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Da pat mag ba lik-ta naw sa ka say ‐
sa yan ng ki lu sang pag ga wa, mu la 
pag-us bong at pa ni mu lang pag su ‐
long sa unang ba ha gi ng ika-20 sig lo, 
hang gang pag ya bong at iba yong 
pag la ga nap sa su su nod na mga de ‐
ka da, upang ha la wan ng inspi ra syon 
at mga aral pa ra ga mi ting ga bay sa 
pag su long sa ka sa lu ku yang pa na hon.

Ka hit wa la pang ma la la king 
empre sa, ipi na ma las ng noo'y bu bot 
pang uring mang ga ga wa sa Pi li pi nas—
mga tra ba ha dor sa impren ta, asu ka ‐
re ra, pa ga wa an ng si ga ril yo, mga 
sastre, sa pa te ro, kar pin te ro, bar be ro 
at iba pa—ang de ter mi na syong mag ‐

kai sa at ipag tang gol ang in te res ng 
mga anak pa wis at ng buong ba yan. 
Du ma loy sa ka ni lang ilan da ang mga 
grem yo, buk lu ran at un yon ang ka ni ‐
lang ka pang ya ri hang pan li pu nan at 
pam pu li ti ka na nag ka hu gis sa ma la ‐
wa kang mga wel ga, pangka la ha tang 
pag-aak las at pag bu hos sa lan sa ngan 
ng daan-da an li bong ma ma ma yan.

Sa pag la wak ng ka la ka lang ko ‐
lon yal at neo ko lon yal, at ope ra syon 
sa mga mi na han at mga plan ta syon, 
pag ma manu pak tu ra, pag-asembol 
at pag-iim pa ke na pag-aa ri ng ma ‐
la la king bur ge syang kompra dor at 
asen de ro, lu ma ki ang bi lang ng mga 

Pa la wa kin at pa la ka sin ang ki lu sang
mang ga ga wa at mga pa ki ki ba kang un yon

Sa git na ng bu mu bu lu sok na ka bu ha yan ng ma sang anak pa wis, la long ki ‐
na kai la ngang ku mi los ang ma sang mang ga ga wa sa una han ng mga pa ‐
ki ki ba kang ba yan pa ra isu long ang in te res, ka pa ka nan at mga ha nga rin 

ng sam ba ya nan. Da pat itu on ng Par ti do Komunista ng Pilipinas ang kan yang 
pan sin at la kas pa ra bak la sin ang mga ba la kid na hu ma had lang sa pa su long 
na pag martsa ng ma sang mang ga ga wa pa ra sa ma-sa mang la ba nan ang tu mi ‐
tin ding pag sa sa man ta la at pang-aa pi, at pa sis tang pa nu nu pil.

mang ga ga wa sa Pi li pi nas, at kaa ki ‐
bat ni to, ang ka ni lang mga un yon at 
ko lek ti bong la kas. Su mik lab ang 
mga pa ki ki ba kang pang-e ko nom ya 
at pam pu li ti ka ng mi li tan teng ki lu ‐
sang mang ga ga wa noong de ka da 
1930, sa ka ta pu san ng de ka da 1960 
at si mu la ng de ka da 1970, at sa 
unang ha ti at ka ta pu sang ba ha gi ng 
de ka da 1980, ka hit sa ha rap ng pa ‐
sis tang pang gi gi pit at pa nu nu pil.

Mu la de ka da 1990, lu mi it ang 
por syen to ng mga mang ga ga wang 
may un yon at bi lang ng wel ga. Umig ‐
ting ang mga neo li be ral na pa ni ni ba ‐
sib sa ki lu sang pag ga wa na ki na tam ‐
pu kan ng ma la wa kang ma sa ker sa re ‐
gu lar na tra ba ho, "no uni on, no stri ke 
po licy" sa mga engkla bo at export 
proces sing zo ne (si mu la pa de ka da 
1970), at ng to do at sis te ma ti kong 
"plek si bi li sa syon" (kontraktwa li sa ‐
syon, "two-ti er wa ge system," 
"compres sed work week" at ka tu lad 
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ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas

Ang Ang Bayan ay inilalabas sa
wikang Pilipino, Bisaya, Iloco, 

Hiligaynon, Waray, Ingles at Espanyol. 
Tumatanggap ang Ang Bayan ng mga 
kontribusyon sa anyo ng mga artikulo 

at balita. Hinihikayat din ang mga 
mambabasa na magpaabot ng mga 

puna at rekomendasyon sa ikauunlad 
ng ating pahayagan. 
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ni to) la lu na sa de ka da 1990.
Sa ka bi la ng mai nam na sit wa ‐

syon pa ra sa ma la wa kang pag pu kaw 
at pag pa pa ki los, sa pang ka la ha tan, 
hin di na kab we lo, ma na pa'y hu mi na 
at umat ras, ang ki lu sang un yon at 
mga pa ki ki ba kang mang ga ga wa sa 
nag da ang tat long de ka da. Pi nin sa la 
at pi na hi na ito ng mga wa la sa lu gar 
na gas ga sang wel ga at la ba nan (sa 
tu lak ng in su rek syu nis mong lun sod) 
at ang ka bi lang muk ha ni to ng li ga ‐
lis mo, re por mis mo, eko no mis mo, 
ko la bo ra syu nis mo, pa ti na ko rap ‐
syon sa ki lu sang un yon. Su ma paw 
di to ang pa sis tang pa nu nu pil sa 
mga un yon at wel ga.

Pi nu na at iwi nak si ang mga 
pag ka ka ma ling ito sa pa na hon ng 
Ika la wang Da ki lang Ki lu sang Pag ‐
wa was to. Upang tu luy-tu loy na su ‐
mu long, kai la ngang lu bos na pu tu lin 
ang mga bun tot ni to at pa hig pi tin 
ang ka pit sa mga sa li gang prin sip yo.

Na ka ba se ang la kas ng mga 
mang ga ga wa sa la ki at da mi ng mga 
un yon. Un yon ang san da ta ng mga 
mang ga ga wa pa ra ipag tang gol ang 
ka ni lang ka pa ka nan sa ha rap ng ka ‐
pi ta lis ta. La hat ng mga ka ra pa tan na 
ti na ma sa ng mga mang ga ga wa—mas 
ma ta as na sa hod, ka lig ta san at ka se ‐
gu ru han sa tra ba ho—ay na ka mit hin ‐
di da hil sa pag ku ku sa o ka gan da ‐
hang-lo ob ng mga ka pi ta lis ta, kun di 

nai pag ta gum pay sa ma hi hi rap, at ka ‐
da la sa'y bu hay-at-ka ma ta yang mga 
pa ki ki ba kang un yon. Anu mang sag lit 
na hu mi na o ma bu wag ang un yon, 
ang mga ka ra pa tan at be ne pi syong 
nai pag ta gum pay ng mga mang ga ga ‐
wa ay ba ba wi in at ipag ka ka it ng mga 
ga nid-sa-tu bong ka pi ta lis ta.

Kai la ngang pa ra mi hin at pa la ‐
ka sin ang mga un yon. Da pat itong 
ita yo sa pi na ka ma ra ming bi lang ng 
pa ga wa an, la lu na sa ma la la king 
empre sang may ma ta as na kon ‐
sentra syon ng mga mang ga ga wa, 
ka bi lang ang mga na sa engkla bo sa 
pag ga wa kung saan pi na ka ma tin di 
ang pa nu nu pil at pag sa sa man ta la. 
Da pat abu tin ang mga mang ga ga wa 
sa iba't ibang sentrong lunsod sa 
buong ban sa. Da pat pa ngi ba ba wan 
ang la hat ng sa ga bal sa pag-uun yon, 
ka bi lang ang ipi na pa taw na pa man ‐
ta yang li gal na nag li li mi ta ng ka sa ‐
pi an ng un yon sa mga re gu lar na 
mang ga ga wa. Buk lu rin at pa ki lu sin 
ang la hat ng mang ga ga wa sa mga 
un yon, sa ma han ng mga kontraktwal 
at iba pang an yo ng sa ma han.

Sa pag bu lu sok ng eko nom ya at 
ka bu ha yan, na pa pa na hon at kai la ‐
ngang itu lak ang isang ma la wa kang 
ki lu san sa pag-oor ga ni sa at pa ki ki ‐
ba kang mang ga ga wa pa ra ipag la ban 
ang pag ta ta as sa sa hod at pag pa pa ‐
bu ti sa mga kun di syon sa pag ga wa. 

