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Si Ka Jo ma ay da lub ha sa ng 
Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo, ang 
ideo lo hi ya ng pro le tar ya do. Pi na ‐
ngu na han ni ya ang mu ling pag ta tag 
ng Par ti do at pag pa pa ni ba gong-la ‐
kas ng re bo lu syong Pi li pi no. Si nu ri 
ni ya ang sa li gang ka ta ngi an ng ma ‐
la ko lon yal at ma lap yu dal na sis te ma 
sa Pi li pi nas, ini lan tad ang tat long 
ha li maw na im per ya lis mo, pyu da lis ‐
mo at bu ruk ra tang ka pi ta lis mo na 
pa ngu na hing umaa li pin sa ma la wak 
na ma sang Pi li pi no, at iti nu ro ang 
lan das ng pam ban sa-de mok ra ti kong 

re bo lu syon bi lang daan tu ngo sa 
pag la ya ng sam ba ya nan mu la sa ka ‐
hi ra pan at kaa pi han.

La ha tang-pa nig na pi na la kas ni 
Ka Jo ma ang Par ti do. Ti nu ru an at 
si na nay ni ya ang li bu-li bong kad re 
ng Ko mi te Sentral, mga sentral na 
or ga no at mga pan re hi yong ko mi te 
ng Par ti do, na na mu no sa pag pa pa ‐
la wak at pag pa pa la kas ng Par ti do sa 
buong ban sa. Pi na ngu na han ni ya 
ang pag pun dar ng Ba gong Huk bong 
Ba yan noong 1969 at si na nay at gi ‐
na ba yan ang unang ha nay ng mga 

Pu lang ku man der at man di rig ma 
ni to. Pi na mu nu an ni ya 

noong 1973 ang pag ta ta ‐
tag ng Na tio nal De ‐
mocra tic Front (NDF). Sa 
kan yang pa ngu ngu lo, 
pa rang apoy sa 
kaparangan na ku ma lat 

ang dig mang 

Ma bu hay ang alaa la ni Ka Jo ma! Pa la ka sin 
ang Par ti do at isu long ang re bo lu syon!

Na ta ta nging pa ra ngal ang ibi ni bi gay ng buong Par ti do at re bo lu syo nar ‐
yong ki lu san kay Ka sa mang Jo se Ma ria Si son (A ma do Guer re ro), ta ‐
ga pa ngu long ta ga pag ta tag ng Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas, at pi ‐

na ka da ki lang Pi li pi no at li der re bo lu syo nar yo ng nag da ang sig lo. Sa ma ha bang 
pa na hon, si Ka Jo ma ang nag sil bing ga bay at tang law, ma ti bay na muog at 
san di gan ng Par ti do at re bo lu syong Pi li pi no.

ba yan sa buong ban sa.
Nang ma sak mal ng kaa way, si ‐

yam na taong si yang ti nortyur sa 
bar to li na ng mga pa sis tang ahen te, 
su ba lit na na ig ang kan yang re bo lu ‐
syo nar yong di wa. Na ka la ya si ya 
nang na lan sag ang dik ta du ra ni 
Marcos na hi nam ba los ng ma ka ‐
pang ya ri hang alon ng pa ki ki ba kang 
ba yan at ar ma dong pa ki ki ba ka.

Nap wer sang ma distye ro si Ka 
Jo ma noong 1987 ma ta pos ba wi in 
ang kan yang pa sa por te pa ra had la ‐
ngang ma kau wi sa ban sa. Ma hi git 
35 taon si yang na mu hay nang 
simple sa The Net her lands sa isang 
ma li it na apartment ka pi ling ang 
kan yang pa mil ya, at sa kan lu ngan 
ng mga mig ran teng mang ga ga wang 
Pi li pi no. Ma la yo man, ma la pit pa rin 
si ya sa re bo lu syong Pi li pi no at na ‐
ka pag bi gay ng ma ta ta las na pag su ‐
su ri at na pa pa na hong pa yo. Na ging 
ben ta he sa re bo lu syo nar yong ki lu ‐
san ang kan yang pag ka distye ro na 
nag bi gay ng pag ka ka ta on at pa na ‐
hong iba yong pag ya ma nin ang teor ‐
ya ng re bo lu syong Pi li pi no ba tay sa 
inaa bot ni tong prak ti ka. Nang ili gaw 
ang lan das ng Par ti do, si Ka Jo ma 
ang li wa nag na nag sil bing ga bay pa ‐
ra sa Ika la wang Da ki lang Ki lu sang 
Pag wa was to.

EDITORYAL
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Nag sil bi si yang pa ngu na hing ta ‐
ga pa yo ng NDF sa pa ki ki pag-u sa ‐
pang pang ka pa ya an sa Gub yer no ng 
Re pub li ka ng Pi li pi nas (GRP) at ma ‐
hu say na gi na ba yan ang pag bu buo 
ng ma ka say sa yang mga ka sun du ang 
alin su nod sa la yu ning kam tin ang 
ma ka ta ru ngan at pang ma ta ga lang 
ka pa ya pa an. Ka ya hin di si ya ti nan ‐
ta nan ng mga mi li ta ris tang ga la may 
ng im per ya lis mong US, na kontra sa 
pag pu pun ya ging lu ta sin sa usa pan 
ang mga pan li pu nan at pang-e ko ‐
nom yang ugat ng ge rang si bil.

Ipi naa res to si ya noong 2007 sa 
ga wa-ga wang kasong ibinasura sa 
kalaunan dahil wa la itong ba ta yan. 
Ti na ta kan si yang “te ro ris ta” ng US 
at ng mga pa pet ni to, isang aku sa ‐
syong ibi na su ra sa kor te sa Eu ro pe 
noong 2009. Pau lit-u lit si yang inaa ‐
ku sa hang utak ng pag bom ba sa Plaza 
Mi ran da (1971) ka hit ibi na su ra na 
ito ng isang kor te sa May ni la noong 
1994 da hil wa lang ebi den sya.

Wa lang ma ka ta tang gi na sa ka ‐
say sa yan ng Pi li pi nas, wa lang hi hi git 
sa na ga wa ni Ka Jo ma na pag pu kaw 
sa sam ba ya nang Pi li pi no pa ra tu ‐
min dig at lu ma ban. Mil yun-mil yong 
mang ga ga wa, mag sa sa ka, mga pe ti ‐
bur ges na in te lektwal at mga or di ‐
nar yong ka wa ni at pro pe syu nal sa 
buong ban sa ang nag ba ngon, nag ‐
kai sa at ku mi los sa ila lim ng ban di ‐

lang pu la at su lo ng re bo lu syon. La ‐
hat ng ak ti bis tang pam ban sa-de ‐
mok ra ti ko, Pu lang man di rig ma at 
kad re ng Par ti do ay nag si mu lang 
mamulat at maantig sa “Li pu nan at 
Re bo lu syong Pi li pi no” (LRP), ang pi ‐
na ka kompre hen si bong pag su su ri sa 
ka say sa yan at ka la ga yan ng ban sa.

Da hil sa kan yang pa ngu ngu lo, 
hin di ma pa pa wing am bag, at pag-
aa lay ng buong bu hay pa ra sa pag ‐
su long ng re bo lu syong Pi li pi no pa ra 
sa tu nay na pam ban sang ka la ya an 
at de mok ra sya, si Ka sa mang Jo se 
Ma ria Si son ay isang da ki lang ba ya ni 
ng sam ba ya nang Pi li pi no. Tu nay si ‐
yang pi na ka da ki la sa la hat.

Sa kan yang pag pa naw, ini wan ni 
Ka Jo ma sa Par ti do ang isang gi nin ‐
tu ang baol ng ka ya ma nang teor ya 
ng re bo lu syong Pi li pi no. Ga mi tin at 
iba yo natin itong pag  ya ma nin sa 
prak ti ka nga yon at sa hi na ha rap na 
pag su long ng de mok ra ti kong re bo lu ‐
syong ba yan hang gang sa so sya lis ‐
tang re bo lu syon. Ang hin di ma wa ‐
wa lang ki nang ni to ang mag si sil bing 
tang law na tin sa pag su long sa ma ‐
su kal na lan das. Pa na ti li hing Pu la 
ang kan yang da ki lang alaa la at pa ‐
ma na. Ma ta tag na ipag pa tu loy ang 
re bo lu syong si ni mu lan ni ya ka sa ma 
ang ating mga da ki lang mar tir at 
ba ya ni.

