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Tu luy-tu loy na bi na bak bak ng 
im per ya lis mong US ang mas ka ra ng 
ka sa rin lang pang-e ko nom ya at pam ‐
pu li ti ka ng Pi li pi nas. Ka sab wat ang 
lo kal na nag ha ha ring mga uring bur ‐
ge syang kompra dor at pa ngi no ong 
may lu pa, at ang bu ruk ra ta-ka pi ta ‐
lis ta at pa sis tang es ta do ng nag ha ‐
ha ring pang ka ting Marcos, si na sa ‐
gad ni to ang ma ka kam kam na ya ‐
man at pa ki na bang mu la sa ban sa.

Iti nu tu ro sa atin ng nag da ang 
mga de ka da na hung kag ang pau lit-
u lit na pa nga kong "pag-un lad" ng 
ma ka-da yu hang mga pa ta ka rang 
neo li be ral na li be ra li sa syon, de re ‐
gu la syon at pri ba ti sa syon. Wa lang 
ini ha tid ang mga ito sa ma sang Pi li ‐
pi no kun di ma la wa kang di semple yo, 
ma ba bang sa hod, pang-aa ‐
gaw ng lu pa, pan da ram bong 
sa ya man ng ban sa at pang ‐
wa wa sak sa ka li ka san.

Ma li naw ring aral na 
hin di ka pa ka nan ng mga Pi li ‐
pi no o ng Pi li pi nas ang pi na ‐
nga nga la ga an ng mga sun da ‐
long Ame ri ka nong ma ya't 
ma ya'y du ma da ong sa 
ban sa at nag hi him pil sa 
loob ng mga kam pong mi ‐
li tar ng Ar med Forces of 
the Phi lip pi nes (AFP). 
Sa ri ling in te res pang-e ‐
ko nom ya at geopulitikal 
ng US ang isi nu su long 

ng mga da yu hang tro pang ito sa Pi ‐
li pi nas. Ang mga "ta ga pa yong mi li ‐
tar" ng US sa li kod ng pa sis tang ge ‐
rang kontra-in sur hen sya ay 
kontra-ka pa ya pa ang mga tu lak ng 
ar mas. Gi na ga mit nga yon ng US ang 
Pi li pi nas na ma la king ba seng mi li tar 
pa ra sa tu mi tin ding pa nu nul sol ng 
ge ra la ban sa ka ri bal ni tong im per ‐
ya lis tang Chi na.

Pa tu loy na maaag nas ang ka la ‐
ya an ng Pi li pi nas, ma ngi ngi ba baw 
ang ka pang ya ri han ng im per ya lis ‐
mong US, ma hi hi la ang ban sa sa 
mga im per ya lis tang ge ra, 
si sid hi ang kri sis 
ng nag ha ha ‐

Mi li tan teng isu long ang pang-e ko nom ya
at pam pu li ti kang mga pa ki ki ba kang ma sa

Pa lub ha nang pa lub ha ang pag du ru sa ng sam ba ya nang Pi li pi no sa ila lim 
ng re hi meng US-Marcos, ka rug tong ng pag da us dos ng ka ni lang bu hay 
sa nag da ang mga taon. Bu nga ito ng la long wa lang ren dang pang-aa pi 

at pag sa sa man ta la sa Pi li pi nas ng mga da yu hang mo no pol yo ka pi ta lis tang 
kum pan ya at bang ko na ha yok sa tu bo, at ng mga im per ya lis tang gub yer no at 
pwer sang mi li tar na ha yok sa ka pang ya ri han.

ring sis te ma, la la la ang pag du ru sa 
at pag hi hi rap ng sam ba ya nan, ti ‐
tin di ang pa sis tang mga kri men ng 
re hi meng US-Marcos hang gang hin ‐
di na ga ga wa ng ma la wak na sam ‐
ba ya nang Pi li pi no, ng nag ka kai sang 
pren te ng mga pwer sang de mok ra ‐
ti ko at pat ri yo ti ko, at ng mga re bo ‐
lu syo nar yong ar ma dong pwer sa na 
ba gu hin ang ka la ga yan at tak bo ng 
ban sa.