Isa ga wa ang ma la wa kang kam pan ya 
sa pro pa gan da at edu ka syon. Ma ta ‐
pang, ma pa nga has at ma pan lik hang 
ita yo, pa sig la hin at pa la ka sin ang 
mga un yon at iba't ibang an yo ng 
sa ma hang mang ga ga wa. Kam tin ang 
ilang ulit na pag la kas ng ki lu sang 
un yon sa isang tak dang pa na hon.

Su si ang pa pel ng ki lu sang 
mang ga ga wa sa pag su su long ng 
ma la wa kang ki lu sang ma sa sa ka ‐
lun su ran. Ang ma la wa kang pag ki los 
ng mga mang ga ga wa ay ma ti bay na 
angkla han pa ra sa ma la wa kang 
pag bu buo ng mga sa ma han, grem yo 
at iba pang ti po ng aso sa syon ng 
iba't ibang de mok ra ti kong uri at 
sek tor, pa ra ipag tang gol ang ka ni-
ka ni lang in te res at ka pa ka nan.

Mu la sa ka ni lang mga pab ri ka, 
da pat pa ki lu sin ang mga mang ga ga ‐
wa sa lan sa ngan pa ra ipa ma las ang 
ka ni lang la kas sa pa ki ki pag la ban pa ‐
ra sa in te res ng buong uri at buong 
ba yan. Sa ga yon, ang mga un yon ay 
nag si sil bi hin di na la mang sa in te res 
ng mga mang ga ga wa sa isang pa ga ‐
wa an, kun di nag si sil bing or ga ni sa ‐
syon pa ra sa ka ni lang pag la hok sa 
mga pa ki ki ba kang pan li pu nan. Hi git 
sa la hat, da pat mu lat na ika wing ng 
ki lu sang mang ga ga wa ang sa ri li ni to 
sa mga pa ki ki ba ka ng ma sang mag ‐
sa sa ka sa ka na yu nan la ban sa pyu ‐
dal at ma lap yu dal na pag sa sa man ‐
ta la at pa sis tang pang-aa pi.

Da pat pus pu sang ku mi los ang 
mga kad re at ka sa pi ng Par ti do 
upang mag sil bing li him na ase rong 
gu lu god ng ki lu sang mang ga ga wa. 
Da pat si lang mag sil bing hu wa ran 
ng disiplina, sigasig, kawalang-
pagod, ta pang, de ter mi na syon at 
re bo lu syo nar yong op ti mis mo. Da ‐
pat na sa una han si la ng ma sang 
mang ga ga wa sa pag martsa sa lan ‐
sa ngan, at sa pag bag tas sa lan das 
pa tu ngo sa ka na yu nan upang mag ‐
sil bing mga man di rig ma at ku man ‐
der ng huk bong ba yan.

Da pat ita as ang pam pu li ti ka at 
ma ka-u ring ka mu la tan ng mga 
mang ga ga wa at itu ro ang ka ni lang 
na mu mu nong pa pel sa re bo lu syo ‐
nar yong pa ki ki ba ka pa ra sa pam ‐
ban sang ka la ya an at de mok ra sya, 
at so sya lis tang hi na ha rap.
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Sundan sa pahina 4

Ang mga taon na ito ay 
kinatangian ng laganap na mga 
welga at pakikibaka sa pabrika, 
pagkakaisa ng progresibo at mili ‐
tan teng mga unyon sa unahan ng 
kilusang paggawa, malawakang 
pag  ka pukaw ng mga manggagawa 
sa mga usaping unyon at pambansa, 
at ang aktibong partisipasyon ng 
libu-libong namulat na manggagawa 
sa mga aksyong pulitikal na mata ‐
pang na nanguna sa buong demo ‐
kratiko at patriyotikong kilusan.   

Walang nakapigil sa bwelo ng 
kilusang paggawa. Noong 1981, 
nang magbanta ang diktador na ipa ‐
tu tu pad ang Ba tas Pam ban sa 170 
upang ma ti gil ang mga pag-ak las ng 
mga mang ga ga wa, kag yat itong si ‐
na got ng mga wel ga noong Ok tub re 
15, 1981 ng mga mang ga ga wa sa te ‐
la sa So lid Mills at In ter na tio nal 
Pants Cor po ra ti on sa Pa rañaque at 
Lit ton Mills sa Pa sig, Met ro Ma ni la.

Nau na ri to, nag-al sa noong Ene ro 
5 at 7, 1981 ang 6,500 mi ne ro sa Be ‐
ngu et Mi ning Cor po ra ti on sa Cor dil le ‐
ra. Pi na ra li sa ni la ang mga ope ra syon 
sa mga mi na han sa An ta sok, Acu pan, 
Ba la toc, Kelly at Atok-Big Wed ge na 
tu ma gal ng si yam na bu wan. Hi ling 
ni la ang ₱1 dag dag sa ka ni lang ara ‐
wang sa hod sa unang taon ng ka ni ‐
lang col lective bar gai ning ag ree ment 
(CBA). Noong Mar so  31, 1981 ini lun ‐
sad ang ser ye ng 50 wel ga upang ipa ‐
tu pad ang dag dag sa sa hod at ala ‐
wans ba tay sa dik re to ni Marcos. Isa 
sa mga nag wel ga ay ang 10,000 ob re ‐
ro ng Novelty Cor po ra ti on.

Sa Central Luzon, na pa ra li sa ang 

ope ra syon ng 
Pep si-Co la 
Bottling Com ‐
pany noong Ab ‐
ril 4 nang mag ‐
wel ga ang 1,100 
mang ga ga wa sa 
13 bo de ga ni to 
sa Pam pa nga, 
Bu lacan, Ba ta ‐
an, Zam ba les at 
Nueva Ecija. Giit 
ng mga wel gis ta: ibi gay ang pa mas ‐
kong bo nus na hin di ni la na tang gap 
mu la pa 1975. Si nu way na man ng 
7,000 mang ga ga wa ng Ba ta an 
Export Proces sing Zo ne (BEPZ) ang 
pa ta ka rang wa lang wel ga sa “pa rai ‐
so” ng mga da yu hang kum pan ya. 
Nag lun sad ng pang ka la ha tang wel ga 
noong Hul yo 31, 1981 ang mga 
mang ga ga wa ng Ford En si te Ltd, 
Ma rive les Ap pa rel Corp., In teg ra ted 
Electro nics Inc., Mo nas te ria Knit ting 
Inc., at Mat tel Phils Inc. 

Sa Neg ros Occi den tal, nag-ak las 
noong ka ta pu san ng Ene ro 1982 ang 
ma hi git 1,000 mang ga ga wa na ka sa pi 
ng Na tio nal Fe de ra ti on of Su gar 
Wor kers sa Central Azuca re ra de La 
Car lo ta nang tu mang gi ang kum pan ‐
ya na ibi gay sa ka ni la ang 13th month 
pay pa ra sa na ka ra ang ilang taon.

Sa bay-sa bay na nag wel ga noong 
Ab ril 16, 1984 ang mga mang ga ga wa 
sa 120 pag ga wa an sa Met ro Ma ni la 
upang ba ti ku sin ang mga pa sis tang 
ata ke at pa nu nu pil sa mga wel gis ta 
sa mga pi ket layn. Sa pa re hong araw, 
li bu-li bong mang ga ga wa ang nag ‐
martsa sa li bing ng da la wang wel gis ‐

Pan sa man ta lang na su pil ang ki lu sang wel ga at mga ki ‐
los pro tes ta ng mga mang ga ga wa at mga ta ga su por ta 

ni to nang ipa taw ni Fer di nand Marcos Sr ang ba tas mi li tar 
sa buong ban sa noong 1972. Ngu nit nang tu min di ang kri ‐
sis sa eko nom ya, hin di nito na ga wa na pi gi lang pu mu tok 
ang mga wel gang nag si mu la sa La Ton deña noong 1975. 
Nag tu luy-tu loy ito ka sa bay ang mga an ti- pa sis tang pa ki ‐
ki ba ka na nag pa bag sak sa pa sis tang dik ta du rang US-
Marcos noong Peb re ro 1986, at ma ging sa mga unang 
taon sa ila lim ng re hi men ni Co razon Aqui no.

ta sa Foam tex In dustri es na pi nas ‐
lang noong Ab ril 7, 1984 ha bang na ‐
sa pi ket layn. Lu ma wak ang wel ga sa 
Far Eas tern Univer sity, Phi lex, 
Quezon Deve lop ment Bank (sa 
Quezon at wa long sa ngay ni to sa 
La gu na, Ba ta ngas at Na ga City), 
Milky Way Ma nufactu ring and Che ‐
mical Ma nufactu ring. Sa man ta la, 
nag li ban sa ka ni lang mga tra ba ho 
ang 5,000 mang ga ga wa ng Me ralco 
at nag martsa sa pa li gid ng ka ni lang 
upi si na sa Pa sig. 