Mag pa ka da lub ha sa tayo sa mga 

teor ya at aral na ini wan ni Ka Jo ma. 
Isa ga wa na tin ang ki lu san pa ra ba ‐
lik-a ra lan ang kan yang mga su la tin, 
mu la sa LRP hang gang sa “Li mang 
Bol yum” na ko lek syon ng kan yang 
mga ar ti ku lo. Pa hig pi tin ang ga gap 
sa Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo 
na si yang ma kau ring pa ni nin di gan, 
pa na naw at pa ra an ng pag su su ri at 
pag-ii sip ni Ka Jo ma. Ang ma hig pit 
na pag ga gap na tin sa kan yang mga 
ide ya at ga bay ang isa sa su si sa 
ibayong pag su long ng re bo lu syong 
Pi li pi no sa da ra ting na pa na hon.

Ang Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi ‐
nas ay da ki la. Nang mu li itong ita tag 
ni Ka Jo ma, ba tid ni ya ang tung ku lin 
ng Par ti do bi lang ta li ba ng uring 
pro le tar ya do na ma mu mu no sa yug ‐
to ng ba gong de mok ra ti kong re bo lu ‐
syon, at sa buong pang ka say sa yang 
pa na hon ng so sya lis tang re bo lu syon 
tu ngo sa ko mu nis tang li pu nan. Sa ‐
sak la win ni to ang pa na hong hi git sa 
bu hay ng isang tao o ilang sa lin la hi.

Na ging ma pa lad ang Par ti do na 
nag ta gal ang bu hay ni Ka Jo ma at 
ma hi git anim na de ka da na namuno 
at nagbigay-gabay sa praktikal na 
kilusan. Sa Ika la wang Kong re so 
noong 2016, nag bi gay-pu gay at pi ‐
na sa la ma tan ng Par ti do si Ka Jo ma.

Sa pa na hong bu hay si Ka Jo ma, 
ilang sa lin na ng mga kad reng kan ‐
yang si na nay ang tu ma ngan ng pa ‐
mu mu no sa Par ti do. Ti yak na ilang 
sa lin la hi pa ng mga kad re ng Par ti do—
ma ra hil ang iba’y hin di pa ipi na pa ‐
nga nak—ang mag ba ba sa at mag-
aa ral sa mga su la tin ni Ka Jo ma, ka ‐
sa ma ang ki na Marx, En gels, Le nin, 
Sta lin, Mao, at ya ya kap at ma mu ‐
mu no sa da ki lang si mu la in ng pro le ‐
tar ya do.

Idi nek la ra ng ating Ko mi te 
Sentral ang sam pung araw ng pag ‐
lu luk sa na mag ta ta pos sa ika-54 na 
ani ber sar yo ng Par ti do. Ia lay na tin 
ang araw na iyon pa ra mag bi gay 
pu gay at da ki la in ang alaa la ni Ka 
Jo ma. Ga mi tin na tin itong oka syon 
pa ra sa ma-sa mang tu min dig, at 
mu ling pag ti ba yin ang de ter mi na ‐
syon na su mu long at pa na ti li hing 
mataas na nag wa wa gay way ang Pu ‐
lang ban di la ng Par ti do at re bo lu ‐
syong Pi li pi no.
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Si Ka Jo ma ay na ma tay ma ta pos 
ang hi git 2-ling gong pa na na ti li sa 
os pi tal. Ilang mi nu to ba go ang kan ‐
yang hu ling hi ni nga, ibinahagi pa ni ‐
ya kay Ka sa mang Ju lie ang kan yang 
ka ti ya kang mag ta ta gum pay ang re ‐
bo lu syon at su su long ang so sya lis ‐
mo. Hang gang sa du lo, na na ti li si ‐
yang pu no ng pag-a sa pa ra sa ma ‐
ma ma yang Pi li pi no na buong-pu so 
at de ter mi na syon ni yang pi nag ling ‐
ku ran.

Ka sa lu ku yang na ka him lay ang 
kan yang mga la bi sa Bar ba ra 
Uitvaartverzor ging Ut recht at 
maaa ring bi si ta hin ng pub li ko mu la 
Di syembre 18 hang gang 22. Mag ka ‐
ka ro on ng mga ak ti bi dad sa kan yang 
la may tu lad ng pag kan ta, pag ba ‐
basa ng mga tu la, pag papa la bas ng 
mga bid yo, pag-a wit ng mga pa bo ri ‐
tong awi tin ni Ka Jo ma at iba pa. Sa 
Di syembre 23, isa sa ga wa ang araw 
ng pag pa pa ra ngal mu la sa mga in ‐
ter na syu nal na pa nau hin, ka sa ma at 
ki na ta wan ng mga par ti dong pu li ti ‐
kal at or ga ni sa syon. Iha ha tid ang 
kan yang mga la bi sa Cre ma to ri um 
Dael wijck sa Di syembre 27.

Sa Pi li pi nas, idi nek la ra ng Par ti ‐
do ang 10-a raw na pag lu luk sa si mu ‐
la Di syembre 17 at ina ta san din ni to 
ang la hat ng yu nit ng Ba gong Huk ‐
bong Ba yan (BHB) na mag sa ga wa 
ng tahimik na 21-gun sa lu te bi lang 
pag pu pu gay at pa ma maa lam.

Sa pa ra ngal ng Ika la wang 
Kong re so ng PKP, inia lay ni to ang 
pi na ka ma ta as na pag ki la la at suk ‐
du lang pa sa sa la mat ng Par ti do kay 
Ka Jo ma pa ra sa kan yang hin di ma ‐
ta ta wa rang kontri bu syon sa re bo lu ‐
syong Pi li pi no bi lang Ta ga pa ngu long 
Ta ga pag ta tag ng PKP, ta ga pag ta tag 
ng BHB at pag ha ha wan ng lan das sa 

pag ta ta gu yod ng De mok ra ti kong 
Gu ber yong Ba yan sa Pi li pi nas.

Sa Metro Manila, inilunsad ng 
iba't ibang li gal at de mok ra ti kong 
or ga ni sa syon ang ka ni lang pa ra ngal 
kay Ka Jo ma. Nag ti pon-ti pon si la sa 
Univer sity of the Phi lip pi nes (UP)-
Di li man, Quezon City noong Di ‐
syembre 19, mu la ala-1 ng ha pon 
hang gang ha ting ga bi, pa ra sa ri wa in 
ang bu hay at pa ki ki ba ka ni Ka Jo ma 
bi lang da ki lang gu ro at tang law ng 
ma sang anak pa wis. 

Sa su mu nod na araw sa pa re ‐
hong lu gar, nag sa ma-sa ma ang higit 
500 ta ga pag ta gu yod ng ka pa ya pa an 
at ka ra pa tang-tao pa ra pa ra nga lan 
si ya bi lang ta ga pag tang gol ng ka la ‐
ya an at pro le tar yong in ter na syu na ‐
lis ta. Na ka tak dang mag lun sad ang 
mga gru pong pam ban sa-de mok ra ti ‐
ko, sa pa mu mu no ng Ba gong Al yan ‐
sang Ma ka ba yan, ng isang ma la king 
pa ra ngal pag ti ti pon sa susunod na 
mga araw.

Pag ki la la, pag pu pu gay
Ipi naa bot ng ma ra ming or ga ni ‐

sa syon sa Pi li pi nas at sa mag ka kai ‐
bang pa nig ng mun do ang ka ni-ka ni ‐
lang pa sa sa la mat, pag ki la la at pag ‐
pu pu gay kay Ka Jo ma sa kan yang 
na ging am bag sa ka ni lang mga pa ki ‐
ki ba ka.

Nag pu gay ang mga or ga ni sa ‐
syong li him at re bo lu syo nar yo na al ‐
ya do ng NDFP tu lad ng Li ga ng Ag ‐
ham pa ra sa Ba yan (LAB), Chris ti ‐
ans for Na tio nal Li be ra ti on, Ka ti pu ‐
nan ng mga Sa ma hang Mang ga ga ‐
wa, Ma ki ba ka at iba pa. Nag la bas 
din ng mga pa ha yag ang mga pan re ‐
hi yong ba la ngay ng NDFP at ang 
mga Ko mi te ng Par ti do sa mga re hi ‐
yon.