Ang pa pa tin ding im per ya lis tang 
pang-aa pi at pag sa sa man ta la at 
ma la wa kang pag du ru sa ng ba yan 
ay nag lu lu wal ng pa bo rab leng sit ‐
wa syon pa ra sa ma la wa kang pag ‐
pu kaw at pag pa pa ki los sa ba yan. 
Kai la nga ng-kai la ngan nga yon na 
buk lu rin ng Par ti do ang sam ba ya ‐
nang Pi li pi no at pa mu nu an si la sa 
sa ma-sa mang pag martsa sa lan das 
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NilalamanANG

Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan
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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ng mi li tan teng mga pa ki ki ba kang 
ma sa.

Kai la ngang pus pu san at mi li ‐
tan teng la ba nan ng ma sa ng sam ba ‐
ya nan ang mga hak ba ngin ng re hi ‐
meng US-Marcos na kontra sa ka ni ‐
lang pam ban sa at de mok ra ti kong 
in te res, at isu long ang ka ni lang 
kag yat na mga ka hi ngi an at pang ‐
ma ta ga lang pa na wa gan pa ra sa 
pam ban sang de mok ra sya.

Da pat pa la ka sin at pa la wa kin 
ang or ga ni sa dong ha nay ng mga 
mang ga ga wa, mag sa sa ka, ka ba ta an 
at iba't ibang mga prog re si bo at de ‐
mok ra ti kong sek tor upang ti pu nin 
ang ka pa sya han at la kas ng ba yan. 
Da pat buuin ang mga un yon at iba 
pang an yo ng mga sa ma han sa pi na ‐
ka ma ra ming bi lang ng pab ri ka, ko ‐
mu ni dad, paa ra lan at iba pang mga 
lu gar. Da pat ita as ang ka mu la tang 
pam pu li ti ka ng ma ma ma yan at pa ‐
la ka sin ang ka ni lang de ter mi na ‐
syong ipag tang gol ang ka ni lang in ‐
te res.

Da pat buuin ang pi na ka ma la pad 
na nag ka kai sang pren te la ban sa te ‐
ro ris mo ng es ta do at bu ruk ra tang 
ka pi ta lis mo upang ilan tad, ihi wa lay, 
ba ti ku sin at la ba nan ang pa pet, pa ‐
sis ta, pal pak at pa hi rap na re hi ‐
meng Marcos. Ubos-ka yang ilan tad 
at tu tu lan ang ti pong ba tas mi li tar 
na pa nu nu pil at pa ni ni il sa mga ka ‐

ra pa tang si bil at pam pu li ti ka, la lu na 
sa ka na yu nan, sa ta bing ng ge rang 
kontra-in sur hen sya ng mi li tar at 
pu lis, na wa lang ibang la yu nin kun di 
pi la yin at tu lu yang gu pu in ang de ‐
mok ra ti kong mga pa ki ki ba kang ma ‐
sa.

Buuin ang mga por mal at di 
por mal na al yan sa kontra sa pa ka ‐
nang "chacha" at Ma har li ka 
Investment Fund, at iba pang hak ‐
ba ngin ng nag ha ha ring pang ka ting 
Marcos-Du ter te na so lo hin ang ka ‐
pang ya ri han at kam ka min ang pon ‐
do ng ba yan. Itu lak ang pa na wa ‐
gang itu loy ang im bes ti ga syon, pag ‐
li li tis at pag pa ru sa kay Du ter te at 
mga kasabwat sa kanilang mga kri ‐
men la ban sa sang ka tau han sa bru ‐
tal na ge rang kontra-in sur hen sya at 
hu wad na "ge ra sa dro ga." Da pat 
ring buuin ang ma la pad na pag ka ‐
kai sa pa ra itu lak ang pa na wa gang 
iba lik ang na kaw na ya man ng mga 
Marcos at pag ba ya rin si la sa mga 
kri men sa ba yan.

Pa la ka sin ang mi li tan teng mga 
pa ki ki ba kang ma sang pang-e ko ‐
nom ya pa ra sa kai la ngang-kai la ‐
ngang umen to sa sa hod ng mga 
mang ga ga wa, ka wa ni at mga mang ‐
ga ga wang-bu kid, pag pa pa ba ba sa 
pre syo ng la ngis at iba pang bi li hin, 
ga yun din ang upa sa lu pa at in te res 
sa pau tang, pag pa pa ta as sa pre syo 

ng mga pro duk tong-bu kid, mas ma ‐
ta as na bad yet pa ra sa lib reng ser ‐
bi syong pang ka lu su gan at pang-e ‐
du ka syon, pag kontra sa pa nga ‐
ngam kam ng lu pa, pag la ban sa mga 
ope ra syong ma pan dam bong sa ka li ‐
ka san at da hi lan ng ma la wa kang 
pag ba ba ha at pag ka wa sak ng ka bu ‐
ha yan.