Sa ikat long pag ka ka ta on, pu ‐
mu tok ang ma la wa kang wel ga sa 
BEPZ noong Ma yo 28, 1984. Si na li ‐
han ito ng 15,000 mang ga ga wa mu ‐
la sa 18 un yon. Na ga nap ang nau ‐
nang mga wel ga noong Hun yo 1982 
at Ok tub re 1983.

Li bu-li bong mang ga ga wa ang 
nag wel ga sa 144 kum pan ya sa Met ro 
Ma ni la noong Mar so 10, 1984. Ka bi ‐
lang di to ang Rub ber world-A di das 
(6,900), Yu pangco Cot ton Mills 
(3,000), Dai-ichi (4,000) at South 
Har bor (3,000).

Pag sa pit ng 1986, hi git na umun ‐

Ba lik-ta naw sa ki lu sang wel ga
noong de ka da ot sen ta
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Isa ga wa ang ma la wa kang kam pan ya 
sa pro pa gan da at edu ka syon. Ma ta ‐
pang, ma pa nga has at ma pan lik hang 
ita yo, pa sig la hin at pa la ka sin ang 
mga un yon at iba't ibang an yo ng 
sa ma hang mang ga ga wa. Kam tin ang 
ilang ulit na pag la kas ng ki lu sang 
un yon sa isang tak dang pa na hon.

Su si ang pa pel ng ki lu sang 
mang ga ga wa sa pag su su long ng 
ma la wa kang ki lu sang ma sa sa ka ‐
lun su ran. Ang ma la wa kang pag ki los 
ng mga mang ga ga wa ay ma ti bay na 
angkla han pa ra sa ma la wa kang 
pag bu buo ng mga sa ma han, grem yo 
at iba pang ti po ng aso sa syon ng 
iba't ibang de mok ra ti kong uri at 
sek tor, pa ra ipag tang gol ang ka ni-
ka ni lang in te res at ka pa ka nan.

Mu la sa ka ni lang mga pab ri ka, 
da pat pa ki lu sin ang mga mang ga ga ‐
wa sa lan sa ngan pa ra ipa ma las ang 
ka ni lang la kas sa pa ki ki pag la ban pa ‐
ra sa in te res ng buong uri at buong 
ba yan. Sa ga yon, ang mga un yon ay 
nag si sil bi hin di na la mang sa in te res 
ng mga mang ga ga wa sa isang pa ga ‐
wa an, kun di nag si sil bing or ga ni sa ‐
syon pa ra sa ka ni lang pag la hok sa 
mga pa ki ki ba kang pan li pu nan. Hi git 
sa la hat, da pat mu lat na ika wing ng 
ki lu sang mang ga ga wa ang sa ri li ni to 
sa mga pa ki ki ba ka ng ma sang mag ‐
sa sa ka sa ka na yu nan la ban sa pyu ‐
dal at ma lap yu dal na pag sa sa man ‐
ta la at pa sis tang pang-aa pi.

Da pat pus pu sang ku mi los ang 
mga kad re at ka sa pi ng Par ti do 
upang mag sil bing li him na ase rong 
gu lu god ng ki lu sang mang ga ga wa. 
Da pat si lang mag sil bing hu wa ran 
ng disiplina, sigasig, kawalang-
pagod, ta pang, de ter mi na syon at 
re bo lu syo nar yong op ti mis mo. Da ‐
pat na sa una han si la ng ma sang 
mang ga ga wa sa pag martsa sa lan ‐
sa ngan, at sa pag bag tas sa lan das 
pa tu ngo sa ka na yu nan upang mag ‐
sil bing mga man di rig ma at ku man ‐
der ng huk bong ba yan.

Da pat ita as ang pam pu li ti ka at 
ma ka-u ring ka mu la tan ng mga 
mang ga ga wa at itu ro ang ka ni lang 
na mu mu nong pa pel sa re bo lu syo ‐
nar yong pa ki ki ba ka pa ra sa pam ‐
ban sang ka la ya an at de mok ra sya, 
at so sya lis tang hi na ha rap.

Apat na open si ba, ini lun sad ng BHB
INAMBUS NG Ba gong Huk bong Ba yan (BHB) ang mga ele men to ng CAFGU sa Ba ra ‐
ngay Man lut-od, Placer, Mas ba te noong Nob yembre 7. Da la wang ele men to ang na pa ‐
tay at na sam sam sa ka ni la ang da la wang maik ling ar mas, ilang mga ma ga sin, mga ba la 
at iba pang ka ga mi tang mi li tar.

Ang na tu rang am bus ay dag dag sa hi git 20 ak syong ge ril yang inilun sad sa pru ‐
bin sya ng mga yu nit ng BHB nga yong taon. Anang yu nit, ha los pla tun ang bi lang ng 
mga kas wal ti sa ha nay ng reaksyunaryong armadong pwersa sa mga ito.

Sa man ta la, mag ka su nod na ak syong mi li tar ang ini lun sad ng BHB-Central Neg ‐
ros la ban sa mga ber du gong tro pa ng 62nd IB noong Nob yembre 12.

Na ga nap ang unang open si ba ban dang alas-5:32 ng ha pon la ban sa de tatsment 
ng mi li tar sa Ba ra ngay Bud la san, Can la on City. Pag sa pit ng ga bi, pi na pu tu kan ng 
Pu lang huk bo ang nag kum pu lang mga sun da lo ng 62nd IB sa gym ng Ba ra ngay Tri ni ‐
dad Na tio nal High Scho ol, Ba ra ngay Tri ni dad, Gui hul ngan City. Isa ang na pa tay at 
da la wa ang na su ga tan sa mga pa sis ta sa mga ar ma dong ak syon.

“Ang pa na na ti li at pag ka kam po ng mi li tar sa mga paa ra lan at iba pang pam pub ‐
li kong lu gar ay ma li naw na pag la bag sa mga tuntunin sa ba tas ng dig ma at Compre ‐
hen sive Ag ree ment on Res pect for Hu man Rights and In ter na tio nal Hu ma ni ta ri an 
Law,” anang BHB-Central Neg ros.

Sa Ab ra, pi na pu tu kan ng yu nit ng BHB ang isang ko lum ng 54th IB at 102nd IB ‐
de noong Nob yembre 4 sa Ba ra ngay Mo gao, Licuan-Ba ay. Tat long pa sis tang sun da lo 
ang na pa tay. Ka bi lang si la sa tro pang nag lu lun sad ng na ka po kus na ope ra syong mi ‐
li tar sa pru bin sya sa nag da ang mga bu wan.

Glo bal Cli ma te Stri ke. 
Ini lun sad noong Nob ‐
yembre 12 ang mga pro ‐
testa sa iba’t ibang pa nig 
ng mun do ka sa bay ng 
COP27 (27th Conference 
of the Parties). Sa Pi li pi ‐
nas, nag ti pon ang mga de ‐
mok ra ti kong gru po sa 
Ban ta yog ng mga Ba ya ni 
sa ila lim ng pa na wa gang 
Cli ma te Jus tice Now at 
End Cli ma te Im pe ria lism.

Sa hod Ita as, Pre syo Iba ‐
ba. Pe ti syon at ser ye ng 
mga pag ki los ng mga un ‐
yon at gru pong mang ga ga ‐
wa pa ra itu lak ang es ta do 
na ita as ang sa hod at iba ba 
ang pre syo ng mga bi li hin. 
Si ni mu lan ang pe ti ti on 
sig ning sa Cu bao, Quezon 
City noong Nob yembre 
11. Noong Nob yembre 16, 
nag tu ngo si la sa Kong re so 
pa ra ipa na wa gan ang pag ‐
sa ba tas ng An tiU ni on In ‐
terfe rence Bill. 

Da dagbad yet sa mga os ‐
pi tal. Nag pi ket sa ha rap ng 
Se na do ang mga myembro 
ng Al li ance of Health Wor ‐
kers noong Nob yembre 17 
pa ra igi it ang dag dagbad ‐
yet pa ra sa mga pam pub li ‐
kong os pi tal, taasswel do 
at dag dag na mga mang ga ‐
ga wang re gu lar.