Bu mu hos ang mga pag pu pu gay, pa ra ngal at pag ki la la sa da ki lang li der re ‐
bo lu syo nar yo at tagapangulong ta ga pag ta tag ng Par ti do Ko mu nis ta ng 

Pi li pi nas (PKP), in ter na syu na lis ta, pat ri yo ti ko at ta ga pa man di la ng Marxis mo-
Le ni nis mo-Maois mo na si Prof. Jo se Ma ria Si son na pu ma naw noong Di ‐
syembre 16. Pa ya pa si yang pu ma naw ka pi ling ang kan yang pa mil ya at mga 
kai bi gan sa UMC Hos pi tal sa Ut recht, The Net her lands alas-9:40 ng ga bi sa 
Pi li pi nas. Si ya ay 83. Nau li la ni ya ang kan yang asa wa at kap wa re bo lu syo nar ‐
yong si Ju li et de Li ma Si son, ka ni lang apat na anak at mga apo.  

Ipinaabot ng Ko mi te Sentral ng 
Com mu nist Party of In dia (Maoist) 
ang pakikiramay sa PKP at 
pagkilala kay Ka Joma. Anito, "Ma ‐
ra mi si yang nai su lat sa mga ideo lo ‐
hi kal na usa pin na na pa ka ha la ga. 
Ma ra mi ka ming na tu tu nan mu la ri ‐
to." Pi nag pu ga yan din si ya ng 
Marxist-Le ni nist Party of Ger many 
(MLPD), at ng Com mu nist Party of 
Tur key–Marxist Le ni nist (TKP-ML) 
at ar ma dong pwer sa ni tong TİK KO.

Nagbigay-pugay din ang mga 
par ti do ko mu nis ta, par ti dong pu li ‐
ti kal at or ga ni sa syon mu la sa Nor ‐
way, Tur key, Kur dis tan, Uni ted 
Sta tes, Austra lia, Ro ma nia, Rus ‐
sia, Spa in, Por tu gal, Swe den, 
England, In do ne sia, Ire land, Chi ‐
na, Pa les ti ne, Ca na da at iba pang 
mga ban sa.

Pi nag pu ga yan din si ya ng In ‐
ter na tio nal Lea gue of Peop les' 
Struggle, sam pu ng mga ba la ngay 
ni to sa buong mun do at ka sa ping 
or ga ni sa syon ni to, na kan yang pi ‐
na mu nu an at iti na tag noong 2001. 
Ki ni la la rin si ya ng ma ra ming mga 
nag lim bag ng kan yang mga lib ro at 
su la tin. 

Hin di ma bi lang na mga or ga ni ‐
sa syong pam ban sa-de mok ra ti ko 
ang na pa ha yag ng ka ni lang pag pu ‐
pu gay kay Ka Jo ma. Mu la sa ba la ‐
ngay ng mga or ga ni sa syong ka ba ‐
ta an, mga sa ma han ng ma ra li ta sa 
ko mu ni dad, mga mag bu bu kid sa 
ka na yu nan, ka ba bai han, taong-
sim ba han, mga mang ga ga wa at ka ‐
ni lang un yon, at ma ra mi pang iba, 
ii sa ang si gaw ni la: Ka Jo ma Lives! 
Ma bu hay ang alaa la ni Ka Jo ma!

Jo se Ma ria Si son, 83
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Protesta sa unang Araw ng Karapatang-tao 
ni Marcos Jr 

Si na lu bong ng mga pro tes ta ng li bu-li bong mga Pi li pi no ang unang pag gu ni ta 
sa In ter na syu nal na Araw ng Ka ra pa tang-tao sa ila lim ng re hi meng Marcos 

Jr. Nag martsa noong Di syembre 10 mu la sa Li wa sang Bo nifacio pa tu ngo sa Men ‐
dio la sa May ni la ang li bu-li bong ra li yis ta pa ra ba ti ku sin at pa pa na gu tin si Marcos 
Jr at ar ma dong pwer sa ng es ta do sa ma ra ming mga pag la bag sa ka ra pa tang-tao.

Sa pa ngu ngu na ng Ka ra pa tan at 
Ba gong Al yan sang Ma ka ba yan, na ka ‐
pag lun sad ng mga ak ti bi dad ba go at 
sa mis mong araw ng Di syembre 10 sa 
ma ra ming ba ha gi ng Met ro Ma ni la. 
Ini lun sad din ang mga pro tes ta at 
pag ti ti pon sa mga syu dad ng Ba guio, 
Na ga, Le gazpi, Sor so gon, Ka li bo, 
Roxas, Iloi lo, Baco lod, at Davao. Nag ‐
ka ro on ng katulad na mga aktibidad 
sa Ilocos Sur at Ilocos Nor te, La Uni ‐
on, Ka li nga, at Mt. Province. Nag ti pon 
ang mga Pi li pi no sa Uni ted Sta tes, Ca ‐
na da, Eu ro pe, Hongkong at Austra lia.

Ayon sa Ka ra pa tan, nag pa pa tu loy 
ang kul tu ra ng ka wa lang pa kun da ‐
ngan  sa ilalim ni Marcos Jr. Bi na ti kos 
ng grupo ang kam pan yang kontra-in ‐
sur hen sya sa ka na yu nan na nag re re ‐
sul ta sa ma la wa kang pag ba bak wit, 

dis lo ka syon sa ka bu ha yan at bu hay ng 
mag sa sa ka, mga ili gal na pang-
aaresto, pam bo bom ba at istra ping sa 
mga si bil yang ko mu ni dad at iba pa.

Dinala ng iba’t ibang mga sek tor 
ang ka ni lang mga pa na wa gan sa mga 
pro tes ta at ak syong ma sa. Si gaw ng 
mga mang gag wa: Na ka bu bu hay na 
sa hod, ipag la ban! Pa na wa gan ng mga 
mang ga ga wang pang ka lu su gan, mga 
gu ro at ka wa ni ng gub yer no ang pag ‐
ta ta as ng ka ni lang swel do. Na kii sa rin 
sa mga pro tes ta ang ka ba ta an at mga 
es tud yan te,  taong-sim ba han, ka ba ‐
bai han, ma ma ma ha yag, mag sa sa ka at 
ibang de mok ra ti kong sek tor.

Ti nu lig sa nila ang ayu dang mi li tar 
na ibi ni bi gay ng US sa re hi meng 
Marcos na gi na ga mit sa pag su pil sa 
ma mama yan.

Wa lang ti gil-pu tu kan nga yong ka pas ku han

Inia nun syo noong Di syembre 19 ng Ko mi te Sentral ng Par ti do Ko mu nis ta ng 
Pi li pi nas na hin di ito mag de dek la ra ng ti gil-pu tu kan nga yong ka pas ku han. 

Ayon sa Par ti do, "wa lang ka ra son-ra son pa ra mag dek la ra ng ti gil-pu tu kan."

Nag pa pa tu loy ang mga ope ra ‐
syong mi li tar at pag-a ta ke ng Ar ‐
med Forces of the Phi lip pi nes (AFP) 
sa ma ra ming ko mu ni dad sa ka na yu ‐
nan. Ma ra ming ba ra ngay ang ipi ‐
naii la lim sa kanilang paghahari. La ‐
ga nap ang pang-aa bu song mi li tar at 
pag la bag sa mga ba ta yang ka ra pa ‐
tan tu lad ng pag ba ba wal sa mga 
mag sa sa ka na magtra ba ho sa ka ni ‐
lang mga sa ka han, ilil gal na pang ‐
ha ha lug hog sa mga ka ba ha yan, ili ‐
gal na pang-aa res to, tortyur, pam ‐
bo bom ba at istra ping, pa nga ngan ‐
yon sa mga sa ka han at ka la pit na 
ka gu ba tan, pwer sa hang pag pa pa ‐
su ko at ma ra mi pang iba. 

Sa des pe ra syon ng re hi meng 
Marcos at ar ma dong mga pwer sa 
ni to na "du ru gin" ang re bo lu syo ‐
nar yong ki lu san, wa lang pa kun da ‐
ngan ang pag la bag ni to sa mga ka ‐
ra pa tang-tao at in ter na syu nal na 
ma ka ta ong ba tas. Hin di ba ba ba sa 
45 ang bik ti ma ng pam pu li ti kang 
pa ma mas lang ng mi li tar at pu lis si ‐
mu la nang mau po sa po der si 
Marcos Jr. Hi git 47,000 ang bik ti ma 
ng mga pag la bag sa ka ra pa tang-
tao. 