Da pat ipa ma las ng ba yan ang 
ka ni lang ga lit sa pa ma ma gi tan ng 
mi li tan teng mga ki los-pro tes ta sa 
lan sa ngan at mga pla sa. Ma ta las na 
ilan tad ang mga pa ta ka rang neo li ‐
be ral na dik ta ng mga im per ya lis ‐
tang da yu han at ika wing at itu on 
di to ang mga pa ki ki ba kang pang-
eko nom ya ng ba yan.

Pa la ka sin ang ki lu sang pat ri yo ‐
ti ko pa ra la ba nan ang pang hi hi ma ‐
sok ng mi li tar ng US sa Pi li pi nas, at 
kontra hin ang estra te hi ya ng US na 
ida may ang ban sa sa si nu sul su lan 
ni tong ge ra la ban sa Chi na. Da pat 
ilan tad ang pa pel ng mi li tar at mga 
ka pi ta lis tang kum pan ya ng US sa 
pag tu lak ng pag pa pa la ki ng bad yet 
sa ge rang kontra-in sur hen sya pa ra 
ipam bi li ng mga sarplas na ar mas 
ng US. Ilan tad ang mo no pol yo ka pi ‐
ta lis tang sis te ma at kri sis na na sa 
li kod ng umii nit na tung ga li an at 
ge ra ng mga ma ka pang ya ri hang im ‐
per ya lis tang ban sa.

Da pat ubos-ka yang ku mi los ang 
mga kad re ng Par ti do at ak ti bis ta 
pa ra abu tin ang ma la wak na ma sa, 
at big ki sin si la sa pa na wa gan pa ra 
isal ba ang Pi li pi nas at ang sam ba ‐
ya nang Pi li pi no mu la sa kri sis sa 
pa ma ma gi tan ng tu nay na pag pa ‐
pa la ya ng ban sa mu la sa pag ha ha ri 
ng mga da yu hang im per ya lis ta at 
mga tray dor na nag ha ha ring uri. 
Ga mi tin ang la hat ng pa ra an para 
pu ka win at pa ki lu sin ang ma ma ma ‐
yan sa pa ma ma gi tan ng pag la la bas 
ng mga pol ye to, mga pa ha ya gan, 
lib ro, pample to, mga tu la, du la at 
ibang ma lik ha ing ob ra.

Hin di sa pat ang ilang pa tak sa 
da gat. Kai la ngang lu mik ha ng ma ‐
la kas na alon ng ki lu sang pro pa ‐
gan da at pam pu li ti ka sa ha nay ng 
ma sa upang ba gu hin ang tak bo ng 
ban sa at dal hin ang re bo lu syon sa 
ba gong yug to ng pag su long.
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2022. Hindi 
lahat ng mga 

nag-eempleyo sumunod dito. “Ni 
pi so, wa lang idi nag dag,” ayon sa 
mga ta ga-Baco lod at Ka ban ka lan. 
Tu ma as nang ₱100 ang pak yaw sa 
pag ta ta pas (pag pu tol ng tu bo) ng 
asa wa ni Bechay pe ro na pa ka li it 
ni to kum pa ra sa iti na as ng mga 
pre syo. 

Iti nak dang ₱450/a raw ang mi ‐
ni mum pa ra sa mga mang ga ga ‐
wang hin di sa ag ri kul tu ra, at  ₱410 
pa ra sa mga mang ga ga wa sa ag ri ‐
kul tu ra sa re hi yon. Pe ro sa aktwal, 
nag si si mu la ang ara wan ni lang sa ‐
hod sa ₱200. Ka ra ni wang ₱100 ka ‐
da araw na man ang ki ta ng mga 
na sa im por mal na sek tor tu lad ni 
Kar me li ta.

