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Todong neoliberalismo
at imperyalistang saywar
sa ilalim ni Aquino

Ang paghahari ni Aquino mula 2010 ay anim na taon ng paghaha-
bi ng ilusyon ng kaunlaran at ng todo-largang pagpapatupad ng
neoliberalismo. Sa nakatakdang huli niyang "state of the nation

address" (SONA o talumpati sa kalagayan ng bansa), muli na namang
magbibitaw si Aquino ng mga salitang hungkag sa tangkang bilugin ang
ulo ng sambayanan.

Huwad ang imahe ni Aquino ng
"malinis na gubyerno". Iyon ay ni-
likha lamang ng imperyalismong US
sa layong gawing "kapani-paniwala"
o may kredibilidad ang kanilang pa-
pet na gubyerno. Ang mga bukambi-
big ni Aquino na "daang matwid",
"kontra-korapsyon" at inclusive

growth ay mga salitang inimbento
ng mga Amerikanong tagapayo na
eksperto sa saywar at manipulasyon
ng upinyong publiko.

Ang anim na taon ni Aquino sa
tuktok ng papet na estado ay bahagi
ng malaking operasyong saywar ng
US. Alinsu-
nod ito sa ipi-

natutupad ng gubyernong US na
planong "counter-insurgency" na
nakatuon sa pagpuksa ng lahat ng
pwersang humahamon sa pandaig-
digang hegemonya nito. Ang pam-
pulitikang panghihimasok ng US sa
Pilipinas sa pamamagitan ng pagsu-
porta at pagdirihe sa papet na es-
tado ay bahagi ng pangangalaga ng
US sa interes nito sa iba't ibang pa-
nig ng mundo.

Katuwang ang International
Monetary Fund at iba't iba nitong
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ahensya, sinasabing "kumikinang"
ang ekonomya ng Pilipinas sa gitna
ng nagpapatuloy na krisis sa buong
mundo at binibigyan ng "mataas na
grado sa pag-utang" sa hangaring
akiting pumasok ang dayuhang ka-
pital at pautang.

Malaking bahagi ng nililikhang
imahe ng "pag-unlad" ay progra-
mang "pantawid pamilya" (na naka-
tanggap ng pitong ulit na higit na
malaking badyet ngayong 2015
kumpara noong 2009). Kaakibat ito
ng Oplan Bayanihan at ng mga
programang PAMANA at Kalahi-
CIDSS na tuwirang ipinatutupad ng
AFP at iba't ibang ahensya ng reak-
syunaryong estado. Nakatarget ito
sa mga lugar na malakas ang mga
paglaban ng mamamayan. Layunin
ng mga programang ito ang linla-
ngin ang mamamayan, idisorganisa
sila at ilayo sa landas ng pakikibaka.

Sa darating na SONA ni Aquino,
dodoblehin niya ang panloloko sa
taumbayan laluna't malinaw na wa-
lang natamong pakinabang ang ma-
mamayan sa mga hungkag na pa-
ngako sa kanila. Kakantahin na na-
man niya ang "daang matwid" kahit
pa lantad na lantad na ang katiwali-

an sa paggamit ng pork barrel, is-
magling, kontrata sa programang
Public-Private Partnership at iba pa.

Muli na namang aawit ng mga
osana si Aquino sa neoliberalismo.
Papapaniwalain ang mamamayan na
kulang pa ang tatlong dekadang
pagpapatupad ng liberalisasyon,
pribatisasyon, deregulasyon at de-
nasyunalisasyon at kailangan pa
itong palawigin at dagdagan, kahit
pa isuko ang mismong konstitu-
syong 1987 sa altar ng mga dayu-
hang monopolyong kapitalista.

Para sa mamamayang Pilipino,
ang rehimeng US-Aquino ay walang
inihatid na pagbabagong nagpabuti
sa kanilang buhay.

Patuloy na lumalala ang proble-
ma ng disempleyo.
Higit sa 12 mil-
yong Pilipino
ang naghaha-
nap ng trabaho
o dagdag na
pagkakakitaan.
Lalong lumalala ang
pangingibang-ban-
sa para maghanap
ng trabaho. Mula
nang maupo si

Aquino noong 2010, halos dalawa't
kalahating ulit ang idinami ng mga
migranteng umaalis ng bansa.

Lalong lumalala ang pagsasa-
mantala sa mga manggagawa. Lub-
hang napakababa ng sahod. Kulang
na kulang ang nakatakdang ara-
wang minimum na P466 sa Metro
Manila kumpara sa kinakailangang
P1,066 kada araw ng isang karani-
wang pamilya. Walang pambansang
minimum na sahod at ipinatutupad
ang iba't ibang iskema para ibaba
nang ibaba ang sahod. Inaalis ang
mga regulasyong pangkaligtasan na
nagresulta sa dumaraming kaso ng
aksidente at sakuna sa mga pabrika,
konstruksyon ng mga gusali at iba
pang lugar ng pagtatrabaho.

Lalong lumalala
ang pagkabulok
ng edukasyo-
n. Sa pagtu-
pad ng

Programang K-
12, lalong darami

ang iluluwal nitong
murang lakas-paggawa
na may mababang kasa-
nayan sa kapakinaba-
ngan ng malalaking kapi-

talista. Lalong darami ang
hindi makapagtatapos ng hayskul
dahil sa dagdag na dalawang taon
at sa walang tigil na pagtaas ng
matrikula at iba't ibang bayarin.

Lalong lumalala ang kalidad ng
buhay dahil sa pagtaas ng presyo ng
pagkain at iba pang karaniwang bili-
hin. Tumanga lamang ang rehimeng
Aquino nang sumirit ang presyo ng
bigas noong 2014 at sa harap ng
malinaw na manipulasyon ng presyo
ng langis sa lokal na pamilihan.

Lalong nabubulok ang mga
imprastruktura para sa serbisyong
publiko tulad ng sistema ng tren at
metro-tren (MRT/LRT) na araw-a-
raw na pinagdurusahan ng taumba-
yan. Kulang na kulang ang mga tit-
ser, klasrum, mga libro at iba pang
pasilidad sa mga pampublikong
paaralan. Isinasasara ang mga
pampublikong ospital at ang natiti-
ra'y hinahayaang mabulok.

Itinulak ni Aquino ang ibayong
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pribatisasyon ng mga im-
prastrukturang panlipunan. Kali-
wa't kanang pinalalayas ang mga
maralita sa kanilang mga komu-
nidad upang ipagamit ang lupa sa
malalaking burgesyang kompra-
dor tulad ng mga Ayala, Pangili-
nan, Cojuangco, Tan, Sy, Con-
sunji at kanilang mga kasapakat
na dayuhang malalaking kapita-
lista at kasosyong burukratang
kapitalista.

Sa ilalim ni Aquino, lalong
humigpit ang kontrol ng mga ito
sa industriya ng enerhiya at kur-
yente, telekomunikasyon, serbi-
syong tubig, serbisyong pangka-
lusugan, edukasyon, mga kalsa-
da, tren, pantalan at paliparan.
Binibigyan ito ng pondo at garan-
tiya ng estado pero pinatatakbo
bilang pribadong mga negosyo.

Lalong lumala ang panga-
ngamkam ng lupa ng malalaking
asendero, debeloper at malala-
king kapitalistang dayuhan. Lalo
ring lumalala ang iba't ibang anyo
ng pyudal at malapyudal na pag-
sasamantala sa masang magsa-
saka tulad ng mataas na upa sa
lupa at presyo ng abono't pesti-
sidyo; mababang presyo ng palay,
kopra at iba pang produktong bu-
kid; usura at mababang pasahod.

Lalong nalugmok ang lokal na
ekonomya sa ilalim ng "daang
matwid" ni Aquino. Walang ba-
gong industriya. Bagsak ang ma-
nupaktura. Walang pag-unlad sa
sistema ng produksyon. Lalong
lumala ang pagtatambak ng im-
ported na bigas, bawang, sibu-
yas, manok at iba pang produk-
tong agrikultural sa kapinsalaan
ng lokal na produksyon.