Sa ga ni tong di wa, bi nig yan ng 
Par ti do ng aw to ri dad ang Ba gong 
Huk bong Ba yan (BHB) na mag lun ‐
sad ng mga tak ti kal na open si ba sa 

da ra ting na mga araw. Ayon sa Ko ‐
mi te Sentral, "tung ku lin ng BHB na 
ar ma dong ipag tang gol ang ma ma ‐
ma yan, ma ging nga yong ka pas ku ‐
han, at nga yong na sa git na ta yo ng 
pag lu luk sa sa pag pa naw ng ating 
pi na ka ma ma hal na si Ka Jo se Maria 
Si son."

Ina ta san ni to ang huk bong ba ‐
yan sa pa ma ma gi tan ng Pam ban ‐
sang Ku mand sa Ope ra syon at mga 
Pan re hi yon at Sub re hi yong Ku mand 
sa Ope ra syon na ak ti bong la ba nan 
at bi gu in ang kam pan ya ng ar ma ‐
dong pa nu nu pil ng AFP."

Maaa ri mag kon sentra ng pwer ‐
sa ang BHB pa ra pa ta ma an ang na ‐
hi hi wa lay, ma hi hi na at pa god na 
mga tro pa ng sun da lo at pu lis at 
pa ru sa han si la sa ka ni lang du ma ra ‐
ming kri men sa ma ma ma yan.

Ka gu ba tan, na si ra sa 
pam bo bom ba ng AFP

NAGSAGAWA NG WALANG-
pa tu mang gang pam bo bom ba 
ang Ar med Forces of the Phi ‐
lip pi nes (AFP) sa git na ng ka ‐
gu ba tan ng Mt. Hi long-Hi ‐
long sa hang ga nang ba ha gi 
ng Agu san del Sur, Agu san 
del Nor te at Su ri gao del Sur 
noong Nob yembre 30. Mu la 
alas-5:40 ng uma ga hang ‐
gang alas-7 ng Nob yembre 
30 ay bi nom ba ang er ya ga ‐
mit ang anim na ma la la king 
bom ba at da la wang rocket.

Ha los 100 mga pu no ang 
na si ra sa di to du lot ng pam ‐
bo bom ba. Nag-i wan din ito 
ng ma la la king bu tas sa lu pa 
(cra ter) na may la lim na 
hang gang tu hod at nag du lot 
ng pag gu ho ng lu pa.

Ang na tu rang ka bun du ‐
kan ay isa sa mga na ti ti rang 
ti ra han ng Phi lip pi ne Eag le at 
ma ra ming mga kla se ng flo ra 
at fau na.
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Ba tid ng mga mag sa sa ka na ang 
pa na na kit na ito ay hin di la mang 
usa ping me di kal kun di ng ka pa ba ya ‐
an ng bu lok na gub yer no na ayu sin 
ang si ra-si rang kal sa da tu ngo sa ka ‐
ni lang bar yo. Na pag tan to ni lang ki ‐
nu ra kot na ang mil yun-mil yong na ‐
ka la an diu ma no pa ra sa pag la la tag 
ng mga farm-to-mar ket road na ipi ‐
nag ma ma ya bang ng AFP at NTF-
Elcac. 

Sa isang kon sul ta han, na pag pa ‐
sya han ng lo kal na sa ma han di to na 
ayu sin ang ka ni lang kal sa da sa pa ‐
ma ma gi tan ng dag yaw-a la yon, isang 
tra di syu nal na por ma ng mut wal na 
tu lu ngan sa pag sa sa ka ng ma hi hi rap 
na mag sa sa ka. Ii lan la mang ang su ‐
ma li sa um pi sa pe ro di nag la on ay 
na ki ta rin ng iba ang ben ta he pa ra 
ri to. Uma bot sa 60–120 ka tao mu la 
sa apat sa anim na sit yo ang nag-
ambag ng la kas-pag ga wa sa pro yek ‐
to. 

Nag ta yo ang mga mag sa sa ka ng 
mga tim pa ra ti ya kin ang ba wat 
tung ku lin at an tas ng pro yek to. Sa 
ba wat hak bang, ti ni yak ni lang du ma ‐
da loy ang de mok ra sya, na pa nga nga ‐
la ga an ang mga tra ba ha dor at na pa ‐
na na ti li ang  maa yos na re la syon ng 
ba wat isang su ma sa li sa dag yaw-
a la yon. Na ti yak ng ka ba bai han, ka tu ‐
wang ang mga ba ta sa bar yo, na may 
sa pat na pag ka in ang mga ka la hok. 
May ro ong ta ga ga wa ng is ked yul ng 
mga ka la hok at nag ti ti yak na maa yos 
ang ha ti an sa tra ba ho. May gru po 
din si lang iti na la ga pa ra ma ki pag-u ‐
sap pa ra ku nin ang su port ng mga 
mag sa sa kang mas na ka al wan sa bu ‐
hay. May ro on na mang na nga lap ng 
re kur so pa ra sa pro yek to. 

Min san sa isang ling go ang pag ‐
dag yaw-a la yon pa ra sa pag-a yos ng 
kal sa da. Tu mi ti gil la mang si la kung 
ma ra mi ang ga wa in ni la sa bu kid o 

kung nag lu lun sad ng pang gu long 
ope ra syong kom bat ang pa sis tang 
mi li tar at pu lis. Ma li ban sa baong 
pag ka in, nag da da la si la ng ka ga mi ‐
tan sa pagtra ba ho tu lad ng pa la, 
asa rol, itak at iba pa. 

Nai gi it ng mga mag sa sa ka sa 
mga upi syal ng ba ra ngay na mag la an 
ng bi gas at bad yet pang-u lam pa ra 
sa mga nag tat ra ba ho. Ang ilang may 
ma la la king ta ni man ay nag-am bag ng 
isa hang gang da la wang sa kong pa ‐
lay. Nag bi gay din ng pe ra pa ra sa bi ‐
gas at ulam ang mga du ma da ang 
trak na nag ha ha kot ng mga pro duk ‐
tong ag ri kul tu ral.

Ka lak han ng ka la la ki hang may 
hus tong gu lang ang nagtra ba ho sa 
kal sa da ha bang ang ka ba ta an ang 
nag-ii gib ng inu ming tu big at iba 
pang ga wa ing inaa tas sa ka ni la. Ba go 
si la magtra ba ho, nag pu pu long mu na 
si la upang pag kai sa han ang mga ga ‐
ga win sa araw na iyon. Mu ling mag ‐
pu pu long ang la hat pag ka ta pos ng 
tra ba ho pa ra ma ta sa at ma ku ha ang 
mga ko men tar yo.

Sa um pi sa ay nag da la wang-i sip 
ang ilang mag sa sa ka da hil ba ka sa la ‐
ka yin si la ng pu lis at mi li tar sa pag si ‐
si kap ni lang ayu sin ang ka ni lang ka ‐
bu ha yan. Ngu nit pi na ngi ba ba wan ni ‐
la ang ta kot da hil ba tid ni lang wa ‐

Ka ra ni wang ini re rek la mo ng ma ma ma yan ng Ba ra ngay B, isang bar yo sa Vi ‐
sa yas, ang pa na na kit ng ka ni lang ka ta wan, la lu na ng mga bin ti at paa. 

Tantya ni la, san hi ni to ang init ng mo tor sik lo sa ma ha bang pagbya he ng pa lay 
at iba pang pro duk to ni la tu ngong pa mi li han. Hin di maii wa san na ma ba sa ng tu ‐
big ang ka ni lang mga paa da hil sa uka-u kang daan na na gi ging mu mun ting sa pa 
kung tag-u lan.

lang ili gal o kri mi nal sa ka ni lang gi ‐
na ga wa. Na ki pag-ug na yan si la sa 
mga upi syal ng ba ra ngay pa ra ti ya ‐
king hin di si la ga gam ba la in. Ka lau ‐
nan, nai sa ma na rin sa pag ba ya ni ‐
han ang ibang pro yek tong 
imprastruk tu ra ng ba ra ngay. 

Na ging inspi ra syon ang ma gan ‐
dang ka ra na san ng Ba ra ngay B pa ra 
sa ka ta bing da la wang ba ra ngay. Sa 
Ba ra ngay A, ki num pu ni sa pa ma ma ‐
gi tan ng dag yaw-a la yon ang mga 
kalsada pa ra sa ka ni lang mga ka ro ‐
sa, mo tor sik lo at trak sa pag ha kot 
ng mga pa lay, mais, tu bo, pin ya, gu ‐
lay at iba pang produkto. Na pa ki los 
ang 30 hang gang 40 ka tao mu la sa 
tat lo sa anim na sit yo. Isang be ses 
sa isang ling go ang ka ni lang ba ya ni ‐
han.

