pagilian a mangpatpatay 

iti bukod tayo nga agrikultura. 

Karkaro a saan a makalung-aw ti 

umili manipud iti siguden nga 

atrasado nga agrikultura. Nayon 

na pay, itultulok ti rehimen ti 

panagoperasyon dagiti dadakkel 

ken manangdadael a proyekto ti 

minas a mangmangted-peggad iti 

biag dagiti umili, kas iti pasamak 

idiay Itogon, Benguet nu sadinno 

a nasurok 90 a katao ti nagaburan. 

Gapu kadagitoy a polisiya, 

mailumlumlom ti umili iti nakaro a 

kinarigat a mangipispisok 

kadakuada iti mas bulnerable a 

sitwasyon iti panawen ti didigra, 

kas iti Ompong. 

Gungundawayan ti rehimen US-

Duterte ti panawen ti didigra 

tapno usaren ti Calamity Fund 

para iti kampanya iti eleksyon. 

Makurkurakot ti pondo isu nga 

agkurkurang ken naladaw ti 

pannakaiwaras ti relief goods ken 

nabuntog wenno awan pulos ti 

addang ti gubyerno maipapan iti 

relief ken rehabilitation. Kas 

pangarigan, idiay Abra, ti relief 

goods a saan a naiwaras idi Hulyo 

a panawen ti awan sarday a tudo 

ket inwaras ti gubyerno tatta ken 

in-report da kas relief para iti 

panawen ti Ompong. 

Makalkalluban ken mailimlimed ti 

panangaramat dagiti adda iti 

turay iti pondo ti umili para iti 

bukod da nga interes gapu ta 

tengngel da, babaen ken ni 

Rodrigo Duterte, ti armado a 

pwersa, kongreso, hudikatura, 

ken dadduma pay nga 

institusyon,  

Makidangadang 

Idurduron ti kinabulok ti sistema 

ti umili nga lumaban para iti 

karbengan ken pagsayaatan tayo. 

Iti sango ti korapsyon ken krisis, 

saan a matipdan ti panagbangon 

ti umili. Supyaten tayo ti 

panagintutuleng ni Duterte ken ti 

reaksyunaryo a gubyerno 

kadagiti kiddaw ti umili. Irupir 

tayo ti dagus a panangipaay iti 

relief and rehabilitation, 

panangisimpa iti taltalon, 

imprastruktura, ken pasilidad, ken 

panangted iti naan-anay a 

subsidyo iti agrikultura. Ibutaktak 

tayo ti kinabulok ti reaksyunaryo a 

gubyerno ken labanan ti amin a 

tipo ti korapsyon. 

Pasingkedan tayo ti 

panagkaykaysa ken 

panagtinnulong iti maysa ken 

maysa ti umili iti Cordillera ken 

Ilocos. Singiren dagiti 

mangalallilaw, mangtaktakaw, ken 

mangirurumen iti umili. Naan-

anay nga isina dagiti opisyales ken 

supyaten dagiti programa a 

mapaneknekan a maikanniwas iti 

prinsipyo ti nainsigudan nga urnos 

ken nainkalintegan a kappia. 

Inggana't agtaltalinaed ti agdama 

a sistema, agtultuloy a 

maidadadanes ken 

magungundawayan ti naruay nga 

umili. Awan ti pagnamnamaan ti 

umili a pudno a panagbalbaliw iti 

sidong ti rehimen US-Duterte. Ti 

laeng panangiyabante ken balligi 

ti demokratiko a rebolusyon ti 

umili ti manggibus iti korapsyon, 

mangrisut iti krisis, ken mangipaay 

ti naananay ken umannatop a 

serbisyo sosyal. Iti kabiitan, 

patakyasen tayo ti kakaruan a 

didigra a rehimen a US-Duterte. ■ 
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