Sa kwen ta ng Ibon Foun da ti on, 
na sa ₱981 noong Ene ro ang na ka ‐
bu bu hay na sa hod sa re hi yon ha ‐
bang na sa ₱1,163 ang pa ra sa Na ‐
tio nal Ca pi tal Re gi on. Da hil sa 
impla syon, ang tu nay na ha la ga ng 
itinakdang sa hod sa Wes tern Vi sa ‐
yas na ₱450 ay nasa ₱363 lamang.

Sa ha rap ni to, pa na wa gan ng 
mga Negrosanon ang kag yat na 
pag pa pa ba ba sa pre syo ng mga 
bi li hin. “I ba ba ang si ngil sa kur ‐
yen te at tu big, at ita as ang sa ‐
hod!” ayon sa mga ta ga-Baco lod. 

“Dag dag na tra ba ho,” ayon kay 
Bechay. Sa ri ling lu pa at sub sid yong 
pamproduksyon na man ang na ki ki ‐
tang so lu syon ng mga ta ga-Ka ban ‐
ka lan.

Ta li was ito sa ipi nag ma la ki ng 
De partment of Tra de and In dustry 
na anim na bu wang “hin di gu ma ‐
law” ang pre syo ng pin ro se song 
pag ka in. Ta li was din ito sa si na bi 
ng ahen sya na noong Peb re ro 8 la ‐
mang nag si mu lang tu ma as ang pre ‐
syo ng 70 ba ta yang pro duk to at sa 
ha la gang ₱0.45 ha ngang ₱7.00 la ‐
mang. 

Pag ta as din sa si ngil sa kur yen ‐
te at tu big, at pre syo ng pag ka in 
ang daing ng mga ta ga-Baco lod City 
na si na RJ, isang mang ga ga wa sa 
konstruk syon, Da ki, isang ma na na ‐
lik sik, at Kar me li ta, isang mag la la ko 
sa lan sa ngan. “Ma la ki ta la ga ang 
iti na as ng kur yen te at tu big,” ayon 
pa kay Kar me li ta. “Ang hi rap i-bad ‐
yet ang bi gas, ulam, at pa ma sa he 
ka da araw. ”

Noong Ene ro, pumalo sa 12.1% 
ang implasyon sa Baco lod City, ha ‐
bang 10.3% ang  itinala ng ki na pa ‐
pa loo ban ni tong rehiyon (Re gi on 
VI). Pangalawang buwan na itong 
nagtala ang rehiyon ng pinaka ‐
mataas na tantos sa buong bansa. 
Pi na ka ma bi lis ang pag si rit ng ba ‐
ya rin sa pa ba hay, kur yen te, tu big, 
pang ga tong at iba pa (15.1%), ka ‐
su nod ang transpor ta syon (14%). 
Na na na ti li ring ma ta as ang impla ‐
syon sa pag ka in (11%). 

Sa loob ng 10 bu wan, wa lang 
awat ang pag si rit ng impla syon sa 
re hi yon, mu la 3.3% noong Peb re ro 
2022 tu ngong 10.5% noong Di ‐
syembre 2022. Sa pa na hong ito, wa ‐
lang gi na wa ang mga lo kal na upi ‐
syal pa ra ib san ang pag hi hi rap ng 
mga Negrosanon. Ka ko ro ang mga 
upi syal sa eko nom ya ni Marcos Jr, 
mi na ma li it ni la ang epek to ng ma ta ‐

taas na ba ya rin 
at pag li it ng ki ta 
ng ka ra ni wang tao.

Hi git na pag du ru sa
La long hin di ma pag ka sya ang 

ma ta gal nang ma ba bang sa hod ng 
mga pa mil ya sa re hi yon. Sa ka so ni 
Juvy na may anim na anak, ka hit 
anong ga win ni ya sa ₱130-₱150 na 
ki ni ki ta ng kan yang mis ter, hin di ni ‐
to ka yang sa gu tin ang ₱450 na ara ‐
wang kai la ngan ni lang mag-a nak. 
Hin di na pu pu nan ng ayu dang 4Ps 
ang ka ku la ngan. Pa ra ma kaa ga pay, 
na ngu ngu tang si ya sa “len ding” o 
microfi nance. Lalo silang nababaon 
sa utang dahil sa napakataas na 
interes na sini singil ng mga ito. 