Sa Ba ra ngay K, su ma li ang 50 
hang gang 80 ka tao mu la sa apat na 
sit yo. Pa lay, mais, ka mo teng ka hoy 
at iba pang ha la mang ugat ang pro ‐
duk to ng ba ra ngay. Da la wang be ses 
isi na ga wa ang dag yaw-a la yon, na 
noon ay sa gi na ga wa la mang sa mga 
sa ka han, pe ro nga yon ay si nak law 
na rin ang iba pang ga wa in.

Breyktru sa mga mag sa sa ka ang 
pag kum bin si sa mga mas ma ta as na 
sa ray na mag sa sa ka na lu ma hok sa 
dag yaw-a la yon. Ang noo’y ha los 
wa lang bo ses na mga ma ra li ta at 
ma ba bang git nang mag sa sa ka ay 
ma hi na hon at ma si ga sig nga yon sa 
pag pa li wa nag, at na ga wang ku nin 
ang su por ta ng mas ma ta as ang uri 
o sa ray na sa um pi sa ay nag da da la ‐
wang-i sip pa.

Ang maa yos na daan ng dag yaw-a la yon
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Ak syong pu ni ti bo sa Neg ros

DALAWANG TRAK NG ma la king kumpra dor at pa ngi no ong may lu pa na si 
Teo ti mo Bal les te ros ang si nu nog ng mga ope ra ti ba ng Ba gong Huk bong 
Ba yan-Northern Neg ros sa Sit yo Pro per, Ba ra ngay Ta bun-ac, To bo so, 
Neg ros Occi den tal noong Di syembre 14, ban dang alas-9:30 ng uma ga.

Si Bal les te ros ay isang no tor yus na kontra-re bo lu syo nar yo at 
landgrab ber. Sa kan yang ka lu pi tan, gwardya do ng mga ban di dong gru ‐
po at mi li tar ang kan yang mga tu bu han. Pi non do han ni ya ang mga ito 
pa ra ma pa na ti li ang kan yang kontrol sa lu pang kan yang ina gaw mu la sa 
mga mag sa sa ka. Ki la la si ya na ba rat mag pa sa hod at ma lu pit sa kan ‐
yang mga sa ka da kung ka ya't lu bos na iki na ga lak ng mga ta pa se ro at 
mang ga ga wa sa tu bu han ang pagparusa sa kanya.

Lan tad na la yu nin ng IPEF ang 
kontra hin ang pa ma ma yag pag ng im ‐
per ya lis tang Chi na sa re hi yon. Li ban 
sa In dia at US, la hat ng mga ka sa pi 
ng IPEFP ay myembro rin ng Re gio nal 
Compre hen sive Eco no mic Partner-
ship (RCEP) at may ma la la kas na ug ‐
na yang ka la ka lan sa Chi na. Ba lak ng 
US na ren da han ang ka la ka lang ito at 
aga win sa Chi na ang mga ben ta he ni ‐
to sa pan da ig di gang ka la ka lan, la lu na 
sa pag ma ma nu pak tu ra ng se micon ‐
ductor. Sa pa na hon ding ito, nais ni ‐
tong pa hig pi tin ang kontrol sa mga 
re kur so, pa mi li han at la ga kan ng sob ‐
rang ka pi tal sa Asia-Pacific.

Ba ga mat iti nu tu lak bi lang 
“partnership” (o pag tu tu wa ngan) 
wa lang pi nag-i ba ang IPEFP sa bi ni ‐
ta wan ng US na Trans-Pacific Part-
nership at ibang mul ti la te ral na ka ‐
sun du ang su mi ra sa mga at ra sa do at 
ma la ko lon yang ban sa at nag ban sot 
sa ka ni lang pag-un lad. Itu tu lak ni to 
ang mga ban sa na la lu pang ibu yang ‐
yang ang ka ni-ka ni lang mga eko nom ‐
ya ka pa lit ng li mi ta dong ka pi tal. Dag ‐
dag din itong instru men to ng US pa ra 
ipa taw ang mga tun tu nin at pro se ‐

song pa bor sa mga kum pan ya at pa ‐
mu mu hu nang Ame ri ka no sa re hi yu nal 
na pa mi li han ha bang pi na na na ti ling 
sa ra do ang sa ri ling eko nom ya.

Ma ra ming ban sa ang uma al ma sa 
mga tun tu nin ng IPEFP at hak ba ngin 
ng US na ta ha sang lu ma la bag sa ka ‐
ni lang so be ran yang pang-e ko nom ya. 
Ka ma kai lan, inia nun syo ng US ang 
ba gong mga resktrik syon sa mga 
kum pan yang Ame ri ka no sa pag lu lu ‐
was ng ma ter yal na may kaugnayan 
sa pro duk syon ng mga com pu ter chip. 
Iti nu lak ni to ang South Ko rea at Si ‐
nga po re na mag pa taw ng ka tu lad na 
resktrik syon. Sa la ra ngang ito (ka la ‐
ka lan), nag ba ba la na ang In do ne sia, 
Thai land at ang In dia na hin di ito pa ‐
pa yag na ga mi tin ang IPEFP pa ra may 
ban sang “na ka hi wa lay.” Ta ha sang 
tu mang gi ang mga ito na isak ri pi syo 
ang ka ni lang ug nay sa Chi na.

To dong pa nga nga yu pa pa
ng re hi meng Marcos

Di ka tu lad ng mga ban sang nag ‐
ta ta gu yod ng ka sa rin lan sa eko nom ‐
ya, nag ku ku ma hog ang tu tang gub ‐
yer no ni Marcos na mag pai la lim sa 

Ba ha gi ng mi li ta ris tang In do-Pacific Stra tegy ng im per ya lis mong US ang 
pag pa pa la kas ng he ge mon ya ni to sa mga eko nom ya ng al ya do at ma la ko ‐

lon ya ni to sa Asia-Pacific. Tu ngo ri to, ini lun sad ni US Pres. Jo seph Bi den ang In ‐
do-Pacific Eco no mic Fra me work for Pros pe rity (IPEFP) ba go ang pag pu pu long ng 
Quad ri la te ral Secu rity Dia lo gue (US, Ja pan, Austra lia, In dia) sa Ja pan noong 
Ma yo. Isi na ga wa sa Austra lia ang unang pag ti ti pon ng mga upi syal sa eko nom ya 
ng 14 ban sang ka sa pi ni to noong Di syembre 10-15.

IPEFP. Nakaayon dito ang patakaran 
ng rehimen na “buk san nang to do 
ang pin to” sa lo kal na eko nom ya sa 
da yu hang pan da ram bong ka pa lit 
ang ka ka ram pot na ka pi tal at ba ha gi 
sa mer ka dong Ame ri ka no.

Ba lak ng US na itayo ang upi si na 
ng US Tra de and Deve lop ment 
Agency (USTDA) sa Met ro Ma ni la 
pa ra pa la ka sin ang kontrol ni to sa 
mga pa ta ka ran at pro yek tong pang-
e ko nom ya sa Asia-Pacific. Sa Pi li pi ‐
nas, pa du du la sin ng ahen syang ito 
ang pag ko po ng mga kum pan yang 
Ame ri ka no sa ka bu bu kas na sek tor 
sa pam pub li kong yu ti li dad, te le ko ‐
mu ni ka syon, mga pro yek tong 
imprastruk tu ra at pang-e ner hi ya at 
ekspan syon ng mga mi na han at ko ‐
mer syal na plan ta syon.

Ka bi lang sa mga po pon do han ng 
US ang da la wang ma pa min sa lang 
pro yek to na ipi nag ma la ki pa ni ng 
bise presidente nito na si Kamala 
Harris noong bu mi si ta si ya sa ban sa. 
Isa ri to ang geot her mal project sa 
Mt. Apo sa North Co ta ba to kung 
saan ka so syo ng USTDA ang Energy 
Deve lop ment Cor po ra ti on (EDC) ng 
pa mil yang Aboi tiz. Isa pa ang nickel 
at co balt proces sing faci lity ka so syo 
na man ang Era men Mi ne rals Inc. (E ‐
MI) sa Zam ba les.