Ang anim na taong pamumu-
no ni Aquino sa reaksyunaryong
estado ay nagtagumpay lamang
sa pagpapatupad ng mga pataka-
rang neoliberal na dikta ng mga
amo nitong imperyalista. Ipinag-
patuloy ni Aquino ang malakolon-
yal at malapyudal na sistema at
pinamahalaanan lamang ang
reaksyunaryong estado sa pana-
hon ng lalong lumalalang krisis.AB

Pulang saludo
kay Kumander Parago

Mabuhay ang rebolusyon! Mabuhay ang masang api! Ito ang
huling sigaw ng pagbabalikwas ni Kasamang Leoncio Pitao,
ang bantog na si Kumander Parago, pinuno ng 1st Pulang Ba-

gani Battalion ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), sa huling saglit ng
kanyang buhay.

Si Ka Parago ay wala sa katayu-
ang lumaban nang salakayin at tad-
tarin ng bala ng mga pasistang sun-
dalo sa ilalim ng 6th Scout Ranger
Company, 2nd Scout Ranger Batta-
lion at 1st Scout Ranger Regiment
noong Hunyo 28, 2015 alas-2:30 ng
hapon sa Barangay Pañalum, Paqui-
bato District, Davao City.

Si Ka Parago, 57, ay nagpapa-
galing noon sa sakit na hepatitis,

dyabetis at hyperthyroidism. Si Ka
Kyle o Vanessa Limpag, na tumutu-
long sa pag-aalaga kay Ka Parago,
ay sumisigaw nang siya'y medik,
nang paulanan din siya ng bala ng
mga sundalo. Kapwa sila dagliang
namatay.

Dumagsa ang parangal at pag-
kilala para kay Ka Parago mula sa
mga rebolusyonaryong pwersa sa
loob at labas ng bansa.

Nagbigay ng Pulang saludo ang
Komite Sentral at Komisyong Militar
ng Partido Komunista ng Pilipinas at
ang Pambansang Kumand sa Opera-
syon ng Bagong Hukbong
Bayan kay Ka Parago
na tinurang "baya-
ni ng sambayanang
Pilipino".

"Ang humigit-
kumulang apat na
dekadang talambu-
hay ng pakikibaka ni
Ka Parago bi-

lang Pulang kumander at mandirig-
ma ay habampanahon nang nakata-
la sa ginintuang kasaysayan ng re-
bolusyong Pilipino," anang pamunu-
an ng PKP at BHB.

Dagdag nito: "Ang buong sam-
bayanan, laluna ang masang mag-
sasaka at Lumad ng Southern Min-
danao, ay nagluluksa sa pagpanaw
ni Ka Parago. Si Ka Parago, na ma-
lambing na tinatawag na "Tatay" ng
mga nakakikilala sa kanya sa Paqui-
bato District, ay walang-maliw ang
pagmamahal sa masang anakpawis.
Ang determinasyong maglingkod sa
interes at kapakanan ng mamama-
yan ang nagbigay kay Ka Parago ng
tapang at lakas para bagtasin ang
mahirap na landas ng digmang ba-
yan."

Nagbigay-pugay din kay Ka Pa-
rago si Ka Jose Ma. Sison, Tagapa-
ngulong Tagapagtatag ng PKP. "Siya
ay isang dakilang makabayan, nata-
tanging mandirigmang komunista at
rebolusyonaryong kumander."

Si Ka Parago "ay tapat sa
teorya at praktika ng
Marxismo-Leninismo-
Maoismo at matagum-
pay na inilapat iyon
kasama ang iba pang
kasama at mama-
mayan ng South-
ern Mindanao

Region...
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Naging napakahusay niyang kadre
ng Partido Komunista ng Pilipinas at
kumander ng Bagong Hukbong Ba-
yan."

"Dalubhasa siya sa estratehiya
at taktika ng pakikidigmang gerilya,"
dagdag ni Sison. "Bunga ng wastong
linya sa pulitika at kanyang epekti-
bong taktikal na kumand, ang dakila
at maringal na 1st Pulang Bagani
Company ay lumawak at naging 1st
Pulang Bagani Battalion."

"Nanatiling matatag at alerto si
Ka Parago sa ilalim ng hindi bababa
sa limang reaksyunaryong rehimen,
mula sa diktadurang Marcos hang-
gang sa kasalukuyang rehimeng US-
Aquino," ayon naman sa Panrehi-
yong Kumand ng BHB sa SMR.

Si Kumander Parago ay namuno
sa di mabilang na operasyong pag-
didisarma mula pa noong dekada
1980. Siya ang nanguna sa pagda-
kip sa mataas na upisyal ng AFP na
si Gen. Victor Obillo at Capt. Alex
Montealto noong 1999 at ang pag-
detine sa kanila bilang mga bihag-
ng-digma. Mahigpit siyang tumata-
lima sa mga internasyunal na maka-
taong batas.

Nakipagtulungan si Kumander
Parago sa mga upisyal ng NDFP sa
usapang pangkapayapaan, sa
International Committee of the Red
Cross at iba pang upisyal para sa
mahusay na pagpapalaya sa mga bi-
hag. Pinuri nila General Obillo at
Captain Montealto si Ka Parago sa
makataong pagtrato sa kanila nang
sila'y mga bihag ng BHB.

Pinangunahan din ni Ka Parago
ang walang putok na reyd sa Davao
Penal Colony noong Abril 2007 kung
saan nakakumpiska ng limang M16,
45 karbin, 46 shotgun at pitong pis-
tolang kal .38. Nanguna rin siya sa
napakaraming mga taktikal na
opensibang inilunsad ng Pulang Ba-
gani Company.

Kinilala ng BHB-SMR ang pagli-
lingkod ni Ka Parago sa pambansa
demokratikong rebolusyon. "Ang
malaking bahagi ng kanyang buhay
ay inilaan niya sa paglilingkod sa
bayan, sa walang-kupas na pagli-
lingkod sa layunin ng pambansang

demokrasya. Bilang isang Pulang
kumander, pinamunuan niya at si-
nanay ang napakaraming kabataang
mandirigma sa sining ng pakikidig-
mang gerilya."

Kahit nang madakip siya noong
1999 at inalok ng salapi, hindi niya
tinalikuran ang sambayanan at ang
rebolusyon. "Nanatili siyang mata-
tag sa kanyang paninindigan at ta-
pat sa komunistang diwa ng pagta-
tanggol sa seguridad ng mga rebo-
lusyonaryong pwersa at sa interes
ng bayan."

Nagpakita ng "talino sa puliti-
ka" si Ka Parago kahit noong naglu-
luksa at labis ang pagdaramdam sa
panggagahasa at pagpatay sa kan-
yang anak na si Rebelyn ng mga
ahenteng militar noong 2009. "Aa-
lalahanin siya ng mamamayan ng
Southern Mindanao bilang paborito
nilang anak na laging nasa tabi nila
at handang tumulong sa paglutas
ng kanilang mga problema--ibang-
iba sa mga heneral ng AFP na wa-
lang ginawa kundi salakayin at pa-
hirapan ang bayan."

"Nabuhay siya nang napaka-
simple... Ang walang-rangya niyang
buhay ay walang-kamatayang hu-
waran para sa lahat ng rebolusyo-
naryo na nakakilala at nakasama ni-
ya," dagdag ng BHB-SMR. "Katuna-
yan, sa ilang taon mula nang siya'y
magkasakit, tinanggihan niya ang
alok sa kanya ng Partido na pansa-
mantalang magpahinga para mag-
pagaling. Ang gusto lang niya, hang-
gang sa huli niyang sandali, ay ang
makapiling at maglingkod sa masa."

Sinabi naman ni Ka Simon San-
tiago ng Panrehiyong Kagawaran sa
Pulitika ng BHB sa Southern Minda-
nao Region (SMR): "Natumba man
ang puno, habampanahon pa rin
ang kagubatan. Nawala man si Ka
Parago, libong Ka Parago naman
ang umusbong".