Unity walk la ban sa 
ROTC. Nag lun sad ng 
isang “u nity walk” ang 
daandaang es tud yan te mu ‐
la sa iba’t ibang uni ber si ‐
dad sa Met ro Ma ni la noong 
Nob yembre 18, In ter na syu ‐
nal na Araw ng Mga Es tud ‐
yan te. Ti nu tu lan ni la ang 
pag ba ba lik sa Man da tory 
ROTC sa mga eskwe la han 
na iti nu tu lak ni Bi se Pre si ‐
den te Sa ra Du ter te.

lad ang ki lu sang wel ga kung saan buong 
taong ma sig lang na sus te ni ito. Tu ma as 
ang mga bi lang ng mga wel ga noong 1985 
nang 30% mu la 282 noong 1984 tu ngong 
366. Hi git ding du ma mi nang 67% ng mga 
mang ga ga wa ang lu ma hok sa mga wel ga, 
mu la 65,000 tu ngong 109,000.

Noong Nob yembre 13, 1986 di nu ‐
kot at pi nas lang si Ka Ro lan do Ola lia, 
ta ga pa ngu lo ng Ki lu sang Ma yo Uno 
(KMU) at ng Par ti do ng Ba yan, at ka sa ‐
ma ang un yo nis tang si Leo nor Alay-ay. 
Uma bot sa ka la ha ting mil yon ang nag ‐
martsang mang ga ga wa nang ili bing si ‐
na Ka Lan do noong Nob yembre 20, 
1986. Bi lang pa ki ki ra may, pi na ra li sa ng 
15,000 mang ga ga wa ang 28 sa 31 kum ‐
pan ya ng BEPZ.

Umaa bot sa 200,000 ob re ro ang nag ‐
da os ng mga mi li tan teng ra li at de ‐
monstra syon sa Met ro Ma ni la at iba pang 
sentrong ur ban ng ban sa upang ipag di ‐
wang ang ma ka say sa yang araw ng pag ‐
ga wa noong Ma yo 1, 1989. Nag ti pon sa 
Lu ne ta Grandstand sa May ni la ang may 
130,000 mang ga ga wa sa ila lim ng KMU. 
Isa sa pi na ka ma la king pag ki los ito pa ra sa 
ma ka say sa yang araw ng mga anak pa wis 
na na ging hud yat ng pag si mu la sa pang ‐

ka la ha tang wel ga noong Ma yo 26 hang ‐
gang 31, 1989. Si na li han ito ng 500 un yon 
sa Met ro Ma ni la, 57 kum pan ya sa Central 
Luzon, par ti ku lar sa Bu lacan at Ba ta an, 
Sout hern Ta ga log (11), Min da nao (69), 
Vi sa yas (22) at Northern Luzon (3). 

Pi na ra li sa sa buong ban sa ang 700 
kum pan ya sa pag ma ma nu pak tu ra, 
transpor ta syon at ser bi syo, at na wa la 
ang 5 mil yong araw-pag ga wa sa mga 
ka pi ta lis ta. Ku mi los si la sa mga pi ket ‐
layn sa ha rap ng mga pab ri ka, nag ‐
martsa sa mga kal sa da at nag de ‐
monstra syon sa mga pla sa at sa ha ra ‐
pan ng Kong re so. De man da ni la ang 
dag dag na ₱30 across-the-bo ard sa 
ara wang mi ni mum na sa hod sa la hat ng 
mga mang ga ga wa.

Noong Ma yo 30, nag pa sa ang 
Kong re so ng pa nu ka lang ba tas na nag ‐
bi gay ng ₱25-₱20-₱15 umen to sa mi ni ‐
mum na ara wang sa hod. Da hil di to, 
nap wer sa ang gubyerno na ap ru ba han 
ang pa nu ka lang ba tas sa ka bi la ng ma ‐
tin ding pag tu tol mu la sa mga da yu han 
at lo kal na ka pi ta lis ta at ng pa pet na 
re hi meng Aqui no I. 

Na ka mit ng mga uring anak pa wis 
ang ka ni lang mga ta gum pay da hil sa la ‐
kas ng ki lu sang wel ga!

Mula sa pahina 3
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3 bats ng pag-aa ral ng AKP,
ini lun sad sa Neg ros 

SA UNANG ANIM na bu wan ng taong 2022, 
na ka lun sad ang Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi ‐
nas sa is la ng Neg ros ng tat long pag-aa ral 
sa Aban teng Kur so ng Par ti do (AKP). Nai da ‐
os ito sa mga la ra ngang ge ril ya sa ha rap ng 
maig ting at tu loy-tu loy na mga ope ra syong 
mi li tar ng pa sis tang 3rd ID.

Ma ya man ang na ging ta la ka yan at pag ‐
pa pa li tan ng mga ide ya at ka ra na san da hil 
nag mu la sa iba't ibang uri ang du ma lo sa mga 
pag-aa ral. Sig ni pi kan te ang pag pa pa ta pos ng 
hin di ba ba ba sa 40 in di bidwal sa mga pag-
aa ral ma ka ra an ang unang ser ye ni to noong 
unang ba ha gi ng 2019.

Ang AKP ay ba ha gi ng tat long an tas na 
kur so ng Par ti do. Kumpre hen si bong pi nag-
a ra lan dito ang mga su la tin ng mga da ki ‐
lang ko mu nis tang li der na si na Marx, En ‐
gels, Le nin, Sta lin at Mao.

“Mas na ki ta ko kung paa no mai la pat ang 
ating teor ya sa mga prak ti kal na prob le ma 
ng re bo lu syon,” ayon sa isang mag-aa ral.

"Mas na pa ta tag ang aking ma kau ring 
pa ni nin di gan. Ang pag grad weyt na tin ay 
ma la king sam pal sa kaa way!" dag dag ng 
isa pa.

Araw ng Pag-a laa la sa mga mar tir ng re bo lu syon,
ini lun sad

KASABAY NG PAGTITIRIK ng mga kan di la, sa ma-sa mang ina la la at 
pi nag pu ga yan ng mga Pu lang man di rig ma ng mga yu nit ng Ba gong 
Huk bong Ba yan (BHB) sa Min da nao ang mga ba ya ni at mar tir ng de ‐
mok ra ti kong re bo lu syong ba yan. Kaug nay ito ng ini lun sad na araw ng 
pag gu ni ta sa mga mar tir noong Nob yem re 7 sa pa ngu ngu na ng Na ‐
tio nal De mocra tic Front (NDF)-Min da nao. Iti na on ito sa araw ng 
pag ta ta gum pay ng So sya lis tang Re bo lu syon sa Rus sia noong 1917.

Inia lay ang pag gu ni ta ki na Jorge Madlos (Ka Oris), pam ban sang 
ta ga pag sa li ta ng BHB, Antonio Cabanatan (Ka Man lim ba sog), 
myembro ng Ko mi syon sa Min da nao ng Par ti do, Me nandro Vil la nueva 
(Ka Bok), pam ban sang ku man der ng BHB, at ma ra ming mahuhusay 
na kad re ng Par ti do at ku man der at man di rig ma ng BHB na nag bu wis 
ng bu hay alang-a lang sa re bo lu syon.

Sa Su ri gao del Sur, nag ti pun-ti pon ang masa sa lokalidad at mga 
Pu lang man di rig ma pa ra ilun sad ang ka ni lang simpleng ak ti bi dad. 
Nag bi gay ng mga men sa he ang mga man di rig ma at ma ging ang mga 
ma sa na du ma lo sa pag ti ti pon. Hin di rin pi na lam pas ang pag ka ka ta on 
pa ra mag-a lay ng ka ni-kan yang pangkulturang pag ta tang hal ang 
mga du ma lo pa ra sa prog ra ma.

"Da pat lang na su mu por ta at ma ki la hok sa pa ki ki ba ka hang gang sa 
ta gum pay," sa bi ng isang residenteng dumalo. Sam bit pa ng isa, "tu ‐
nay ngang ang BHB ang ta ga pag tang gol at sun da lo ng ma sang api."

Nag lun sad din ng ka tu lad na pag ti ti pon ang yu nit ng BHB sa Agu ‐
san del Nor te at iba pang ba ha gi ng Min da nao. Na pu no ng emo syon 
ang mga pag ti ti pon ngu nit sa ka hu li-hu li ha'y mu ling pi nag ti bay ng 
ba wat isa ang de ter mi na syon na su mu long.