Ma ha ba at ma du go ang na ging 
pag la ban ng mga mag sa sa ka at Lu ‐
mad sa mga pro yek tong ito. Dis lo ka ‐
syon sa mga mag sa sa ka at Lu mad at 
pin sa la sa ka pa li gi ran ang idi nu lot 
ng da la wang pro yek to. Ili gal na iti ‐
na yo ang mga geot her mal plant ng 
EDC sa lu pang ni nu no ng mga Ma no ‐
bo sa Mt. Apo, na isang pro tek ta ‐
dong lu gar. Ang mga ope ra syon na ‐
man ng EMI ay min san nang ipi na ‐
sa ra ng De partment of Envi ron ment 
and Na tu ral Re so urces da hil sa ma ‐
pa min sa lang epek to ni to sa ko mu ni ‐
dad. Pa re hong ta li was ang mga pro ‐
yek to sa bu kam bi big ng US na “ka ‐
sa ga na an” at pa nga ga la ga sa ka pa ‐
li gi ran na ba ha gi ng “pag kontra sa 
cli ma te cha nge.”

He ge mon ya ng US sa mga eko nom ya
sa Asia-Pacific
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Defend Louie Ja lan do ni. 
Nag pi ket sa ha rap ng DoJ sa 
May ni la noong Di syembre 9 
ang gru pong Defend Louie 
Ja lan do ni pa ra ipa ba su ra ang 
pag sa ma sa da ting pu nong 
ne go sya dor ng NDFP sa ar ‐
bit rar yo at wa lang ba ta yang 
lis ta han ng mga “te ro ris ta” ng 
AntiTerrorism Council.

Black to Block MROTC. 
Suot nang mga da mit na itim, 
nagpro tes ta ng mga gru pong 
ka ba ta an  sa ha rap ng Univer ‐
sity of Sto. To mas sa May ni la 
la ban sa pag pa sa ng pa nuk ‐
lang NCSTP/MROTC noong 
ha pon ng Di syembre 15. 
Nagpro tes ta rin si la sa ha rap 
ng Kong re so noong Di ‐
syembre 12 ha bang na ka sa ‐
lang sa pag di nig ang pa nu ka ‐
la.  

Protesta kontra Marcos sa 
Europe. Nag sa ga wa ng mga 
pag ki los ang mga gru pong 
mig ran te sa Eu ro pe noong 
Di syembre 14 at 15 bilang 
pagsalubong kay Marcos Jr. 
Nasa Bel gi um siya noon pa ra 
du ma lo sa pag pu pu long ng 
mga lider ng ban sa mula sa 
Eu ro pe an Uni on at ASE AN.

Ba ri ka da sa Baco lod. Nag ‐
ba ri ka da ang mga re si de nte 
ng Pu rok Ka ti ling ban, Ba
rangay Pun ta Tay tay, Baco lod 
City pa ra pi gi lan ang de mo li ‐
syon sa 40 ka ba ha yan sa lu ‐
gar. Ili gal ang de mo li syon la ‐
lu pa’t hin di ang maya ri ng 
lu pa ang nagu tos nito kun di 
ang te nan te la mang.

Anim, mi na sa ker ng 7th IB sa Sul tan Ku da rat 

Bru tal na mi na sa ker ng mga sun da lo ng 7th IB ang li mang Pu lang man di ‐
rig ma at isang si bil yan sa Sit yo Mug ti, Ba ra ngay Chua, Ba gum ba yan, Sul ‐

tan Ku da rat noong Nob yembre 23. Wa lang engkwentrong na ga nap ma ta pos 
magdesisyon ang limang Pulang mandirigma na hindi makipagpalitan ng putok 
dahil nasukol sila habang maraming sibilyan sa kanilang paligid.

Sa man ta la, pan sa man ta lang na ‐
ka la ya si El mer For ro, pang ka la ha ‐
tang ka li him ng Ba yan-Pa nay noong 
Di syembre 10 ma ta pos mag ba yad ng 
pyan sa.

Pi lit mang iti na tang gi ng Ar med 
Forces of the Phi lip pi nes, hin di ni la 
maitatago ang ka ru mal-du mal na 
pag pa tay at pag la pas ta ngan ng 7th 
IB sa mga bik ti mang si na In dot Du ‐
lu nan (Ka Den nis), Sep Ka sa (Ka 
Ho), Al lan Da lim bang (Ka Du ran), 
An na bel Ta lon (Ka Ele na), at Ka Po gi 
at si bil yang si Gerry Ka sa.

Ayon sa mga na ka ki ta sa mga 
bang kay, may mga pa la tan da an na 
pi na hi ra pan at bi na ril ng ma la pi tan, 
ang anim na biktima. Labag sa mga 
tuntunin ng digma ang pagpatay sa 
mga kombatant na sumurender at 
wala na sa katayuang lumaban. 

Pa nga ngan yon. Sa Bue navis ta, 
Agu san del Nor te, tat long ulit na 
nang-istra ping at nanganyon ang 
23rd IB sa tat long ba ra ngay ni tong 
hu ling kwar to ng 2022. Nag bu nga 
ito ng ma la wa kang  li ga lig at pag ‐
gam ba la sa mga ko mun id ad at pag ‐
ka si ra ng mga sa ka han. Na su ga tan 
sa isa sa mga in si den te si Jua ni to 
Ju nal do, isang mag sa sa ka na na sa 
kan yang sa ka han sa Ba ra ngay Lo ‐
wer Olave noong Di syembre 2. 
Noong Nobyembre 5, pinatay ng 
mga sundalo si Re ne Vil la at pi na la ‐
bas na Pu lang man di rig mang na sa wi 
sa isang ga wa-ga wang engkwentro. 

Pag-a res to. Wa lang man dam ‐
yen to at ili gal na ina res to ng hin di 
na kau ni por meng tau han ng 10th ID 
ang ma ra li tang mag sa sa ka at dray ‐
ber ng ha bal-ha bal na si Da ni lo An ‐
tu mi kay noong Di syembre 10, ala-1 
ng ha pon. Di nam pot si An tu mi kay sa 
Ba ra ngay Tu ga ya, Va lencia City. Sa 
ta kot na may mang ya ri kay An tu mi ‐
kay, su ma ma sa kan ya ang kanyang 
asawa at ka ni lang 2-ta ong gu lang 
na anak.

Ata ke sa pa ma ma ha yag. Ka bi-
ka bi lang pag kun de na ang su ma lu ‐
bong sa ha tol ng isang kor te sa 
Quezon City noong Di syembre 12 na 

“nag ka sa la” ang ma ma ma ha yag na 
si Frank Ci ma tu sa ka song cyber li bel. 
Ayon sa mga ma ma ma ha yag, pi nag ‐
ti ti bay ng hatol na ito ang "chil ling 
effect" na ki na ha ha rap ng mga ma ‐
ma ma ha yag sa ban sa. Pa na wa gan 
ni la ang pag ba basu ra sa mga ba tas 
sa li bel la lu pa’t gi na ga mit lamang ito 
pa ra iku long ang mga ma ma ma ha ‐
yag ng ibinubunyag nilang 
maruruming pulitiko at ata ke hin ang 
karapatan sa malayang pa ma ma ma ‐
ha yag. 

Pwer sa hang pag pa pa sun der. 
Ki nun de na ng La Uni on Peace and 
Jus tice Advoca tes noong Di syembre 
4 ang pwer sa hang "pag pa pa su ren ‐
der" sa mga myembro ng ba la ngay 
ng Tim pu yog da gi ti Ma rig ri gat nga 
Umi li iti Na gui li an sa San An to nio at 
ba la ngay ng Ti mek ken Nam nam ma 
da gi ti Ba bas sit a Mang nga lap iti La 
Uni on sa San Nico las West sa Agoo. 
Na ga nap ang mga in si den te noong 
Nob yembre 26, kung saan pi ni lit ng 
mga pu lis ang mga li der ng da la wang 
gru po na mag su mi te ng lis ta han ng 
ka ni lang mga myembro at pu mir ma 
sa mga do ku men tong nag sa sa bing 
“i niaat ras” ni la ang ka ni lang su por ta 
sa nabanggit na mga or ga ni sa syon. 

Militarisasyon sa Mindoro. 
Iniu lat ng Na tio nal De mocra tic 
Front-Min do ro ang 29 na ka so ng 
pag la bag sa ka ra pa tang-tao ng 
203rd IBde sa Rical at Ca lin ta an sa 
Occi den tal Min do ro sa bu wan ng 
Nob yembre. 