Dagdag ni Santiago, "habang
ipinagluluksa natin ang pagkasawi
nila Kasamang Parago at Kyle, ga-
mitin natin ang pagkakataon na la-
long palalimin ang ating pag-unawa
at pagkilala sa mga hamon na atin
pang haharapin. Ang pagluluksa ay

gawin nating ibayong rebolusyonar-
yong determinasyon at paninindi-
gan. Dahil habang nananatili ang
mga saligang suliranin, magpapatu-
loy ang digmang bayan."

Iginiit naman ni Ka Luis Jalan-
doni, pinuno ng NDFP sa usapang
pangkayapaan, na dapat imbestiga-
han at panagutin si Maj. Gen. Edu-
ardo Año at iba pang upisyal ng
10th ID sa ilalim ng internasyunal
na makataong batas, sa Compre-
hensive Agreement on Respect for
Human Rights and International
Humanitarian Law (CARHRIHL) at
sa International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR) sa pag-
patay kay Ka Parago at Ka Kyle na
kapwa hors d'combat.

Nagpaabot din ang BHB-North
Central Mindanao Region ng pina-
kamataas na pagsaludo kay Ka Pa-
rago. Ani Ka Allan Juanito, taga-
pagsalita ng BHB-NCMR, sigura-
dong masaya ang mga naghaharing
uri at kanilang mga berdugo sa pag-
patay kay Ka Parago, subalit ha-
bampanahon namang silang mumul-
tuhin ng Pulang Bagani Battalion sa
pagsusulong ng digmang bayan tu-
ngo sa estratehikong pagkapatas
hanggang tagumpay.

Ipinahayag din ng grupong Kali-
kasan Network ang kanilang mala-
lim na pagrespeto kay Ka Parago sa
mahigpit na pagtupad ng BHB sa
patakaran laban sa malalaking pro-
yekto sa pagmimina. Anila, ang
pagluha para kay Ka Parago, ay
pagtangis para sa daan-daang ek-
tarya ng mga bundok, gubat at lupa
na dinarambong ng malalaking kum-
panya sa pagtotroso, pagmimina, at
mga plantasyon.

Bumisita ang maraming aktibis-
ta, progresibo, taong-midya, mga
pulitiko at marami pang sektor sa
kanyang burol. Pinarangalan din si-
ya ni Mayor Rodrigo Duterte bilang
kanyang kaibigan at bilang isang
mandirigma. Sumaludo maging ang
ilang upisyal na Philippine National
Police sa anila'y katulad nilang sun-
dalo.

Ililibing si Kumander Parago sa
Hulyo 10, 2015. AB
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Aquino at Binay, naggigirian

Umiigting ang girian sa pagitan ng mga nagriribalang reaksyunaryong pak-
syon habang papalapit ang eleksyong 2016. Dapat paypayan ang pagriri-

balang ito upang ibayong mapanagot ang rehimeng US-Aquino at singilin ito
sa mga krimen at kapabayaan nito sa mamamayan.

Nagbitiw noong Hunyo 22 sa
gabinete si Jejomar Binay, bise-pre-
sidente ng gubyernong Aquino. Bago
nito, sampung buwang tuluy-tuloy
na inatake si Binay ng mga kaalyado
ni Aquino sa Senado sa anyo ng im-
bestigasyon ng mga kaso ng korap-
syon at anomalya sa Makati City.

Sa sumunod na mga araw, bina-
tikos ni Binay ang tinawag niyang
“manhid at palpak” na rehimeng
Aquino. Tinukoy niya ang ilang
problemang malaon nang iniinda ng
karaniwang mamamayan. Kabilang
dito ang pagkabulok ng serbisyong
MRT/LRT, pagtaas ng singil sa mga
serbisyong publiko, ang pagkabulil-
yaso ng operasyon ng pulis sa Ma-
masapano at iba pa.

Tinawag din niyang “peke” ang
ipinagmamalaki ni Aquino na “daang
matwid”. Kinundena ni Binay ang
pang-aatake sa kanya sa isyu ng ko-
rapsyon gayong wala pang naka-
kasuhan ni isang kaalyado ni Aquino
na tumanggap ng pondo sa ilalim ng
Disbursement Acceleration Program
(DAP) at Priority Development
Assistance Fund (PDAF.)

Gumanti naman ang mga kaal-
yado ni Aquino nang ipinag-utos ang
pagsuspinde sa anak ni Binay na si
Junjun Binay bilang alkalde ng Ma-
kati City. Ikalawang pagkakataon
na ito mula Marso na sinuspinde ang
nakababatang Binay sa utos ni
Ombudsman Conchita Morales, na
hinirang ni Aquino. Nagmatigas sina
Binay laban sa kautusan subalit
umatras din pagkalipas ng isang
araw matapos sumiklab ang sagu-
paan ng mga tagasuporta nito at
mga pulis.

Hindi bago, kung tutuusin,
ang mga isyung inihapag ni Bi-
nay laban kay Aquino. Pinupu-
na rin siya sa pagwaksi niya
sa rehimeng Aquino matapos
lamang na hingin ang suporta

nito sa pagkandidato niya sa 2016.
Gayunpaman, ang mga batikos

ni Binay sa rehimeng Aquino ay
nagpapatotoo sa matagal nang mga
hinaing ng mamamayan laban sa
"kapalpakan at pagkamanhid" nito.
Hamon sa kanya na ilantad at
batikusin din si Aquino sa todo-to-
dong pagpapakatuta sa imperyalis-
mong US at pasistang brutalidad.

Ang mga pahayag ng kampong
Binay at ang kasunod na mga
kontra-maniobra ng rehimeng Aqui-
no laban dito ay nagpapatunay ng
pag-igting ng ribalan at tunggalin sa
pagitan ng naghaharing uri, at ng
kabulukan at kainutilan ng darating
na reaksyunaryong eleksyon.

Dapat samantalahin ng mama-
mayan ang umiigting na ribalan sa
pamamagitan ng lalo pang pagbwelo
ng kanilang mga pakikibaka upang
igiit at labanan ang pagpapabaya ni
Aquino sa mga batayang serbisyo,
sa nagtataasang presyo ng bilihin,
kawalang trahabo at disenteng tira-
han at marami pang ibang isyung
pambayan. Dapat magpursige ang
kilusan para patalsikin si Aquino sa
poder at obligahin ang lahat ng nag-
nanais kumandi-
dato na makiisa
rito upang iba-
yong ihiwalay at
ibukod ang nag-
haharing pang-
katin. AB

Mga manggagawa

sa plantasyon ng saging,

muling nagtagumpay

MATAGUMPAY na tinapos no-
ong Hunyo 19 ng mga mangga-
gawa mula sa Packing Plant 90
ng Sumitomo Fruit Corporation
(SUMIFRU) sa Compostela
Valley ang kanilang welga na
nagtagal ng siyam na araw.
Nagwelga ang Nagkahiusang
Mamumuo sa Suyapa Farm
(NAMASUFA) para igiit na iba-
lik sa trabaho ang 147 mang-
gagawa na arbitraryo nitong
sinisante noong Hunyo 8.

Binatikos ng NAMASUFA
na atake sa kanilang unyon ang
pagsisante lalupa’t aktibo ang
mga manggagawa dito sa paki-
kibaka laban sa pagbabawas sa
kanilang sahod sa pamamagi-
tan ng iskemang pakyawan
noong Mayo. Una nang nagta-
gumpay ang mga manggagawa
laban sa iskemang ito.

Kasabay ng welga, naglun-
sad ng welga bilang simpatya
ang mga manggagawa sa
Packing Plant 92 ng SUMIFRU.
Ang ibang planta ay nagsaga-
wa ng work slowdown at iba
pang aksyong protesta bilang
pakikiisa sa mga manggagawa
sa Packing Plant 90. Bumalik
na sa normal ang mga opera-
syon sa mga plantang ito. Ang
SUMIFRU ang pinakamaraming
manggagawa sa mga agribis-
nes sa Pilipinas.