14-an yos na ba ta, ina res to ng mi li tar 

Ina res to at inin te ro ga ng 94th IB noong Nobyembre 14 ang 14-an yos na 
ba tang ba bae na si Jelca Ario la sa Sit yo Su ba-Su ay, Ba ra ngay Ma ha lang 

sa Himamaylan City, Negros Occidental sa paratang na anak siya ng Pulang 
mandirigma. Pau wi ga ling eskwe la han si Ario la nang la pi tan ng mi li tar at dal ‐
hin sa de tatsment. Pi na ka wa lan si ya ma ta pos ang ilang oras na pang gi gi pit at 
pa na na kot. Sa pa re hong syu dad, bi nug bog at ini nte ro ga ng 94th IB si Ta ta 
Ba la sa bas sa Sit yo Pi sok, Ba ra ngay Bue navis ta noong Nobyembre 11.

Ili gal na ina res to ang mag sa sa ‐
kang si Char lie Le lis noong Nob ‐
yembre 1 sa Ba ra ngay Sa ngat, Gu ‐
bat, Sor so gon sa ga wa-ga wang ka ‐
song pag pa tay at tang kang pag pa ‐
tay. Idi na wit si Le lis sa isang 
engkwentro ng Ba gong Huk bong 
Ba yan at mga sun da lo. 

Pi na sa bu gan ng M203 at 
inistra ping ng 203rd IB de ang mga 
ba ha gi ng Ba ra ngay Rizal, Agu as, at 
Pi to go sa Rizal, Occi den tal Min do ro, 
ala-1 ng ma da ling araw noong Nob ‐
yembre 6. Sa su mu nod na araw, wa ‐
lang ha bas na pi nau la nan ng ba la 
ang ka ta bing ba ra ngay ng Ma no ot, 

Rizal. Ti na ta yang 100 pa mil ya ang 
lu mi kas pa ra sa ka ni lang ka lig ta san. 

Ope ra syong mi li tar sa Neg ros
Mu la Nob yembre 2, nag-oo pe ra ‐

syon na ang 300-400 tro pa ng 62nd 
IB sa hang ga nan ng mga ba yan ng Bi ‐
nal ba gan at Isa be la sa Neg ros Occi ‐
den tal at La Li ber tad sa Neg ros Ori ‐
en tal. Hin di ba ba ba sa 10 ba ra ngay 
at 20 sit yo ang apek ta do ng na tu rang 
ope ra syon. Sa ilang lu gar ay nag pa ‐
pa tu pad ng curfew ang mga sun da lo. 
Nag ka kam po rin si la sa mga sentro ng 
ba ra ngay, ba hay ng mga re si den te at 
iba pang si bil yang istruk tu ra. Gu ma ‐

ga mit si la ng mga dro ne na nag du du ‐
lot ng ta kot sa mga re si den te da hil sa 
mai ngay ni tong tu nog.

Noong Nob yembre 5, ili gal na 
ina res to si To nie Elod ma ta pos ha ‐
lug hu gin ng 62nd IB ang kan yang 
ba hay  sa Sit yo Ma ba to, Ba ra ngay 
Ta la on, La Li ber tad. Di na kip din ni ‐
la si Joel Car pio, kompra dor ng ba ‐
boy na ta ga-Ba ra ngay Can su man di. 
Ni lag yan ng plas tik ang kan yang ulo 
ha bang ki na kas ti go.

Pi tong mag sa sa ka ang inin te ro ‐
ga at ti na kot ng mga sun da lo, at 
hin di ba ba ba sa li mang ka ba ha yan 
ang pi na sok at isang ba hay ang ni ‐
ran sak sa mga Ba ra ngay Maca si lao 
at Wi nas wa san sa Ca lat rava at ba ‐
ra ngay Bug-ang at Mag ticol, To bo so 
noong Ok tub re 19. Ang mga 
paglabag na ito ay bunga ng paniba ‐
gong bwelo ng mga nakapokus na 
operasyong millitar sa mga bayan sa 
Northern Negros mula Oktubre.
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Ang na ka gu gu lat ay ang ipi nag ‐
ma la ki ng mga upi syal ng es ta do na 
lu ma go ang eko nom ya du lot ng 
pagbwe lo ng pag gas ta ng mga pa ‐
mil ya ha bang “bu ma ba lik na” ang 
ma ma ma yan sa “bu hay ba go ang 
pan dem ya.” Lu mik ha diu ma no ito ng 
"pag ta as ng de mand" na iti nu tu ro 
ni lang isa sa mga da hi lan kung ba kit 
pa tu loy na tu ma ta as ang pre syo ng 
mga bi li hin.

“Bu wa on! Hi rap na hi rap na 
mga ta wo di di, na nun in sa sa bi ni la 
na lu ma la ki ang de mand?” (Si nu ‐
nga ling! Hi rap na hi rap na ang mga 
tao di to, anong pi nag sa sa bi ni lang 
tu ma as ang de mand?) Ito ang reak ‐
syon ni Mang Ta ni, 37-ta ong gu lang 
na mang ga ga wang-bu kid sa isang 
ni yu gan sa Sor so gon, nang ta nu ngin 
si ya kaug nay di to.

Nag ta la ang ka lak han ng re hi ‐
yon ng Bicol ng 7.2% na tan tos sa 
impla syon noong Ok tub re, mas ma ‐
ta as nang 0.6% kum pa ra sa Set ‐
yembre. Tu lad sa ibang ba ha gi ng 
ban sa, pi na ka ma bi lis na su mi rit ang 
mga pre syo ng pag ka in sa re hi yon.

Dag dag-pa sa nin ang mga pag ‐
ta as na ito kay Mang Ta ni. Na ki ki ‐
ta nim si ya ng ka mo teng ka hoy sa 
lu pa ng kan yang te nan teng mga 
ma gu lang pa ra ma ka dag dag ng ki ta. 
Ka hit ma ma su kan pa si ya sa pa ‐
ngat long tra ba ho, hin di pa rin sa pat 
ang kan yang ki ki ta in. Sa ka buuan ng 
re hi yon, na ka pa ko ang sa hod sa la ‐
hat ng sek tor sa ₱345/a raw. Ma la ‐
yong-ma la yo ito sa ₱1,119 na na ka ‐
bu bu hay na sa hod pa ra sa 5-ka ta ‐
ong pa mil ya.

Ga yun din ang ka la ga yan ni Mai 
Si nay, isang lo la na may 5-ek tar ‐
yang ni yu gan na ti nat ra ba ho ng 
kan yang pa mil ya.

“Ku lang na ku lang ang ki ta la lu ‐

na ang ba ba ng bi li han ng kop ra 
nga yon,” kwen to ni ya. May inaa la ‐
ga an si yang li mang apo, edad li ma 
hang gang 16-ta ong gu lang.

“Li ban sa pag ka in, pi na ka ma bi ‐
gat ang si ngil sa kur yen te,” ani ya. 
“Dag dag pa ang mga project ng mga 
ba ta.” Wa lang panggastos si na Mai 
Si nay la bas sa pi na ka ba ta yang mga 
pa nga ngai la ngan.

Tu lad ni Mang Ta ni, di ka bi lang 
ang pa mil ya ni Mai sa mga "nag pa ‐
ta as ng de mand."

“Mas bu ma ba nga da hil wa lang 
pam bi li,” ani ya. “Mas ku mon ti rin 
ang na bi bi li.”

Ma ling su ri, ma ling tu gon
Bi na ti kos ng Ibon Foun da ti on 

ang tu gon ng es ta do na pag ta ta as 
ng tan tos sa in te res pa ra ren da han 
ang dag dag pang pag si rit ng impla ‐
syon. Anim na be ses nang iti na as ng 
Bang ko Sentral ng Pi li pi nas ang in ‐
te rest ra te mu la Hul yo.

Ayon sa gru po, ang pagtataas 
ng interest rates ay maaaring la lu ‐
pang mag pa ba gal sa eko nom ya, 
mag bu nga sa di semple yo at pag pa ‐
bag sak ng ki ta ng mga pa mil ya. 
“Bu ma ba gal na ang eko nom ya, ang 
na li lik hang mga tra ba ho ay low-pa ‐
ying (ma ba ba ang sa hod) at di por ‐
mal, at da ti nang di tu ma ta as ang 
ki ta ng mga pa mil ya.”