Ka bi lang di to ang 13 ka so ng 
pag ka kam po sa mga eskwe la han, 
sim ba han at ba ra ngay hall; pi tong 
ka so ng pam bu bug bog, apat na ka so 
ng pag ba ban ta, tat long ka so ng ili ‐
gal na pang ha ha lug hog, da la wang 
ka so ng istra ping,  at tig-i sang ka so 
ng ili gal na pang-aa res to at de ten ‐
syon, pwer sa hang pag pa pa su ko at 
sa pi li tang ebak wa syon.
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Ini ha pag ng mga ka mag-a nak ni 
Marcos Jr (a nak, pin san at kan yang 
asa wa) ang pa nu ka la pa ra lik ha in 
ang MIF (Hou se Bill 6398) noong 
Nob yembre 28. Su por ta do ito ng 
mga "ta pa nga si wa sa eko nom ya" ng 
re hi men. Inu lan ng ba ti kos ang pa ‐
nu ka la da hil sa pla no ni tong ga mi tin 
bi lang pau nang pon do ang pi nag hi ‐
ra pang pen syong na ka la gak sa GSIS 
at SSS. Na ngu na sa pag tu tol ang 
mga mang ga ga wa at ka wa ni at ka ‐
ni lang mga ki na ta wan sa Kong re so. 
Umal ma ang mga aka de mi ko, at ka ‐
hit ang mga neo li be ral na eko no mis ‐
ta at ne go syan te.

Ba tid ng la hat na ma gi ging ba ‐
lon la mang ng ko rap syon ng pa mil ‐
yang Marcos, ka ni lang mga kro ning 
ne go syan te at mga ali pu res sa 
Kong re so ang MIF. Ki la la ang mga 
Marcos sa buong mun do bi lang mga 
man da ram bong at mag na na kaw ng 
pon do ng ba yan. Pi nag la la wa yan ng 
mga ito ang unang itinayang ₱275 
bil yong pau nang pon do at ₱618 
maaa ring ma li kom ni to sa su su nod 
na mga taon.

Da hil sa mga ba ti kos, ti nang gal 
sa lis ta han ng pag ku ku nan ng pon do 
ang GSIS at SSS, at ang na ti ra na ay 
₱110 bil yon na ku ku nin sa Landbank 

of the Phi lip pi nes at Deve lop ment 
Bank of the Phi lip pi nes. Naibalita 
ring ibebenta ng rehimen ang 
walong pampublikong ari-arian, 
kabilang ang Basay Mining na may 
reserbang mineral na nagkaka-
halaga ng ₱102.8 bilyon. Balak din 
nitong kopohin ang kita ng mga 
kasino, haywey at paliparan. 

Malinaw na walang "sob rang 
pon do" ang Pi li pi nas. Ma ka say sa yan 
ang taas ng de pi si to ni to sa pi nan ‐
sya at ga hi gan te ang utang nito. 
Ipi nun to ka hit ng mga neo li be ra lis ta 
na wa la ang mga kun di syon sa mun ‐
do pa ra lu ma go ito. Ka tu na yan, na ‐
ngan da lu gi ang mga "sove re ign 
wealth fund" ka hit ng ban sang tu ‐
nay na may "sob rang pon do" tu lad 
ng Tai wan, Si nga po re at Nor way 
da hil sa ma tin ding kri sis na bu ma ‐
ba yo sa pan da ig digng sis te ma ng 
ka pi ta lis mo.

Sa Pi li pi nas, na ging ka sing ka hu ‐
lu gan ng ko rap syon ang mga “sove ‐
re ign fund” at ka tu lad na pon do. 
Kabilang dito ang mga pon dong ni ‐
lik ha ng ama ni Marcos Jr sa de ka da 
1970 na na ging mga pa la bi ga san ng 
kan yang pa mil ya at kro ni. Isang ha ‐
lim ba wa ri to ang coco levy fund na 
itinatag para pwersahang likumin 

Ini  rat sa da ng mga ali pu res ng re hi meng Marcos sa Ma ba bang Ka pu lu ngan 
ang mga pa nu ka lang Ma har li ka Investment Fund (MIF) at Man da tory 

ROTC (i ni lu sot bi lang Na tio nal Ci tizens Service Trai ning Prog ram Act o 
NCSTP) sa hu ling araw ng Kong re so pa ra sa taon noong Di syembre 15. Na pa ‐
ik si ang pro se so ng "de li be ra syon" ma ta pos gi na wang pra yo ri dad ang mga ito 
ni Fer di nand Marcos Jr. Wa lang ka tum bas na panukala ang mga ito sa Se na ‐
do.

ang kakarampot nang kita ng 
maliliit na magniniyog. Sa ibang 
ban sa, ka ma kai lan ay hi na tu lang 
nag ka sa la ng pan da ram bong at 
mo ney  la un de ring ang pri me mi nis ‐
ter ng Ma lay sia da hil sa pag ga mit 
ni ya sa sovereign fund ng ban sa bi ‐
lang per so nal na bang ko.

Bi ngi sa la hat ng mga pag tu tol 
di to, ipi na sa ang pa nu ka la sa bo ‐
tong 279-6 ma ta pos lamang ang 18 
araw. Li ban sa tat long ki na ta wan 
sa ila lim ng Ma ka ba yan, da la wang 
kong re sis ta mu la sa Bicol at isang 
mu la sa Ba si lan ang ta nging bu mo ‐
to la ban di to.

Ka sa bay na ipi na sa sa pa re hong 
araw ang NCSTP (Hou se Bill 6486) 
na na buo ma ta pos kon so li da hin ang 
27 hi wa-hi wa lay na pa nu ka la pa ra 
iba lik ang pwer sa hang pag sa sa nay-
mi li tar ng ka ba ta an (Re served 
Officers Trai ning Cour se o ROTC.) 
Ayon sa mga gru pong ka ba ta an, 
may mas ma sa sa hol itong pro bi syon 
kum pa ra sa unang mga pa nu ka lang 
ti nu tu lan ni la. Di rek tang pa nga nga ‐
si wa an ng pa sis tang Ar med Forces 
of the Phi lip pi nes ang mga pag sa ‐
sa nay, na maaa ring mag ta gal nang 
da la wang taon. Itutulak ni to ang 
mi li ta ri sa syon ng mga paa ra lan,  
la bag sa ka la ya ang pang-a ka de mi ‐
ko. La bag din ito sa mga ka ra pa ‐
tang es tud yan te, na pup wer sa hing 
mag sa nay ka hit wa la pa si la sa ta ‐
mang edad. Ayon sa mga es tud yan ‐
te, per wi syo at pa hi rap la mang ang 
NCSTP/MROTC da hil sa dag dag na 
mat ri ku la at ga mit.

Dag dag sa da la wang pa nu ka la, 
na ka ha nay sa Kong re so ang wa long 
pa nu ka lang pag ba ba go sa konstiu ‐
syon sa pa ma ma gi tan ng pag pa pa ‐
ta wag ng Consti tu tio nal Conven ti ‐
on. Nag la la yon ang mga ito na 
mag ka ro on ng pag ba ba go sa da yu ‐
hang pag ma may-a ri ng lo kal na 
mga ne go syo. Da hil sa maa gap na 
pag ba ban tay ng opo si syon, na pa li ‐
ban sa Ene ro 26, 2023 ang su su nod 
na pag di nig para rito.

Mga pa nu ka lang MIF at MROTC,
ini rat sa da sa Kong re so
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Defend Louie Ja lan do ni. 
Nag pi ket sa ha rap ng DoJ sa 
May ni la noong Di syembre 9 
ang gru pong Defend Louie 
Ja lan do ni pa ra ipa ba su ra ang 
pag sa ma sa da ting pu nong 
ne go sya dor ng NDFP sa ar ‐
bit rar yo at wa lang ba ta yang 
lis ta han ng mga “te ro ris ta” ng 
AntiTerrorism Council.

Black to Block MROTC. 
Suot nang mga da mit na itim, 
nagpro tes ta ng mga gru pong 
ka ba ta an  sa ha rap ng Univer ‐
sity of Sto. To mas sa May ni la 
la ban sa pag pa sa ng pa nuk ‐
lang NCSTP/MROTC noong 
ha pon ng Di syembre 15. 
Nagpro tes ta rin si la sa ha rap 
ng Kong re so noong Di ‐
syembre 12 ha bang na ka sa ‐
lang sa pag di nig ang pa nu ka ‐
la.  