Li ban sa “len ding,” na ngu ngu ‐
tang din sa ka ni lang mga amo ang 
mga pa mil ya ni na Dailyn, Jo nel at 
Her me gil do, mga mang ga ga wang 
bu kid sa Ka ban ka lan, Neg ros Occi ‐
den tal. Ku lang na ku lang ang ki ni ki ‐
ta ni lang ₱200-₱250 sa ₱400-₱500 
na pa nga ngai la ngan ni la ka da 
araw. Pa ra ma ba ya ran, nag tat ra ‐
ba ho si la nang mas ma ta gal at sa 
mas ma la la wak na tu bu han. 

Dag dag na pa hi rap sa mga 
mang ga ga wang bu kid ang mga sa ‐
ku na at ope ra syong mi li tar sa ka ni ‐
lang mga lu gar. Ma la king epek to sa 
ka ni la ang mga ito da hil hin di si la 
ma ka la bas at ma ka pagtra ba ho. 
May ro ong mga pa mil yang hindi pa 
na ka ba ba ngon mu la sa pin sa lang 
idinulot ng Bag yong Odet te noong 
Disyembre 2021. 

Wa lang dag dag ni pi so
Hu ling ipi nag-u tos ang umen to 

sa sa hod sa re hi yon noong Hun yo 

Mu la ₱300 ka da bu wan, ma hi git ₱600 ang bi na ya ‐
rang kur yen te ni Bechay, isang may ba hay sa 

District 1 sa Negros Occidental, noong Ene ro. Dob le rin 
ang iti na as ng pre syo sa bi ni bi li ni yang si bu yas, re pol yo, 
tu yo at asu kal kum pa ra sa na ka ra ang taon. Tu ma as din 
ang bi ni bi li ni yang 320-gra mong pa ke te ng Bearbrand mu ‐
la sa ₱106 tu ngong ₱130.

Kahirapang hin di mai ta go
ng na ka ngi ting mas ka ra



Pebrero 21, 2023     ANG BAYAN4

ng mga pro duk tong-bu kid, mas ma ‐
ta as na bad yet pa ra sa lib reng ser ‐
bi syong pang ka lu su gan at pang-e ‐
du ka syon, pag kontra sa pa nga ‐
ngam kam ng lu pa, pag la ban sa mga 
ope ra syong ma pan dam bong sa ka li ‐
ka san at da hi lan ng ma la wa kang 
pag ba ba ha at pag ka wa sak ng ka bu ‐
ha yan.

Da pat ipa ma las ng ba yan ang 
ka ni lang ga lit sa pa ma ma gi tan ng 
mi li tan teng mga ki los-pro tes ta sa 
lan sa ngan at mga pla sa. Ma ta las na 
ilan tad ang mga pa ta ka rang neo li ‐
be ral na dik ta ng mga im per ya lis ‐
tang da yu han at ika wing at itu on 
di to ang mga pa ki ki ba kang pang-
eko nom ya ng ba yan.

Pa la ka sin ang ki lu sang pat ri yo ‐
ti ko pa ra la ba nan ang pang hi hi ma ‐
sok ng mi li tar ng US sa Pi li pi nas, at 
kontra hin ang estra te hi ya ng US na 
ida may ang ban sa sa si nu sul su lan 
ni tong ge ra la ban sa Chi na. Da pat 
ilan tad ang pa pel ng mi li tar at mga 
ka pi ta lis tang kum pan ya ng US sa 
pag tu lak ng pag pa pa la ki ng bad yet 
sa ge rang kontra-in sur hen sya pa ra 
ipam bi li ng mga sarplas na ar mas 
ng US. Ilan tad ang mo no pol yo ka pi ‐
ta lis tang sis te ma at kri sis na na sa 
li kod ng umii nit na tung ga li an at 
ge ra ng mga ma ka pang ya ri hang im ‐
per ya lis tang ban sa.