Hin di angkop na pa ra an ang 
pag ta ta as ng in te rest ra te pa ra 
aga pan ang impla syon, ani to. Ito ay 
da hil hin di nang ga ga ling ang pag si ‐
rit ng pre syo sa pag ta as ng de mand. 
(Sa mga ka pi ta lis tang ban sa, nang ‐
ya ya ri na tu ma ta as ang impla syon 
ka pag ma ta as ang emple yo at ma ra ‐
ming ha wak na pe rang pang gas tos 
ang mga kon syu mer na mang ga ga ‐
wa.) Anang Ibon, ang di na ra nas na 

Hin di na gu lat ang ma sang anak pa wis sa pag si rit ng tan tos ng impla syon 
tu ngong 7.7% noong Ok tub re. Ram dam na ram dam ni la ang pag li it ng 

ha la ga ng ka ni lang sa hod at ki ta, at ang pag ka lam ng sik mu ra ng ka ni lang 
mga pa mil ya.

Ko res pon sal

Tu ma ta as daw ang impla syon
da hil tu ma ta as ang de mand?

impla syon sa ban sa ay du lot ng ti ‐
na ta wag na “cost-push” na mga 
sa lik. Ang mga ito ay dag dag sa 
gas tos sa pro duk syon, na si ya na ‐
mang nag pa pa ta as sa pre syo ng 
mga pro duk to.

Ang to too, bu ma gal pa nga ang 
pag gas ta ng mga pa mil ya, na ma ki ‐
ki ta sa da tos ng es ta do sa pag li it 
ng ha la ga ng hou se hold spen ding 
sa na ka ra ang tat long kwar to. (Ang 
hou se hold spen ding ang su ma ng 
gi na gas ta ng mga pa mil ya pa ra sa 
ba ta yang mga pa nga ngai la ngan 
tu lad ng pag ka in, da mit, upa, gas ‐
tos sa ener hi ya, transpor ta syon, 
du rab le goods tu lad ng kot se, gas ‐
tos me di kal, pag li wa liw at iba pang 
ser bi syo.) Sa Pi li pi nas, bi nu buo ni ‐
to ang 80% ng gross do mes tic pro ‐
duct, at isang pa ngu na hing su ka ‐
tan ng de mand.

Dag dag sa hod ang pa na wa gan 
ng ki lu sang ma nga ga ga wa sa git na 
ng pag si rit ng impla syon. Da hil sa 
nag ta ta a sang pre syo, na sa ₱494 
na la mang ang tu nay na ha la ga ng 
sa hod sa National Capital Region 
na ₱570. Ma ta gal nang da pat iti ‐
na as ang sa hod, la lu na ma ta pos 
lub hang naag nas ang ha la ga ni to 
du lot ng ma pang wa sak na mga 
lockdown sa na ka ra an, wa lang ti gil 
na pag ta as ng pre syo ng pet rol yo 
at iba pa. Ka sa bay ni to, pa na wa ‐
gan ng mga de mok ra ti kong sek tor 
na isus pin de o tang ga lin ng es ta do 
ang mga bu wis na na ka pa tong sa 
mga ki no kon su mong pro duk to tu ‐
lad ng VAT at mga exci se tax sa la ‐
ngis.
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Pa ra pu nan ang ka pa ba ya ang 
ito at isu long ang ka ni lang ka ra pa ‐
tan sa edu ka syon, bu muo ang isang 
yu nit ng huk bong ba yan sa Isa be la 
ng prog ra mang Li te ra si ya at Nu me ‐
ra si ya o Lit Num na angkop sa ka ni ‐
la. Ini lu lun sad di to ang por mal na 
mga kla seng may ka ta ngi ang "klas ‐
rum" kung saan ka la hok ang da la wa 
o hi git pang bi lang ng mga es tud ‐
yan teng mag ka-an tas ang ka ka ya ‐
han.

Ini lu wal ng prak ti kang ito ang 
ku ri ku lum pa ra sa mga ka sa ma na 
ma ru nong nang mag ba sa at mag bi ‐
lang upang pa tu loy pang paun la rin 
ang ka ni lang ka ka ya han. Na ka ang ‐
kla ito sa mga ga wa ing gi na gam pa ‐
nan ni la sa loob ng huk bong ba yan. 
Na ka di sen yo ito pa ra ma big yan si la 
ng dag dag na kumpyan sa na ma ngu ‐
na sa mga pam pu li ti kang ga wa in sa 
ha nay ng kap wa man di rig ma at ma ‐
sa. Ilan sa mga na ging pa ngu na hing 
po kus ang: Pag ba ba sa at Pag-u na ‐
wa, Pa ki ki nig at Pag-u na wa, Ma lik ‐
ha in at Tek ni kal na Pag su su lat, 
Pagkwen ta, at Pag sa sa li ta sa Pub li ‐
ko. Epek ti bo itong nai pa ta gos sa pa ‐
ma ma gi tan ng iba't-i bang ma lik ha ‐
ing pa ma ma ra an at pang kul tu rang 
ak ti bi dad. May mga pag-aa ral din sa 
syen sya at ka say sa yan na bu kas sa 
la hat ng mga Pulang man di rig ma.

Isang na pa tu na yang epek ti bong 
pa ma ma ra an ang "Song Analysis" 
na nag la la yong ma sa nay sa pa ki ki ‐
nig ang mga ka sa ma at ma ta las na 
su ri in ang men sa he ng mga kan ta, 
ba li ta o pag-aa ral. Pa bo ri to ito ng 
mga ka sa mang ma hi lig sa mu si ka. 
Nag lun sad din ng mga pa li han sa 
pag ga wa ng tu la at sa nay say na na ‐
kaa yon sa mga re bo lu syo nar yong 
te ma upang ma su bay ba yan ang 
pag bay bay ng mga sa li ta at pag buo 
ng istruk tu ra ng mga pa ngu ngu sap 

o ta lud tod. 
Pa na pos ng mga kla se ng syen ‐

sya at ka say sa yan ang mga pag su ‐
su lit na nag tu tu lak sa mga ka sa ma 
na ma ki nig nang ma bu ti at mag ta la 
sa git na ng mga ta la ka yan. Ang mga 
ka sa mang hin di pa na ka pag su su lat 
ay hi ni hi ka yat na kop ya hin ang mga 
sa li ta (na na sa bis wal) sa tu long ng 
mga ka sa mang ma ru nong nang mag ‐
su lat. Na ka tu tu long ito sa pag ka ka ‐
bi sa ng mga de tal ye la lo na kung ba ‐
go sa pan di nig ang mga sa li ta.

Nag lu lun sad din ng "Clue Hunt" 
kung saan ang ha ha na ping mga 
"clue" o pa la tan da an ay na ka ta go 
sa iba't ibang er ya ng kam pu han at 
may mag ka ka ug nay na pa nu to. Da ‐
pat ma ha nap at ma sa gu tan ni la ang 
la hat ng mga ito ba go mau bos ang 
ini la ang oras.

Ini ug nay na man ang "Pag ba ba ‐
ha gi ng Ka sa na yan" sa pro duk syon 
tu lad ng pag pa pa kat ng si lo (bi tag), 
pag ka ka yas ng rat tan o uway, pag ‐
ku ha ng ubod, at iba pa, pa ra ita as 
ang di wa ng pa ki ki pag-a ra lan sa pa ‐
gi tan ng mga gu ro at es tud yan te. 
Isang pa ra an din ang pag bu buo ng 
Ta la sa li ta ang Marxis mo-Leni nis mo-

Ma ra mi sa mga Pu lang man di rig ma sa Isa be la sa Cagayan Valley ay mu la 
sa uring mag sa sa ka at pam ban sang mi nor ya. Ka bi lang si la sa pi na kaa ‐

pi at pi na ka pi na ba ya ang sek tor ng li pu nan. Da hil di to, ma ra mi sa ka ni la ang 
hin di na ka tun tong sa anu mang paa ra lan, at hi rap, kung may kaa la man man, 
sa pag ba ba sa, pag su su lat at pagkwen ta.

Ko res pon sal

Lit Num ng huk bong ba yan sa Isa be la
Maois mo na nag la la man ng mga ka ‐
ra ni wang sa li tang na ba bang git sa 
mga pag-aa ral. Ni la lang ka pan ito 
ng es tud yan te ng mga maiik sing 
pa li wa nag ba tay sa kan yang pag-u ‐
na wa, na gi na ga ba yan ng kan yang 
gu ro. Ma la king tu long ito sa pag ha ‐
han da sa mga es tud yan te sa pag ‐
ku ha ng mga Kur song Pam par ti do.