Protesta kontra Marcos sa 
Europe. Nag sa ga wa ng mga 
pag ki los ang mga gru pong 
mig ran te sa Eu ro pe noong 
Di syembre 14 at 15 bilang 
pagsalubong kay Marcos Jr. 
Nasa Bel gi um siya noon pa ra 
du ma lo sa pag pu pu long ng 
mga lider ng ban sa mula sa 
Eu ro pe an Uni on at ASE AN.

Ba ri ka da sa Baco lod. Nag ‐
ba ri ka da ang mga re si de nte 
ng Pu rok Ka ti ling ban, Ba
rangay Pun ta Tay tay, Baco lod 
City pa ra pi gi lan ang de mo li ‐
syon sa 40 ka ba ha yan sa lu ‐
gar. Ili gal ang de mo li syon la ‐
lu pa’t hin di ang maya ri ng 
lu pa ang nagu tos nito kun di 
ang te nan te la mang.
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Noong Di syembre 13, ini lun sad 
ng 40,000 ka sa pi ng Na tio nal Uni on 
of Rail, Ma ri ti me and Transport 
Wor kers (RMT) ang ka ni lang wel ga 
la ban sa ba rat na pa sa hod. Ibi na su ‐
ra ng mga mang ga ga wa sa ri les ang 
alok ng mga kum pan ya na 5% na 
dag dag-sa hod pa ra sa 2022 at 4% 
pa ra sa 2023. Ti na wag ni lang 
“substan dard” ang alok, la lu na sa 
ha rap ng nag ta taa sang gas tos sa 
pa mu mu hay sa ban sa.

Pi na ga ga na ng RMT ang 14 na 
kum pan yang nag pa pa tak bo ng mga 
tren. Ini lun sad ni la ang unang bwe lo 
ng wel ga noong Di syembre 13 at 14, 
at ang pa nga la wang bwe lo sa Di ‐
syembre 16 at 17. Itu tu loy ni la ang 

mga pag ki los hang gang sa 2023.
Noong Di syembre 15, ini lun sad 

ng 100,000 nars sa England, Wa les 
and Northern Ire land ang kau na-u ‐
na hang pam ban sang wel ga ng mga 
nars sa Uni ted King dom. Hi ling ng 
Ro yal Col le ge of Nur ses ang 19% na 
umen to at  dag dag na mga nars sa 
mga os pi tal pa ra ma ti yak ang ka lig ‐
ta san ng mga pa syen te. Ba ha gi si la 
ng pam pub li kong sis te mang pang ka ‐
lu su gan (Na tio nal Health Services o 
NHS) na ilang taon nang nag du ru sa 
sa ma ba bang pa sa hod, sob ra-sob ‐
rang pag tat ra ba ho at di sa pat na 
sub sid yo mu la sa es ta do. Isa pang 
24-oras na wel ga ang inilunsad 
noong Di syembre 20.

Iki na sa nga yong Di syembre ng mga un yong mang ga ga wa sa iba’t ibang sek ‐
tor ng Uni ted King dom ang ka ni-ka ni lang mga wel ga pa ra sa di sen teng sa ‐

hod at ma ka ta ong mga kun di syon sa pag ga wa. Ti na ta yang aa bot sa 500,000 
hang gang isang mil yong mang ga ga wa ang mag we wel ga hang gang sa ka ta pu ‐
san ng taon. Ba ha gi ang mga ito sa pag sik lab ng mga pa ki ki ba ka ng mga mang ‐
ga ga wa sa ban sa mu la pa Hun yo. Ayon sa The Guar di an, na sa 1.1 mil yong 
workdays na ang na wa la sa pa gi tan ng Hun yo at Ok tub re du lot ng mga pag ki ‐
los ng mga mang ga ga wa.

Kaa ga pay ng mga nars ang 
10,000 dray ber ng am bu lan sya, pa ‐
ra me dik at iba pang mang ga ga wang 
pang-e merdyen si, na na ka tak dang 
mag wel ga sa Di syembre 21 at 28. 
Ni la la ba nan ni la ang pag tang gi ng 
NHS na ibi gay ang 4% dag dag-sa ‐
hod na inap ru ba han na ng ka ni lang 
gub yer no.

Ba go pa ang Di syembre, nag sa ‐
sa ga wa na ang mga mang ga ga wa 
ng Ro yal Mail (ko re yo) at Univer sity 
and Col le ge Uni on (mga gu ro at 
ibang is tap aka de mi ko) na ku ma ka ‐
ta wan sa 150 uni ber si dad ng mga 
piket at welga. Noong Di syembre 5, 
nag wel ga ang 1,000 gwardya ng 
mga bang ko at institusyong pinan-
syal.

Sa Scot land, nag ka sa ng 2-a ‐
raw na wel ga ang Scot tish Secon ‐
dary Teachers As socia ti on at iba 
pang un yon ng mga gu ro. Sa Lon ‐
don, han dang mag wel ga ang 2,000 
dray ber ng bus da hil sa pa tu loy na 
pag tang gi ng ka ni lang mga kum ‐
pan ya pa ra sa mas ka tang gap-
tang gap na dag dag-sa hod.

Sa na ka ra ang de ka da, halos 
wa la, at kung me ron man, na ka pa ‐
mi ni mal nang iti na as ng sa hod ng 
mga mang ga ga wa sa UK. Ito ay ha ‐
bang tu luy-tu loy ang pag ta as ng 
ka ni lang ba ya rin sa pa ba hay at mga 
serbisyo at mga pre syo ng bi li hin. 
Noong Ab ril, bu mag sak nang 3% 
ang tu nay na ha la ga ng ka ni lang 
mga sa hod da hil sa 10.1% impla ‐
syon. La lu pa itong bu mag sak pag ‐
sa pit ng Ok tub re kung saan iti na la 
ang 11.1% tan tos ng impla syon. 
Na nga ngam ba ang mga eko no mis ta 
ng ban sa na si si rit pa ito tu ngong 
18% sa su su nod na taon.

Daan-da ang li bong mang ga ga wa sa UK,
nag lun sad ng mga wel ga sa kapaskuhan 

Ma kii sa sa ma ma ma yan ng Pe ru, pa na wa gan ng ILPS

DALAWANG LINGGO NANG nag pup ro tes ta ang ma ma ma yan sa Pe ru 
la ban sa “ku de ta sa par la men to” na nag pa tal sik sa halal na presidente 
ng bansa na si Ped ro Cas til lo noong Di syembre 7. Na tang gal sa pwes to 
si Cas til lo ma ta pos i-im peach ng isang “ma ka-Ka nang” Kong re so. Pi ‐
na ngu na han ang mga pro tes tang ito ng mga un yong ag rar yo, mga ki ‐
lu san ng mag sa sa ka, ka tu tu bo at iba pang de mok ra ti kong sek tor. Pa ‐
na wa gan ni lang iba lik sa pwes to si Cas til lo, lu sa win ang Kong re so at 
buuin ang Consti tu ent As sembly pa ra buuin ang ba gong konsti tu syon. 
Lu bos ni lang iti na tak wil ang ka sa lu ku yang konsti tu syon na na ka ba ‐
lang kas sa neo li be ra lis mo.

Sa ha rap ni to, na na wa gan ang ko mi te ng In ter na tio nal Lea gue of 
Peop le’s Struggles pa ra sa La tin Ame rica at sa Car ri be an sa la hat ng 
mga an ti-im per ya lis tang pwer sang de mok ra ti ko sa rehiyon na ma kii sa 
at sa ma-sa mang mag-al sa ka sa ma ang mga mang ga ga wa at ma ma ma ‐
yan ng Pe ru. Hi ni ka yat ni to ang ma ma ma yan na "su mu nod sa mga ya ‐
pak ng nag-al sa nang mga ma ma ma yan ng re hi yon," ka tu lad ng sa Ar ‐
gen ti na, Chi le, Ecua dor at Co lom bia. Sa mga ito ti nang ka ng ma ma ma ‐
yan na "ig pa wan ang mga li mi ta syon ng ti na wag na po pu lar at ma ‐
ka-Ka li wang mga gub yer no na ma ta gum pay na bang ga in ang mga pla ‐
no ng nag ha ha ring uri, at big yan-da an ang pam ban sa at pan li pu nang 
pag la ya sa ating mga ban sa."