Pumirma ang maneyds-
ment ng SUMIFRU sa kasundu-
ang nagsasaad na hindi nito
kakasuhan ang mga mangga-
gawang sumali sa welga. Ipi-
nagdiwang ng mga manggaga-
wa ang sunud-sunod nilang ta-
gumpay. Gayunpaman, batid
nilang hindi magtatagal at muli
silang bibigwasan ng
SUMIFRU, na anila'y paulit-ulit
na lumalabag sa mga karapa-
tang pangmanggagawa. AB
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3 sibilyan, minasaker
sa Paquibato

Nitong nagdaang mga linggo, dumarami ang mga kaso ng walang
pakundangang pamamaslang ng mga lider-magsasaka at kanilang

mga pamilya sa loob mismo ng kanilang mga bahay sa Mindanao.

DDaavvaaoo CCiittyy.. Tatlong sibilyan ang
napatay at isang 12-anyos na bata
ang nasugatan matapos paulanan ng
bala ng mga elemento ng 69th IB
ang bahay ni Aida Seisa sa Barangay
Paradise Embac, Paquibato District
noong Hunyo 14. Si Seisa ay taga-
pagsalita ng Paquibato District Pea-
sant Association (PADIPA) at pang-
kalahatang kalihim ng Kilusang
Magbubukid ng Pilipinas-Southern
Mindanao Region.

Napatay sa pamamaril sina Datu
Ruben Enlog, Randy Lavarcon Car-
nasa at Oligario Quimbo, mga lider
sa kani-kanilang komunidad. Tuma-
tayong tagapangulo ng Nagkahiu-
sang Lumad sa Paquibato (Nagka-
kaisang Lumad sa Paquibato) si Datu
Enlog habang mga myembro ng
PADIPA sina Carnasa at Quimbo.

Nasugatan naman ang anak ni
Seisa na noo’y nagdiriwang ng kan-
yang kaarawan. Nakaligtas si Rosita
Sandolan, ina si Seisa, habang naka-
labas ng bahay sina Seisa, ang kan-
yang asawa at dalawa pang anak.

Mariing kinundena ng mga kaa-
nak, progresibong organisasyon at
mga tagapagtaguyod ng karapa-
tang-tao ang pamamaslang. Binati-
kos din nila ang pamimilit ng 69th IB
at 10th ID na lehitimong eng-
kwentro sa pagitan ng Bagong Huk-
bong Bayan at kanilang mga tropa
ang nangyaring masaker. Pinabulaa-
nan ng mga kaanak at kababaryo
ang paratang ng militar na mga Pu-
lang mandirigma ang mga napas-
lang, at kinundena ang pagtatanim
ng mga bomba, granada at armas sa
tabi ng kanilang mga bangkay para
palabasing hindi sila sibilyan.

Ayon kay Sandolan, pinaghaha-
nap ng militar sa kanya si Leoncio
Pitao (Ka Parago) at isa pang man-
dirigma habang hinahalughog ang
bahay at pinagkukukuha ang mga

gamit ng mga Seisa. Ilampung sun-
dalo ang naglabas-masok sa bahay
mula kalagitnaan ng gabi hanggang
madaling araw. Kinordon nila ang
lugar at hindi pinalabas ang batang
sugatan. Tanghali na kinabukasan
nang dumating ang rumespondeng
mga pulis.

Kilala bilang “Palparan batta-
lion” ang 69th IB na nagsagawa ng
masaker. Ang yunit na ito ng AFP
ang sangkot sa masaker sa Hacien-
da Luisita noong 2004 at pagdukot
at tortyur kina Raymond at Reynal-
do Manalo sa Bulacan noong 2006.
Si Eduardo Año, kumander ng 10th
ID, ay kilala rin bilang bata ni Pal-
paran na sangkot sa pagdukot at
sapilitang pagkawala ni Jonas Bur-
gos noong 2007.

Nagprotesta ang KARAPATAN
at Katribu noong Hunyo 17 sa ha-
rap ng Camp Crame para kundena-
hin ang masaker. Sa Davao City,
nagrali din ang KARAPATAN-SMR
at mga grupong Lumad para ipakita
ang kanilang galit sa ginawang pa-
mamaslang. Balak namang ihapag
ng mga progresibong kongresista sa
Kongreso ang mga resulta ng
kanilang imbestigasyon sa naganap
na masaker.

CCoommppoosstteellaa VVaalllleeyy.. Pinaulanan
ng bala ng mga elemento ng 66th IB
ang bahay ni Bello Tindasan sa Sityo

Mambusao, Barangay Ngan, Com-
postela noong Hunyo 21. Si Tinda-
san ay tagapangulo ng Compostela
Farmers Association (CFA), lokal na
samahan ng mga magsasaka.

Ang CFA ay mahigpit na tumu-
tutol sa mga operasyon ng Agusan
Petroleum and Minerals Corporati-
on (Agpet). Dalawang araw bago
ang krimen, pinamunuan ni Tinda-
san ang pagbarikada sa tarangka-
han ng mining site ng Agpet para
ipatigil ang mga operasyon nito.
Una nang binarikadahan ng CFA
ang mga mining site ng Agpet
noong Marso, at muli noong Mayo.

Noong pinaulanan ng bala ang
bahay ni Tindasan, nasa loob ng
bahay ang asawa at dalawa nilang
maliliit na anak. Nasugatan ang
kanyang anak na lalaki. Wala sa ba-
hay si Tindasan noong araw na
iyon. Pinalalabas ng militar na
“engkwentro” sa pagitan ng mga
Pulang mandirigma at kanilang mga
tropa ang ginawa nilang pamamaril.

Ang Agpet ay pag-aari ni Edu-
ardo “Danding” Cojuangco, tiyuhin
ni Benigno Aquino III.

DDaavvaaoo OOrriieennttaall.. Pinatay ng mga
elemento ng 67th IB si Ricky Basig
sa kanyang bahay sa Kaputian,
Mahan-ub, Baganga noong Hunyo
25. Nakaupo noon sa kanyang ve-
randa nang pagbabarilin siya ng
mga sundalong pinamumunuan ng
isang nagngangalang “Pfc Maca.” Si
Basig ay myembro ng Barug Ka-
tawhan, ang organisasyon ng mga
nakaligtas sa bagyong Pablo.
Kabilang si Basig sa mga nangu-
nguna sa pagprotesta laban sa
kapabayaan at kainutilan ng
rehimeng Aquino noong nakaraang
dalawang taon. AB
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Lumad, nagkampo-protesta
sa upisina ng DepEd

Mula Hunyo 16 ay nagkampo ang mga magulang at mga anak ni-
lang mag-aaral ng Salugpongan Ta’ Tanu Igkanugon Community

Learning Center (STTICLC) sa harap ng upisina ng Department of
Education (DepEd) sa Davao City upang iprotesta ang pagpapasara sa
mga paaralan ng STTICLC. (Tingnan sa Ang Bayan, Hunyo 21 , 2015) Na-
kiisa sa kanila ang Save Our Schools (SOS) Network at mga kasapi ng
Alliance of Concerned Teachers (ACT).

Ayon kay Datu Doloman Daw-
say, tagapagsalita ng Salugpongan
Ta ‘Tanu Igkanugon, hindi sila aalis
hanggat hindi binabawi ng DepEd
ang utos nitong ipasara ang 36 na
eskwelahan ng Salugpongan sa Ta-
laingod at Kapalong sa Davao del
Norte, sa Malibago at Taytayan sa
Cateel, Davao Oriental, at sa Manga-
yon, Compostela, Compostela Valley.

Ang pagsasara ay bahagi ng pa-
tuloy na harasment ng 67th IB sa
mga paaralang Lumad mula pa
noong Mayo. Ang STTICLC at iba
pang paaralang Lumad na pinata-
takbo naman ng Mindanao Inter-
faith Services Foundation Inc.
(Misfi) ay pinagbintangan ng militar
at ng ibang lokal na upisyal na mga
eskwelahan diumano ng BHB.

Ayon kay Datu Benito Bay-aw,
kasapi ng Salugpongan Ta’ Tanu
Igkanugon Council, matagal nang
nananawagan ang mga Lumad sa
DepEd na magtayo ng mga eskwela-
han pero hindi ito tinutugon. “Nga-
yong nakapagtayo ng sariling es-
kwelahan ang mga komunidad ng
Lumad, ipinasasara pa ito.”