Da pat ubos-ka yang ku mi los ang 
mga kad re ng Par ti do at ak ti bis ta 
pa ra abu tin ang ma la wak na ma sa, 
at big ki sin si la sa pa na wa gan pa ra 
isal ba ang Pi li pi nas at ang sam ba ‐
ya nang Pi li pi no mu la sa kri sis sa 
pa ma ma gi tan ng tu nay na pag pa ‐
pa la ya ng ban sa mu la sa pag ha ha ri 
ng mga da yu hang im per ya lis ta at 
mga tray dor na nag ha ha ring uri. 
Ga mi tin ang la hat ng pa ra an para 
pu ka win at pa ki lu sin ang ma ma ma ‐
yan sa pa ma ma gi tan ng pag la la bas 
ng mga pol ye to, mga pa ha ya gan, 
lib ro, pample to, mga tu la, du la at 
ibang ma lik ha ing ob ra.

Hin di sa pat ang ilang pa tak sa 
da gat. Kai la ngang lu mik ha ng ma ‐
la kas na alon ng ki lu sang pro pa ‐
gan da at pam pu li ti ka sa ha nay ng 
ma sa upang ba gu hin ang tak bo ng 
ban sa at dal hin ang re bo lu syon sa 
ba gong yug to ng pag su long.

Sa Ba ta ngas, hu mi git-ku mu lang 
60,000 ek tar ya ng lu pang ag ri kul tu ral 
ay tu bu han, pe ro ma hi git sa 26,000 
ek tar ya ni to ay kon sentra do sa 16 
pa mil ya ng mga pa ngi no ong may lu pa. 
Na sa 1-3 ek tar ya la mang ang ka ra ni ‐
wang pag ma may-a ri ng ma li li it na 
mag sa sa ka at mga nag-aar yen do.

La ga nap ang pyu dal at ma la ‐
pyu dal na pag sa sa man ta la mu la sa 
ma no-ma nong pag ha han da ng lu pa 
pa ra pag tam nan ng tu bo hang gang 
ma ka ra ting ito sa asu ka re ra. Umii ral 
ang sis te mang ka sa ma kung saan 
ka da la sang 50-50 ang ha ti an pa ti sa 
gas tos sa pro duk syon sa pa gi tan ng 
mag sa sa ka at asen de ro, o hin di ka ‐
ya’y sis te mang bu wi san kung saan 
bi na ba li kat ng plan ta dor o mag sa sa ‐
ka ang la hat ng gas tos sa pro duk ‐
syon. Ka ra ni wan ding ipi nag ba ba wal 
sa mga tu bu han ang pag ta ta nim ng 
ibang ha la man na ma ka ka in.

Ta la mak ang pan da ra ya ng mga 
asen de ro at ma la la king ko mer syan te 
pa ra mag ka mal ng mas ma la king tu ‐
bo. Bi na ba go ni la ang kwen ta han ma ‐
ta pos mag pa-i lo ng tu bo, di na da ya 
ang tim bang pag da ting sa asu ka re ra, 
at mi na ma ni pu la ang pre syu han ng 
asu kal. Ti na taa san ni la ang si ngil sa 
transpor ta syon, pag pa pa gi ling at in ‐
te res sa pau tang. Sa sob rang ka sa ‐
ki man, ipi nag ka ka it ni la pa ti 
ang pu lot na tra di syon 
nang ibi ni bi gay sa mga 
pa mil ya ng mag sa sa ka at 
mang ga ga wa sa tu bu han.

Ang mga mag ga ga ‐
pak tu lad ni Ta tay Tor res ay 
inuu pa han ng mga asen de ro 
o plan ta dor tu wing ani ‐
han na isang be ses 
la mang sa isang 
taon. Sak law ng 
pag ga ga pak ang 
pag ha ha la bas o 

pag pu tol ng tu bo, pag ka kar ga, at 
pag ka ka ma da ng tu bo sa trak. Ka da ‐
la san, na sa 12-15 ka tao ang isang 
gru po. Ka ya ni lang ta pu sin ang pag ‐
ga ga pak sa isang ek tar yang lu pa sa 
loob ng isang ling go. Umaa bot sa 15 
hang gang 30 to ne la da ang naaa ni 
ni lang tu bo ka da ek tar ya.