Pag ha rap sa mga ka sa mang
ti na ta yang may dyslexia

Bu muo ang gru po ng mga 
instruk tor ng ku ri ku lum na na ka ‐
ang kop sa ka hi ra pan sa pag ba ba sa 
ng isang ka sa mang dyslexic. (Ang 
dyslexia ay isang kun di syon kung 
saan nahihirapang kumilala sa mga 
letra at numero na nagiging sagka 
sa pagkatutong mag ba sa at mag su ‐
lat).

 Ba ha gi ng pro se so ng pag ka tu ‐
to ang pag kor te ng es tud yan te ng 
mga let ra at nu me rong na ka ka li ‐
mu tan o hin di na pag-ii ba sa ba wat 
isa ka pag na ka su lat ga mit ang mga 
pi ra so ng ka hoy at lu bid. Da hil ang 
ka sa mang ito ay nag sa sa nay din bi ‐
lang me dik, gi na wan si ya ng ma la ‐
la king la ra wan ng ther mo me ter at 
sphygmo ma no me ter bi lang pag sa ‐
sa nay sa nu me ra si ya, ka sa ma ng 
ma ra mi pang bis wal upang ma ka tu ‐
long sa pag-aa ral ng aku pang tu ra 
at mga pa nga lan ng mga ga mot.

Nag re sul ta sa ma ta as na pag ‐
pa pa ha la ga sa pa tu loy na pag-aa ‐
ral at ma sig lang di wa ng pa ki ki ‐
pag-a ra lan ang ma sa yang ka ra na ‐
sang ito. Ma bi lis na naa bot ng yu nit 
ang 100% na an tas ng li te ra si ya 
kung saan may mi ni mum na ka ka ‐
ya han sa pag ba ba sa at pag su su lat. 
Na pan day ang ma hu hu say na es ‐
tud yan te sa pag ba ba sa, pag bi bi ‐
lang, pag kuk wen ta at pag su su lat sa 
loob la mang ng maik sing pa na hon. 
Na ka tu long nang ma la ki ang pag lu ‐
lun sad ng mga pu long pag pu na at 
pag pu na-sa-sa ri li sa pa gi tan ng 
mga gu ro at es tud yan te sa pag pa ‐
pa un lad ng mga ma ter yal at pa ma ‐
ma ra an ng prog ra mang Lit Num.
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Re la syong pa ngi no on-ka sa ma
Saup o ka sa ma sa pa la yan si 

Ta tay Be bot. Tat lum pong taon na 
ni yang si na sa ka ang 2-ek tar yang 
lu pa na hin di kan ya. Na ga wan ni ya 
ito ng 12 su kod o par se la at na ‐
kaaa ni si ya ri to ng 40 sa ko ka da ta ‐
ni man.

Umii ral ang ha ti ang 50-50 sa 
pa gi tan ni Ta tay Be bot at ng kan ‐
yang among may-a ri ng lu pa. Sa got 
ni Tatay Bebot ang la hat ng gas tos 
sa pro duk syon. Ito ang pi na ka ma ‐
pag sa man ta lang ha ti an sa pru bin ‐
sya kung saan umii ral na ang ha ti ‐
ang 70-30 pa bor sa ka sa ma at 
50-50, kung saan sagot naman ng  
amo ang gas tos sa produksyon. Hin ‐
di si ya ma ka al ma sa ta kot na pa li ‐
tan si ya bi lang ka sa ma.

Ni tong nag da ang ani han, uma ‐
bot sa ₱40,000 ang kan yang ki ta sa 
bi li hang ₱1,000 ka da sa ko o ₱20 
ka da ki lo ng pa lay. Sa ha ti ang 50-
50, ob li ga do si yang ia bot ang 
₱20,000 sa kan yang amo bi lang upa 
sa lu pa.

Sa ba wat ta ni man, gu ma gas tos 
si Ta tay Be bot ng ₱10,500 pa ra 
ipang sa hod sa mga mang ga ga wang 
bu kid na ki na ka tu wang ni ya sa pag ‐
ha han da ng lu pa, pag pu pun la, pag ‐
ta ta nim, pag-aa yos ng pi la pil hang ‐
gang sa pag-a ni. Ang bi li ni ya sa 
bin hi sa ha la gang ₱1,000 ka da sa ko. 
Gu ma gas tos si ya ng ₱4,500 pa ra sa 
pag pa pa-ispray ng pes ti sid yo. Ang 
gas tos ni ya sa abo no ay ₱3,200. 
Lahat-lahat, umabot sa ₱27,500 o 
₱222.2 ka da araw sa 90 na araw na 
sik lo. Hin di la mang hin di ku mi ta, 

abo na do pa si Ta tay pag ka ta pos ng 
ani han!

"Hin di ta la ga ka sya," ani ya. 
"Yung ki ta, la hat na pu pun ta sa gas ‐
tos sa pag sa sa ka. Nag tit ya ga lang 
ta la ga ka mi at na ngu ngu tang sa 
amo na ming maestro." Tu lad ng 
ibang saup, si ya’y lu bog at di na 
ma kaa hon sa di ma ba ya-ba ya rang 
utang.

Pa nga rap sa na ni yang ma ka ‐
pag ta pos sa pag-aa ral ang kan yang 
li mang anak. Pe ro da hil la ging lu gi 
sa ani han, inii sip ni yang pa ti gi lin na 
mu na at pa tu lu ngin si la sa bu kid.

Ma la yo sa “simpleng bu hay”
Sa li kod ng ro man ti si dong 

“simpleng bu hay” sa ka na yu nan ang 
ma sid hing pag hi hi rap ng mga mag ‐
sa sa ka, mang ga ga wang bu kid at ka ‐
ni lang mga pa mil ya.

Sa ka so ni Ta tay Be bot, kai la ‐
ngan ni ya ng mi ni mum na ₱575 ka ‐
da araw pa ra sa bi gas, ulam at asin, 
pa ma sa he ng kan yang mga anak at 
ga mit pang ka li ni san tu lad ng sa bon 
at toothpas te pa la mang.

Dag dag di to ang pa na-pa na ‐
hong gas tos pa ra sa mga prod yek ng 
mga ba ta sa eskwe la han, si ga ril yo, 
load pang-sel pon at iba pa. Wa la si ‐
yang nakaimpok pa ra sa mga big la ‐
ang gas tos tu lad ng mga pag ka ka ‐
sa kit. Mas la long wa la si yang pon do 
sa ka ling ma wa sak ang kan yang sa ‐
ka han sa ha rap ng ma la la kas na 
bag yong ma da las du ma da an sa ka ‐
ni lang pru bin sya.

Pa ra ma kaa ga pay, na ma ma su ‐
kan si Ta tay Be bot bi lang ka sa ma sa 

Baon sa utang dahil sa taas ng gas tos sa pro duk syon ang mga mag sa sa ka 
ng pa lay sa Su ri gao del Sur. Nag taa san ang pre syo ng abo no, pes ti sid yo 

at pro duk tong pet rol yo pe ro wa lang pag ba ba go sa pre syo ng pag bi li sa ka ni ‐
lang mga pro duk to. Hi git pa, na na na ti ling pi na ka ma la king bul to ng ka ni lang 
ki ta ay na pu pun ta sa upa sa lu pa sa an yo ng ma pag sa man ta lang 
par te han sa pa gi tan ni la at ka ni lang among pa ngi no ong may lu pa. 
Na na na ti ling ang ka wa lan ng sa ri ling lu pa ang pi na ka ma la king sa ‐
lik sa ka ni lang pag ka lu gi at pag hi hi rap.

ibang sa ka han, constructi on wor ‐
ker at min san ay na ngi ngis da. Sa 
pa na-pa na hon ng mga tra ba hong 
ito, ku mi ki ta si ya ng di lam pas 
₱300 ka tum bas ng buong araw na 
pag ba ba nat ng bu to.

"Syempre, tu lad ng iba, pa nga ‐
rap kong mag ka ro on ng sa ri ling lu ‐
pa pa ra may bu ma lik man la mang 
ka hit paa no sa iti nat ra ba ho ko sa 
pag sa sa ka," ani ya.

Tu nay na re por mang ag rar yo
Pa tu loy na iti nu tu lak sa pru ‐

bin sya ang pag ba ba go sa ha ti an ng 
ki ta mu la 50-50 at 70-30 tu ngong 
75-25, pa bor sa mag sa sa ka. Ito ay 
pa ra big yan ng al wan ang mga 
nag bu bung kal ng lu pa ha bang ipi ‐
nag la la ban ni la ang ka ra pa tan ni la 
sa lu pa.