Kinundena rin ni Ronnie Garcia,
administrador ng STTICLC, si Sec.
Dinky Soliman ng Department of
Social Welfare and Development
(DSWD), sa matinding pagpapabaya
nito sa kalagayan ng mga Lumad.
“Mula pa Agosto noong nakaraang
taon, iniulat na namin ang mga ha-
rasment, pagbibintang at pananakot.
Ngunit, nasaan ang DSWD at NCIP?”

Sa sobrang pagkamanhid at ka-
walang-alam, sinabi ni Soliman na
hindi raw dapat ginagamit ang mga
bata sa rali kundi dapat ay nasa
eskwelahan ang mga ito. Ani Garcia,

“ipinakikita nito na walang alam si
Soliman tungkol sa kanyang sinasa-
bi. Una, wala nang eskwelahang ma-
babalikan. Ang mga eskwelahan nga
ng Salugpongan ang inaatake.”

Bagama’t napakaraming saksi at
may mga bidyo ng pagkampo ng mi-
litar sa mga eskwelahan, itinanggi
ng DepEd na ipinasasara nila ang
mga eskwelahang Lumad. Anito, na-
pawalang-bisa lamang daw ang per-
mit dahil hindi pa natutupad ang
bagong mga rekisito. Hinihingi ng
DepEd ang nakasulat na pahintulot
ng mga konseho ng tribu, na ngayo’y
hinihigpitan naman ng Alamara, ang
paramilitar sa lugar, at ng Peace
and Order Council, na kinabibila-
ngan ng mga upisyal militar.

Ngunit ayon kay Garcia, may
ipinakita na raw na permit sa kanila
ang DepEd Regional Office XI noon
pang Hunyo 22, pero hindi ibinigay
sa kanila ang kopya. Nag-aalala rin
sila na kahit mabigyan na ng permit,
patuloy silang gigipitin ng militar la-

lo’t hindi tumitigil ang militarisa-
syon sa lugar ng mga Lumad at hin-
di rin nagpapahayag ng tindig ang
DepEd o alinmang ahensya ng gub-
yerno laban dito.

AAttaakkee nngg AAFFPP ssaa mmggaa ppaaaarraallaanngg
LLuummaadd

Nilabag ng DepEd at ng AFP
mismo ang sarili nitong batas nang
ilabas ang direktibang pinapayagan
ang mga sundalo na gamitin ang
mga eskwelahan para sa mga ope-
rasyong sibilyan-militar. Sa ilalim
ng RA 7610, ipinagbabawal ang
paggamit ng mga eskwelahan para
sa mga layuning militar. Nilabag din
nila ang mga internasyunal na batas
na nagbabawal sa paggamit ng mga
istrukturang pang-edukasyon para
sa mga layuning militar tulad ng
command post, baraks, detatsment
at imbakan ng suplay.

Noong Marso 2014 sa Davao del
Norte, 309 pamilyang Talaingod
Manobo ang napilitang lumikas ma-
tapos bombahin ng dalawang heli-
kopter at apat na eroplanong pang-
gera ang kanilang eskwelahan at
mga tahanan.

Noong Marso 27, pinagbawalan
ng Alamara, isang grupong parami-
litar, na idaos ang seremonya sa
pagtatapos ng mga mag-aaral ng
Mindanao Interfaith Services Inc.
(Misfi) Academy sa Sityo Patil, Ba-
rangay Gupitan sa Kapalong, Davao
del Norte. Hindi rin ito pinahintulu-
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tang matuloy nang ilipat ng mga
magulang sa Sityo Muling. Ipinag-
patuloy na lang ito ng Misfi Aca-
demy sa Davao City noong Mayo
25. Hanggang sa kasalukuyan, hindi
pa rin makapagbukas ang eskwela-
han dahil hinaharang ng Alamara
ang mga guro.

Samantala, ang mga magulang,
guro at mag-aaral ng ibang eskwe-
lahan ng Misfi na nakapaggiit ng
pagbubukas ngayong pasukan ay
patuloy na hinaharas ng mga sun-
dalo ng 67th IB at pinagbibinta-
ngang mga kasapi ng BHB.

Sa Sityo Mantapay, Limot at
Barangay Bagangan, Binondo, Ba-
ganga, Davao Oriental, pinagbanta-
an ng mga militar ang mga magu-
lang na hindi nila matatanggap ang
subsidyo mula sa Pantawid Pamil-
yang Pilipino Program (4Ps) kung
patuloy nilang papapasukin sa Misfi
Academy ang kanilang mga anak.
Sinabihan din ang mga guro ng
DepEd na huwag magbibigay ng
mga dokumento ng eskwelahan sa
mga magulang na gustong maglipat
ng kanilang anak tungo sa eskwela-
han ng Misfi.

Sa Sityo Kaputian at Sityo Ka-
sunugan, Barangay Mahan-ub, Ba-
ganga, Davao Oriental, pinagbanta-
an ng mga sundalo ang mga magu-
lang na huwag papapasukin ang
mga anak sa mga eskwelahan ng
Misfi at pinatigil sa mga lider ng
tribu at upisyal ng barangay ang
konstruksyon ng eskwelahan. Tina-
takot ng mga ahenteng paniktik ang
dalawang guro rito. Patuloy rin ang
pagbabanta sa eskwelahan sa Sityo
Cogonon, Barangay Salvacion,
Trento, Agusan del Sur.

Nitong nakaraang buwan, hina-
lughog at pinagsisira ng mga sun-
dalo ang upisina ng Alternative
Learning Center for Agricultural
Development sa Barangay Diata-
gon, Lianga, Surigao del Sur.

Ang lahat ng paglabag na ito ay
tinutulan ng mga organisasyon at
komunidad na Lumad at ng SOS
network sa sunud-sunod na mga ki-
los-protesta mula Mindanao hang-
gang Maynila. AB

12 sundalo patay, 10
sugatan sa Paquibato

Inambus ng 1st Pulang Bagani Company ang mga elemento ng
69th IBPA noong Hunyo 17, dakong alas-3:40 ng hapon sa Si-

tyo Pag-asa, Barangay Paquibato Proper, Davao City. Labindala-
wang sundalo ang namatay at 10 ang nasugatan.

Ayon kay Rigoberto Sanchez,
tagapagsalita ng 1st PBC, pagka-
mit ito ng rebolusyonaryong hus-
tisya laban sa istraping na gina-
wa ng 69th IBPA sa bahay ng li-
der magsasaka na si Aida Seisa
kung saan namatay sina Datu Ru-
ben Enlog, Gary Quimbo, Randy
Carnasa at nasugatan ang 12
taong gulang na anak ni Seisa.
(Tingnan ang kaugnay na artikulo

sa pahina 6. ) Pinarangalan ng
BHB sina Ka Janjan at Ka Marlo
na kapwa Pulang mandirigmang
nagbuwis ng buhay sa aksyong
militar na ito.

Sa kaugnay na balita, nag-
lunsad din ng mga aksyong militar
ang BHB sa Agusan del Norte,
Bukidnon at Camarines Sur.

BBuukkiiddnnoonn.. Labintatlong armas
ang nasamsam ng mga Pulang
mandirigma ng BHB-South Cen-
tral Bukidnon Subregional Com-
mand sa isang reyd sa
detatsment ng 69th IB sa Sityo
Mahayag, Barangay Namnam,
San Fernando noong Hunyo 14.
Kabilang sa mga nasamsam ang
isang masinggan at isang M203
grenade launcher. Matagal nang
inokupa ng militar ang bulwagan
ng sityo. Nakatalaga sila
sa lugar bilang
gwardya ng
isang kum-
panya sa

konstruksyon na naglalatag ng
Valencia-Davao Highway.

AAgguussaann ddeell NNoorrttee.. Tatlong
kasapi ng Special Action Force
(PNP-SAF) ang namatay sa mag-
kahiwalay na aksyong militar na
inilunsad ng BHB-Western Agu-
san Norte- Agusan Sur (BHB-
WANAS) Subregional Command
noong Hunyo 9, 2015 dakong
alas-7 ng gabi sa Barangay Olave,
Buenavista. Isinagawa ang am-
bus bilang reaksyon sa mga kilos
ng kaaway sa lugar. Samantala,
wala namang napinsala sa hanay
ng hukbong bayan.