Kontro la do ng mga asu ka re ra 
na pi nag da dal han ng mga gi na pak 
na tu bo ang pag ta tak da ng pre syo 
ni to. Sa matagal na panahon,  da la ‐
wa ang sentral sa Ba ta ngas: ang 
Central Azuca re ra de Don Ped ro 
(CADP) sa Ba ra ngay Lum ba ngan, 
Na sug bu; at ang Ba ta ngas Su gar 
Central, Inc.  (BSCI) sa Ba ra ngay 
Ca loocan, Ba la yan. Pag-aa ri ng ma ‐
la la king bur ge sya-kumpra dor na 
Roxas ang CADP at pa mil yang Do lor 
ang BSCI. Pinoproblema pa ngayon 
ng mga magsasaka ng tubo ang 
pagsasara ng CADP dahil  kaya 
lamang mag-ilo ng 4,500 metriko 
toneladang (MT)  tubo ng BSCI, 
kumpara sa CADP na 12,000 MT 
kada araw. Apektado ang 4,584 
magsasaka sa pagsasara.

Ang bi li ng asukarera sa ka sa lu ‐
ku yan ay ₱250 ka da to ne la da. Sa 
mak si mum na ani na 30 to ne la da sa 
isang ek tar ya, aa bot sa ₱7,500 ang 
ba yad sa isang gru po ng mag ga ga ‐
pak o ₱625 ka da isa sa 12-ka ta ong 
gru po. Iba ba was di to ang ₱20 
ka da tao o hi git pa bi lang 

Tu ma ta as ang pre syo ng asu kal sa pa leng ke su ba lit ang pre syo ng tu bo 
ka da to ne la da ay hin di nag ba ba go. Ito ang rek la mo ni Ta tay Tor res, 

isang mag ga ga pak sa Tuy, Ba ta ngas. Isa si ya sa ma sang api na pi ni pi ga ng 
mga pa ngi no ong may lu pa’t ma la la king bur ge sya-kumpra dor na ku mo kontrol 
at nag pa pa sa sa sa ki ta ng in dustri ya ng asu kal.

Koresponsal

Ma ta bang ang ka pe ng mag tu tu bo sa Ba ta ngas 
ba yad sa ka bo o pi nu no ng mga 
mag hu hur nal. Ka ra ni wang ka sa ma 
ang mga ka bo sa pag ga ga pak. Ka ya 
ki ki ta ang mga mag ga ga pak ng 
₱605 ha bang ₱845 sa ka bo sa ka da 
isang ek tar ya.

Sa liit ng ki ta, dob le-ka yod si la 
pa ra ma ka pag ga pak sa mas ma la ‐
wak at ma ra ming tu bu han pa ra lu ‐
ma ki ang maiu wi sa pa mil ya. Ika ‐
kal tas pa ang ka ni lang inu tang pa ‐
ra ipan tus tos sa sa ri li at ka ni lang 
pa mil ya. Ka da la san, ₱300 la mang o 
mas ma ba ba pa ba wat ek tar ya ang 
naiuu wi ni lang ma li nis na ki ta. Sa 
pag bag sak ng pre syo ng asu kal 
bun sod ng pag ba ha ng im por ted na 
asu kal, la long bi na rat ang sa hod ng 
mga mag ga ga pak. Upang pu nan 
ang lub hang ka pos na ki ta, pu ma ‐
pa sok sa iba pang tra ba ho upang 
mag pau pa si Ta tay Tor res at iba pa 
ni yang ka pa mil ya.

Ka da la sa'y ha los wa la nang 
na ti ti ra kay Ta tay Tor res at pag ka ‐
ka sya hin ni ya nang pi lit ang ki ta 
pa ra may pam bi li ng mga ba ta yang 
pa nga ngai la ngan. Ka hit asu kal, 
hin di na abot-ka ya ng kan yang pa ‐
mil ya. “Hin di ko na nauu bos ang 
ka pe ko, e. Ma pa it na,” daing ni 
Ta tay Tor res. "La hat ng ma ta ta mis 
nga yon, pa ma ma ha lin ka sa ma ang 
mga ti na pay.”

Pa na wa gan ni Ta tay Tor res, 
ita as ng mga sentral ang ba yad ka ‐

da to ne la da. "A lam ng tao 
na ma ta as ang asu kal, e! 
Ta ta as ang asu kal, ang 
to ne la da'y hin di na ta as."