Sa pa ma ma gi tan ng ko lek ti ‐
bong pag ki los sa na ka ra an, na pa ‐
ta as ng mga mag sa sa ka ang pre syo 
ng bi li han ng pa lay, kop ra at aba ‐
ka, mga prin si pal na pa na nim sa 
pru bin sya. Nai ta as din ang bi li han 
ng ko mer syal na ka hoy.

Ka sa bay ni to, nai tu lak ng mga 
mang ga ga wang-bu kid tu ngong 
₱350 -₱400 ang ara wang sa hod 
mu la sa na pa ka ba bang ₱150-₱200. 
Nai gi it din ni la ang lib reng tang ha ‐
li an at is naks.

Sa nga yon, mu ling ibi nub we lo 
ang mga kam pan yang ito kaa ki bat 
ng pag la ban sa ma tin ding mi li ta ri ‐
sa syon sa ma la king ba ha gi ng pru ‐
bin sya na ki na tam pu kan ng mga 
pag-aa res to, de ten syon at pag pa ‐
tay sa mga li der-mag sa sa ka.

Ko res pon sal

Ka wa lang lu pa ng mga mag sa sa ka
sa Su ri gao del Sur
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Sa da tos ng Concer ned Seafa ‐
rers of the Phi lip pi nes (CSP), ti na ‐
ta yang hin di ba ba ba sa 750,000 ang 
re histra dong ma ri no at man da ra gat 
sa Pi li pi nas. Sa bi lang na ito, 
400,000 la mang ang na ka sa sa kay sa 
bar ko na may kontra ta sa prin si pal 
o kum pan ya.

Na ngu ngu na ang Pi li pi nas sa pi ‐
nag ku nan ng mga ma ri no sa buong 
mun do, ayon sa da tos ng UN Confe ‐
rence on Tra de and Deve lop ment 
noong 2021. Ti na ta yang may ro ong 
isang ma ri nong Pi li pi no sa ba wat 
apat hang gang li mang crew ng mga 
sa sak yang pan da gat sa ka hit anong 
pa na hon.

Noong taong iyon, na ka pag pa ‐
da la ang mga ma ri no ng $6.55 bil ‐
yong re mi tans o ha los 21% ng ka ‐
buuang re mi tans na ipi na sok ng 
mga mig ran teng mang ga ga wang Pi ‐
li pi no sa ban sa na $31.42 bil yon. Ti ‐
na ta yang 8.9% ang ka buuang 
kontri bu syon ng mga re mi tans na 
ito sa gross do mes tic pro duct ng 
ban sa.

Disempleyo at kontraktwa li sa syon
Ka ma kai lan, naiu lat na na nga ‐

nga nib na hin di na ma ka sa sa kay sa 
mga bar ko sa Eu ro pe ang ma hi git 
50,000 ma ri nong Pi li pi no. Bu nga ito 
ng ka pal pa kan ng gub yer no ng Pi li ‐
pi nas na ita as ang an tas ng ka ka ya ‐
han at ka la ga yan ng mga ma ri nong 
Pi li pi no.

May pa ngam bang pu mal ya ang 
ban sa sa ebal wa syon ng Eu ro pe an 
Ma ri ti me Safety Agency (EM SA) sa 
pa man ta yan ng pag sa sa nay o In ‐
ter na tio nal Conven ti on on Stan ‐
dards of Trai ning, Cer tifica ti on, and 
Watchkee ping for the Seafa rers 

(STCW) nga ‐
yong taon.

Si mu la pa 2006, ma kai lang-u lit 
nang pi nu na ng EM SA ang Pi li pi nas 
at mga ahen sya ni to sa na pa ka ba ‐
bang ka ka ya han ng mga ma ri nong 
Pi li pi no. Noong 2020, ilan sa pi nu na 
ng EM SA ang ka ku la ngan ng ka ga ‐
mi tan sa pag sa sa nay, hin di angkop 
na pa ta ka ran sa pag tu tu ro at pag ‐
ta ta sa, at 46 pang "a re as of 
concern." Sa ka bi la ni to, wa lang sig ‐
ni pi kan teng ak syon ang gub yer no.

Ayon sa CSP, ang pa ngu na hing 
sa la rin sa ka pal pa kang ito ay ang 
pag pa pau ba ya ng gub yer no sa mga 
pri ba dong paa ra lan pa ra mag sa nay 
ng mga ma ri no. Ani la, ina ban do na 
ng es ta do ang tung ku lin ni to sa sek ‐
tor. Sa 76 na uni ber si dad na may ro ‐
ong prog ra ma o kur song pag ma ma ‐
ri no sa ban sa, 58 ang pri ba do.

Bwel ta ng CSP, na pa ka ma hal ng 
mat ri ku la at ba ya rin sa iti nak dang 
pag sa sa nay ng Com mis si on on Hig ‐
her Educa ti on (CHED) at Ma ri ti me 
In dustry Aut ho rity (MA RI NA), hin di 
na man pa la ito pa sa do sa pa man ta ‐
yan ng EM SA. Hin di ba ba ba sa 
₱83,985 ang bi na ba ya ran ng ba wat 
isang ma ri no pa ra sa iti nak dang 
mga pag sa sa nay, li ban pa sa mat ri ‐
ku la (₱20,000-₱90,000 ka da taon) 
at ibang gas tos sa pag-aa ral.

Taun-ta on, 25,000 es tud yan te 
ang nag ta ta pos sa mga eskwe la hang 
pangma ri no ngu nit 5,000 la mang sa 
ka ni la ang na ka ku ku ha ng tra ba ho sa 
mga ko mer syal na bar ko. Kung ma ‐
ka sa sa kay ng bar ko, kontraktwal ang 
ka ta yu an ng ka ra mi han. Li mi ta do sa 
anim na bu wan ang ka ni lang tra ba ho 
at wa la si lang mga be ne pi syo.

Na ka pa ko sa $400 (o ₱23,200 

Lu nod sa pa tung-pa tong na su li ra nin ang mga Pi li ‐
pinong ma ri no at man da ra gat. Ki na ha ha rap ni la 

ang usa pin sa ka wa lan ng tra ba ho, kontraktwa li sa ‐
syon, ma ta as na ba ya rin sa pag sa sa nay, sa pi li tang 
mga si ngi lin at iba pa. Pi na ba ba ya an si la ng gub yer no 
sa ka bi la ng re mi tans na ipi na pa sok ni la sa ban sa.

sa palitang $1=₱58) ka da bu wan 
ang sa hod ng mga ma ri nong ma ba ‐
ba ang rang go at mga or di nar yong 
sea man.

Gi na ga ta san din si la ng gub yer ‐
no sa sa pi li tang pa ngu ngu lek ta ng 
Phil He alth (4% ng bu wa nang swel ‐
do), Pag-i big at Social Secu rity 
System na bi hi ra ni lang ma pa ki na ‐
ba ngan.

Sa ila lim ng mga ito, pi nu na ng 
CSP ang pi na tin di pang prog ra ma ng 
gub yer no sa pag-eeksport ng la kas-
pag ga wa ng mga Pi li pi no. Ani la, sa 
ka wa lan ng tra ba ho sa sa ri ling ba ‐
yan, ibi ne ben ta ang mga Pi li pi no pa ‐
ra magtra ba ho sa da yu hang ba yan.

Pag ka kai sa at pag la ban
Na buo ang CSP bi lang sa ma han 

ng mga ma ri no sa ru rok ng pan ‐
dem yang Covid-19 kung saan la lu ‐
pang tu min di ang pag sa sa man ta la 
sa mga ma ri no at man da ra gat.

Sa ini lun sad ni tong asembli ya 
noong Ok tub re 24, pi nag ti bay ni la 
ang pag ka kai sa pa ra igi it ang re gu ‐
la ri sa syon ng mga ma ri no, pag ka ‐
ka ro on ng ba ta yang mga be ne pi syo, 
pag ta as ng sa hod, at pag ba su ra sa 
a ge li mit pa ra ma ka pagtra ba ho. 
Isu su long din ni la ang pag ka ka ro on 
ng abot-ka yang edu ka syon pa ra sa 
mga ma ri no, pag ta tak da ng 8 oras 
na pag ga wa at pag ka ka ro on ng 
tau nang leave.

Su por ta do rin ni la ang pa nu ka ‐
lang Mag na Car ta of Fi li pi no Seafa ‐
rers o Hou se Bill 4438 ni Rep. Ar le ‐
ne Bro sas ng Gab rie la Wo men’s 
Party na ini ha in noong Set yembre 
2022.

Pi na pa ha mak ng gub yer no
ang mga ma ri nong Pi li pi no