CCaammaarriinneess SSuurr.. Pinarusahan
ng BHB - Tomas Pilapil Command
(BHB-TPC) ang mapaminsalang
kumpanyang Bicol Chromite and
Manganese Inc. sa Brgy. Himag-
tocon, Lagonoy, Camarines Sur
noong ika-18 ng Hunyo 2015 da-
kong alas-6 ng gabi. Sinunog ng
mga kagawad ng BHB ang isang
backhoe, isang buldoser, isang
owner-type jeep at mga generator

set na umaabot sa humigit kumu-
lang P10 milyong piso ang halaga.

Matagal nang idinaraing ng
mga mamamayan sa bulubundu-
king mga barangay ng Himag-
tocon, Pinamihagan, Del Carmen
at Bocogan sa bayan ng Lagonoy

ang nasabing
kumpanya ng
pagmimina. AB
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Pagsulong

ng armadong

pakikibaka sa ST

Simula kalagitnaan ng
2014 hanggang sa bu-

wan ng Mayo 2015, tuluy-
tuloy na sumulong ang ar-
madong pakikibaka sa rehi-
yon ng Southern Tagalog.

Nakapaglunsad ang Ba-
gong Hukbong Bayan (BHB)-
Southern Tagalog ng ka-
buuang 49 na taktikal na
opensiba at mga aksyong mili-
tar mula Hunyo 2014 hang-
gang Mayo 2015. Nakumpiska
ng mga Pulang mandirigma
ang 32 matataas na kalibreng
armas (kabilang ang 15 M16,
isang baby M16, limang M14,
isang M1 karbin, anim na
shotgun at dalawang .22 riple)
at 12 pistola (kasama ang
isang kal .45, apat na 9mm, at
tatlong kal .38), mga bala,
magasin, ammo pouch, back-

pack, sniper scope at iba pang
kagamitang militar mula sa
kaaway.

Pinakatampok sa mga ito
ang reyd ng BHB noong Nob-
yembre 2014 laban sa Public
Safety Maneuver Battalion
(PSMB) at 76th IB sa istasyon
ng pulis sa Paluan, Occidental
Mindoro kung saan nasamsam
ang 24 na armas. Dahil dito, ti-
nanggal ang kumander ng 76th
IB.

Sa panig ng Armed Forces
of the Philippines, 34 ang na-
matay, 25 ang sugatan at 13
ang sumuko at hinuli ng BHB.
Kabilang sa mga target ng
mga aksyong militar ang mga
detatsment at tropa ng 76th
IB at PSMB ng Region IV-B,
kasama din ang 85th IB, 1st
IB, 16th IB, 4th IB, 4th Mari-
ne Battalion Landing Team, at
59th IB (Cadre Battalion ng
2nd ID). AB

Mga magsasaka, nagrali
sa Bukidnon at Isabela

Nagrali noong Hunyo 9 ang 2,500 magsasaka sa Kitaotao, Bukidnon
para igiit ang kanilang karapatan sa pondong pangkalamidad ng

munisipalidad. Sa pangunguna ng Kahugpungan ng Mag-uuma sa Ki-
taotao-KASAMA Bukidnon, nagmartsa ang mga magsasaka mula sa 11
barangay patungo sa munisipyo para ipaabot sa alkalde ang kanilang
hinaing sa hirap at gutom na dinaranas nila dulot ng tagtuyot sa naka-
raang anim na buwan.

Noon pang Mayo ipinailalim sa
state of calamity ang Kitaotao ngu-
nit hanggang Hunyo ay wala pang
ipinamamahaging pondo ang lokal
na gubyerno.

Kasabay nito, nanawagan ang
mga magsasaka para sa kagyat na
pag-alis ng 33rd IB mula sa kani-
lang mga barangay dahil sa mala-
wakang paglabag ng mga sundalo sa
kanilang mga karapatang-tao.

Kabilang dito ang pambubug-
bog ng mga sundalo kay Emilio
Ruplo, isang kagawad ng barangay,
na naging sanhi ng kanyang pagka-
matay noong Mayo 15. Nadatnan
ng mga sundalo si Ruplo sa isang
sakahan malapit sa lugar kung
saan nakaengkwentro ng mga tro-
pang militar ang mga Pulang man-
dirigma noong Mayo 4. (Tingnan sa

Ang Bayan, Espesyal na Isyu, Hun-

yo 1 , 201 5. ) Nagkampo ang mga
sundalo sa mga barangay hall at
eskwelahan, na labag sa mga ali-
tuntunin sa digma.

Samantala, daan-daang magsa-
saka sa ilalim ng Danggayan dagiti
Mannalon ti Cagayan Valley (Dang-
gayan-CV) ang nagrali sa harap ng
Department of Agrarian Reform
(DAR) sa Isabela at Cagayan noong
Hunyo 8 para ipahayag ang kanilang
pagtutol sa noo’y binabalak na eco-

nomic charter change (pagbabago
sa ilang probisyon sa ekonomya sa
konstitusyong 1987) at muling pag-
papalawig ng kontra-magsasakang
Comprehensive Agrarian Reform
Program (CARP.)

Binatikos din nila ang maano-
malyang paniningil ng Land Bank ng
bayad sa lupang naipamahagi na sa
ilalim ng huwad na CARP kasabay

ng pagbabayad nila sa mga asende-
ro ng upa sa lupa.

Ayon kay Bino Abrogena, taga-
pangulo ng Danggayan-CV, napa-
katagal nang tinatrabaho ng mga
magsasaka ang kani-kanilang mga
sakahan, pero hanggang ngayon ay
hindi pa rin kinikilala ang kanilang
karapatan dito. Masahol pa, pina-
tatalsik sila ngayon sa kanilang
mga lugar para bigyang-daan ang
paglawak ng mga dayuhang planta-
syon sa kasaba, kape, goma at tu-
bo.

Kasama dito ang mga magsasa-
ka sa Hacienda Dimzon at Hacien-
da Zulueta sa Benito Soliven at San
Mariano sa Isabela. Noong 2013,
tinaniman ang mga ito ng tubo pa-
ra sa produksyon ng ecofuel. Kabi-
lang din ang mga magsasaka sa
Hacienda Isabel at Hacienda San
Antonio sa Ilagan, Isabela. Ilan sa
kanila ay nagpapatanim ng tabako
at kasaba para sa bioethanol ng
malalaking agribisnes. May mga lu-
pang naiilit dahil hindi makapagba-
yad ng amortisasyon ang mga mag-
sasaka.

Sa Cagayan, lalo ring nawalan
ng lupa at nasadlak sa hirap at gu-
tom ang mga magsasaka dulot ng
CARP. Kabilang dito ang mga nag-
sasaka sa 3,000 ektaryang Hawkins
Estate sa Amulong West at mga as-
yenda ng pamilyang Madrigal, Lo-
renzana at Puzon.

Noong Hunyo 10, sumama sa
rali sa harap ng Kongreso ang mga
magsasaka mula sa Cagayan at Isa-
bela. Tinutulan nila ang panukala
para sa economic charter change at
pagpapalawig ng CARP, na pare-
hong hindi naipasa sa Kongreso. AB
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Militarismong Hapon, bumabangon

Inilunsad ng Hukbong Pandagat ng Pilipinas at Japan Maritime Self
Defense Force ang mga ehersisyong pandagat noong Hunyo 22-25

sa Palawan. Ginamit dito ang pinakabagong eroplanong pansurbeylans
sa karagatan na Lockheed P-3C ng Japan, kasabay ng barko de gera at
helikopter ng Pilipinas.

Ang naturang ehersisyong mili-
tar ng Pilipinas-Japan ay kasabay
ng Cooperation Afloat Readiness
and Training (CARAT) ng US at Pili-
pinas na inilunsad sa lugar ding iyon
noong Hunyo 18-30. Nilahukan ito
ng 600 tropang Amerikano at Pilipi-
no, gamit ang USS Fort Worth,
isang barkong pangkombat para sa
mababaw na karagatan, mga erop-
lanong pampatrulya at misayl ng
US, at mga barko de gera at heli-
kopter ng Pilipinas.

Ang naturang mga ehersisyong
militar ay bahagi ng tuluy-tuloy na
militarisasyon ng South China Sea
at ng teritoryong pandagat ng Pili-
pinas. Isinasangkalan ng US at Ja-
pan ang tunggalian ng Pilipinas at
China upang bigyang-matwid ang
papalaking interbensyon ng militar
ng US at Japan sa rehiyon.

Ang paglahok ng Japan sa eher-
sisyong militar sa Pilipinas nitong
Hunyo ay kasunod ng kauna-una-
hang magkasamang ehersisyong mi-
litar ng Japan at Pilipinas noong
Mayo 12. Dalawang destroyer ng
Japan at isa sa pinakabagong se-
gunda-manong barko de gera ng Pi-
lipinas ang nagsagawa ng maniobra
mga 300 kilometro lamang mula
sa Scarborough Shoal na inaang-
kin ngayon ng China.

Ang pinakahuling ehersisyo
militar ay bahagi ng napagkasun-
duang Philippines-Japan Visiting
Forces Agreement na pinirma-
han nina Aquino at Prime Minis-
ter Shinzo Abe noong Hunyo 8
nang magpunta si Aquino sa
Tokyo.

MMiilliittaarriissmmoo nngg JJaappaann
Sa ilalim ng layunin ng imper-

yalismong US na magpalakas ng
pusisyong militar sa Asya, pina-

lalaki ng Japan ang lakas militar ni-
to, kabilang na ang modernisasyon
ng mga kagamitang militar at
dumaragdag na paglahok sa mga
maniobra sa labas ng kanilang ba-
yan.

Pagkaluklok pa lang ni Abe
noong huling bahagi ng 2012, isa sa
pangunahing pinagtuunan niya ay
ang pagpawi sa pasipistang tindig ng
Japan tungo sa diumano'y normali-
sasyon ng pusisyon sa usaping mili-
tar. Nangangailangan ito ng pagba-
bago sa saligang batas ng Japan
upang tanggalin ang pagbabawal sa
paglahok ng Japan sa digmaan.

Tinawag ito ni Abe na “karapa-
tan sa kolektibong pagtatanggol sa
sarili,” kung saan ang Self-Defense
Forces (SDF) ng Japan ay hindi ma-
lilimita sa depensibong papel, at aa-
lisin ang limitasyon sa badyet mili-
tar. Hayagan ang pagsuporta ng
mga upisyal ng US sa mga panuka-
lang ito upang mabigyan ng higit na
malaking papel ang Japan sa pagtu-
long sa presensyang militar ng US
sa Asya. Interes din ng US na bumili
ang Japan ng mga kagamitang mili-
tar mula sa US.

Hindi naitulak ang pagbabago
sa saligang batas dahil sa malakas
na pagtutol ng mamamayang Ha-
pon, kayat idinaan na lamang ito sa
pagpapatibay ng mga batas. Naipa-
sa sa parlamento noong 2013 ang
State Secrets Act at pagtatayo ng
National Security Council.

Noong 2014, pinahintulutang
baguhin ang US-Japan Defense Coo-
peration Guidelines. Tumaas sa $42
bilyon ang 2015 na badyet militar ng
Japan, pinakamataas mula noong
Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
Inilaan ang badyet na ito sa pagbili
ng 30 sasakyang amphibious (pwede
sa lupa at sa tubig), tatlong drone
na panrekonaysans at anim na ste-
alth fighters (mga eroplanong di na-
kikita sa mga radar) mula sa US.

Noong Agosto 6, 2014 pinasi-
nayaan ang $1.23 bilyong DDH 183
Izumo, isa sa pinakamalaking
aircraft carrier sa buong mundo na
may sariling paliparan para sa mga
kontra-submarinong helikopter at
mga makabagong eroplanong pang-
gera na bibilhin sa US. Mahigpit
ring nakikipagtulungan ang gubyer-
no ng Japan sa pagpapalawak ng
Camp Schwab, isang base militar ng
US sa Okinawa. 

Ang bumabangon na militaris-
mo ng Japan ay kinukundena ng
mamamayang Tsino, Korean at Ha-
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pon. Noong nakaraang buwan, 35,000 Okinawan kabi-
lang ang mga lokal na upisyal ng isla ang nagrali laban sa
pagpapahintulot ng pambansang gubyerno ng Japan na
palawakin pa ang Camp Schwab.

Nagprotesta rin ang mamamayan mula sa iba’t ibang
bansang sinakop ng Japan noong Ikalawang Digmaang
Pandaigdig sa pagsisikap ng gubyernong Abe na baguhin
ang kasaysayan sa mga aklat na ginagamit sa mga paa-
ralan upang pagtakpan ang mga pagmamalupit ng kani-
lang mga sundalo noon. Sa unang anibersaryo ng kan-
yang panunungkulan, binisita ni Abe ang Yasukuni Shri-
ne, libingan ng mga sundalong may krimen noong digma-

an, upang hikayatin ang militaristang “nasyunalismo” ng
mamamayan.

Nagrereklamo naman ang China sa anila’y pakikialam
ng Japan sa mga usapin sa West Philippine Sea at sa
pagpopostura nito sa East China Sea.

Tinuligsa ng BAYAN ang magkasabay na ehersisyong
militar sa West Philippine Sea. Noong Hunyo 23,
naglunsad ito ng rali sa harap ng embahada ng Japan sa
Pasay City. Nilahukan ito ng Lila Filipina-Gabriela, ang
organisasyon ng tinaguriang mga "comfort women", mga
kababaihang inalipin ng mga tropang Hapon noong
Ikalawang Digmaang Pandaigdig. AB

TPP, inaapura ng US

Pinagtibay ng Kongreso ng US ang proseso para pabilisin ang nego-
sasyon, pagbubuo at pagpapatibay ng panukalang Trans-Pacific

Partnership (TPP) noong Hunyo 23. Ang TPP ay isang kasunduan para
sa “malayang kalakalan” sa pagitan ng US at sa di bababa sa 12 bansa
sa Pacific Rim. Nais itong gamitin ng US para makabuo ng blokeyong
pang-ekonomya laban sa China.

Sa ilalim ng TPP, tuluyang ba-
baklasin ang mga balakid sa pamu-
muhunan at kalakalan sa pagitan ng
mga bansang kalahok dito at bibig-
yang-daan ang buong-layang pag-
kakamal ng tubo ng mga korpora-
syon. Isa itong kasunduan para isa-
katuparan ang malawakang deregu-
lasyon at liberalisasyon kung saan
mananaig ang interes ng mga mo-
nopolyo kapitalistang negosyo laban
sa anumang pambansang batas.

MMiinnaammaaddaalliinngg ssiikkrreettoonngg kkaassuunndduuaann
Ang Trade Promotion Authority

(TPA) ay pinagtibay ng senado at
mababang kapulungan ng kongreso
ng US nitong katapusan ng Hunyo.
Binibigyan ng TPA ng atworidad
ang presidente ng US na puma-
sok sa mga kasunduang pangka-
lakalan tulad ng TPP na hindi na
maaaring amyendahan ng kong-
reso. Maaari lamang nila ito
aprubahan o tanggihan. Layunin
nitong ilagay ang US sa katayuan
para pabilisin ang negosasyon para
sa TPP.

Labis na sinisikreto ang la-
man ng TPP. Ang mga kongre-
sista ng US at ilang kawani la-
mang nila ang pinahintulutang

magbasa ng 29 na kabanatang
teksto ng panukalang kasunduan ng
TPP. Pinagbawalan silang kumuha
ng tala, litrato o kopya, o talakayin
ang laman nito sa publiko. Tinata-
yang wala pang sampung Kongre-
sista ang nakabasa sa kasunduan.

Binuo ang TPP ng 566 na taga-
payo mula sa mga korporasyong US,
at hindi ito inilalabas sa publiko at
midya. Walang katulad ang antas
ng pagkasikreto sa pagbuo ng mga
kasunduan, kung saan ang bawat
negosasyon nito'y pinaliligiran ng
mga tropang para-
militar

habang pinapatrulya ng mga heli-
kopter ang himpapawid.

TTPPPP:: mmeeggaa--FFrreeee TTrraaddee AAggrreeeemmeenntt
Nais ng US na makasama sa

TPP ang 12 bansa: United States,
Japan, Mexico, Canada, Australia,
Malaysia, Chile, Singapore, Peru,
Vietnam, New Zealand at Brunei
Darussalam. Ang 12 bansang ito
ang bumubuo ng 40% ng Gross Do-
mestic Product (GDP o kabuuang
halaga ng lokal na produksyon) at
sangkatlo ng kalakalan ng buong
daigdig.

Hangad nitong ipatupad at pa-
tatagin ang mga pamantayang
magsisilbi sa interes ng mga mono-
polyo kapitalista at malalaking ka-
pitalistang bansa sa kapinsalaan ng
bilyun-bilyong manggagawa at ma-
mamayan at mga atrasadong ban-
sa. Itinuturing ito ng International
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League of People's Struggles na “a-
take sa soberanya, kalikasan at ka-
buhayan ng mamamayan ng Asya-
Pasipiko.”

Ang TPP ang bahaging pang-
ekonomiko ng "pagpihit sa Asya" ng
imperyalismong US. Nais ng US na
ito ang magtakda ng mga alituntu-
nin at magdomina sa kalakalan sa
malaking bahagi ng Asya at gamitin
ito sa pakikipaggirian nito sa China.
Ginagamit ng US na pang-akit ang
diumano'y pag-alis ng mga harang
para malayang makapasok sa pami-
lihan ng US. Kapalit nito'y itatali
ang mga ekonomya sa isang kaayu-
sang pinaghaharian ng mga korpo-
rasyon.

Ang TPP ay isang mega-FTA o
dambuhalang kasunduan sa "mala-
yang kalakalan" sa usapin ng dami
ng bansang kalahok dito. Noong
2013, mayroong nang 252 FTA. Ka-
bilang sa mga FTA na ito ay ang
North America Free Trade Agree-
ment (NAFTA) sa pagitan ng US,
Canada at Mexico.

Sumulpot ang mga free-trade

agreement (FTA) o mga kasunduan
para sa "malayang kalakalan", ma-
tapos na ilang ulit na bumagsak ang
mga negosasyon sa ilalim ng World
Trade Organization dahil sa protek-
syunismo ng US at iba pang malala-
king kapitalistang bansa, pati na rin
sa paggigiit ng pambansang interes
ng malalaking ekonomya ng China,
India at Brazil.

NNeeoolliibbeerraall nnaa mmggaa pprroobbiissyyoonn
Noong 2013, sa kabila ng sikre-

tong pamamaraan ng pagtalakay ng
TPP, nailabas sa internet (sa web-

site ng Wikileaks) ang ilan sa panu-
kalang mga kabanata nito. Kabilang
na dito ang mga probisyon sa pag-
aaring intelektwal at mga usaping
may kaugnayan sa kalusugan at
pagkain.

Mababasa rito ang panukalang
pahintulutan ang madali at mala-
yang pagpasok ng kapital sa isang
bansa; ang madaling paglabas ng
tubo; ang buo-buong pagsasapriba-
do ng mga empresang pinapatakbo
ng pamahalaan; at ang pagpapa-

hintulot sa mga korporasyon na
isakdal ang mga pamahalaan sa sik-
retong mga korte kung magpasa
ang mga ito ng pambansang mga
batas na taliwas sa anumang probi-
syon ng TPP.

Pinakamalalang probisyon ng
TPP ang Investor-State Dispute
Settlement (ISDS) kung saan ang
karapatan ng isang namumuhunan
na kumamal ng tubo ay hindi maaa-
ring mahadlangan dahil maaari si-
lang kasuhan ng mga korporasyong
nakararamdam ng paglimita sa ka-
nilang potensyal na tubo.

Hindi na idadaan sa korte ng
mga bansa ang kaso. Maaaring ipa-
walambisa ang anumang naglilimita
sa tubo ng mga korporasyon tulad
ng mga batas kontra sa pagtrabaho
ng mga bata, pagtaas ng sahod,
pagtiyak ng kaligtasan ng mga gu-
sali at iba pa. Maaaring singilan ng
danyos ang sinumang magtatanggol
ng mga gubat, ilog at kabundukan
sa pamamagitan ng di-marahas na
pagkilos o paghabla. Pinakamalala,
ang maghuhusga ay isang panel o
komite na mismong ang mga nagsa-
sakdal ang pipili.

Sa pamamagitan ng ISDS, da-
dalhin ng TPP ang neoliberalismo sa
bagong antas kung saan ang pagka-
mal ng tubo ng mga bangko at kor-
porasyon ay ibayong mapabibilis at
aalisan ng hadlang na lagpas pa sa
nagawa at nakamit sa pamamagitan
ng mga FTA.

Ipagbabawal din sa ilalim ng
TPP ang mga batas na nag-oobliga
sa mga kumpanya na ilagay sa pa-
kete ng isang pagkain kung may
sangkap ito na likha gamit ang Ge-
netically Modified Organism (GMO).
Ang ganitong mga batas ay ipinag-
laban ng mga nagtatanggol sa kara-
patan ng mga konsyumer na mala-
man ang mga sangkap sa binibili ni-
lang pagkain upang maiwasan
yaong may posibleng makasama sa
kanilang kalusugan.

Sa ilalim ng TPP, maaari ding
itigil ang kuneksyon sa internet ng
anumang bahay, negosyo o organi-
sasyon bilang parusa sa paglabag
sa copyright (pagbabawal magpala-

ganap na walang pahintulot ng lu-
mikha nito). Dahil dito, masisikil
ang pananaliksik, tataas ang gastu-
sin sa edukasyon at maituturing na
krimen ang pansamantalang pag-
imbak ng datos sa isang kompyuter
nang walang awtorisasyon.

Dahil sa probisyon sa intellect-

ual property rights, pahihirapan rin
ang mga bansa na maabot ang mu-
rang generic na gamot.

Ipinagbabawal din ang anu-
mang regulasyon laban sa mga ka-
lakal o aktibidad na maaaring mag-
dulot ng krisis sa pinansya tulad ng
naganap noong 2008.

GGiirriiaanngg UUSS--CChhiinnaa
Ang pagmamadali ng US na ma-

buo ang TPP ay hiwatig ng patuloy
na pag-igting ng kumpetisyon ng
malalaking sentro ng kapitalismo.
Pinangangambahan ng US na maku-
ha ng China ang marami sa 10 ban-
sang nakikipag-usap sa TPP liban sa
US at Japan. Ngayon pa lamang, si-
nisikap ng China na pumasok ang
mga bansa sa kasunduang Regional
Comprehensive Economic Part-
nership (RECP) na tinaguriang “TPP
ng China.”

Itinulak din ng China ang Free
Trade Agreement on Asia Pacific
(FTAAP) sa pulong ng APEC sa
Shanghai noong 2014 bilang panta-
pat sa TPP. Sa panukalang ito, ka-
bilang ang China at Russia sa mga
bansang kaanib liban pa sa 12 bu-
mubuo ng TPP. Idinadahilan nina
Obama ang pangangailangan para
sa TPP sa katotohanang 95% ng
mamimili ng mga produkto sa US ay
wala sa loob ng bansa nila. Dagdag
pa, mawawalang saysay ang pang-
militar at pampulitikang pivot kung
saan 60% ng buong lakas-militar ng
US ay itutuon sa Asya, kung hindi
maipapatupad ang TPP bilang pang-
ekonomiyang pagpihit.

Tinatayang tatlo sa apat na
mamamayan sa US ay kontra sa
TPP. Nais din ng dalawa sa bawat
tatlong mamamayan na hadlangan
ang umiiral na mga kasunduan sa
malayang kalakalan tulad ng isina-
sagawa sa NAFTA. AB