Ti wa la rin na man si 
Ta tay Tor res na mu la 

sa pag ka kai sa ng 
mga mag ga ga pak 
na ka tu lad ni ya, 

ka sa ma ng mga may-
a ri ng ma li li it na tu bu ‐

han at nag-aar yen do, 
ka ya ni lang ipag la ban ang 

ma kat wi rang pre syo ng tu bo. 
“Kung wa lang mag da da la ng tu bo 
sa sentral, wa lang tu tu bu in ang 
mga iyan!” bwelta ni Tatay.
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2022. Hindi 
lahat ng mga 

nag-eempleyo sumunod dito. “Ni 
pi so, wa lang idi nag dag,” ayon sa 
mga ta ga-Baco lod at Ka ban ka lan. 
Tu ma as nang ₱100 ang pak yaw sa 
pag ta ta pas (pag pu tol ng tu bo) ng 
asa wa ni Bechay pe ro na pa ka li it 
ni to kum pa ra sa iti na as ng mga 
pre syo. 

Iti nak dang ₱450/a raw ang mi ‐
ni mum pa ra sa mga mang ga ga ‐
wang hin di sa ag ri kul tu ra, at  ₱410 
pa ra sa mga mang ga ga wa sa ag ri ‐
kul tu ra sa re hi yon. Pe ro sa aktwal, 
nag si si mu la ang ara wan ni lang sa ‐
hod sa ₱200. Ka ra ni wang ₱100 ka ‐
da araw na man ang ki ta ng mga 
na sa im por mal na sek tor tu lad ni 
Kar me li ta.

Sa kwen ta ng Ibon Foun da ti on, 
na sa ₱981 noong Ene ro ang na ka ‐
bu bu hay na sa hod sa re hi yon ha ‐
bang na sa ₱1,163 ang pa ra sa Na ‐
tio nal Ca pi tal Re gi on. Da hil sa 
impla syon, ang tu nay na ha la ga ng 
itinakdang sa hod sa Wes tern Vi sa ‐
yas na ₱450 ay nasa ₱363 lamang.

Sa ha rap ni to, pa na wa gan ng 
mga Negrosanon ang kag yat na 
pag pa pa ba ba sa pre syo ng mga 
bi li hin. “I ba ba ang si ngil sa kur ‐
yen te at tu big, at ita as ang sa ‐
hod!” ayon sa mga ta ga-Baco lod. 

“Dag dag na tra ba ho,” ayon kay 
Bechay. Sa ri ling lu pa at sub sid yong 
pamproduksyon na man ang na ki ki ‐
tang so lu syon ng mga ta ga-Ka ban ‐
ka lan.

49th IB, pi na sa bu gan sa Al bay
ISANG TIN YEN TE at da la wa pang sun da lo ang na ma tay 
nang pa sa bu gan ng command detonated explosive ng 
Ba gong Huk bong Ba yan-Al bay ang nag-oo per sa yong 
tro pa ng 49th IB sa Ba ra ngay Ra may, Oas noong Peb re ‐
ro 15. Isa sa mga na pa tay si 2Lt. Nico Malcam po. Isang 
Pu lang man di rig ma, si Eric Ve raquit (Ka Ne ne), ang na ‐
mar tir sa sa gu pa an.

Dalawang sundalo naman ng 31st IB na nami mili sa 
talipapa ng Barangay Cotmon, Camalig sa Albay ang 
inambus ng mga Pulang parti sano bandang alas-7:20 ng 
umaga noong Pebrero 20. Kabilang sila sa yunit na 
nagtatanggol sa proyek tong imprastruktura ng 
Centerways Cons truc tion sa Barangay Sulong, Camalig. 
Nasamsam sa kanila ang isang pistolang kalibre .45.

Sa man ta la, isang sun da lo rin ang na pa tay sa ope ‐
ra syong is nayp ng BHB-So uth Central Neg ros sa mga 
tro pa ng 94th IB sa Ba ra ngay San tol, Bi nal ba gan, 
Neg ros Occi den tal noong Peb re ro 16.

Koresponsal
Ang mga pes te sa si bu ya san 

Nag-um pi sa na ang ani han ng si bu yas sa Bo nga ‐
bon, Nueva Ecija. Nag si si mu la na din na ma ‐

min sa la ang ha ra bas (armyworms). Ga bi-ga bi ay 
nag-iisprey ng pes ti sid yo ang mga mag sa sa ka pa ra 
la ba nan ang pag-a ta ke ng sa lot na uod. Ma hi git 
₱100,000 ang na ga gas tos ng mag sa sa ka sa ba wat 
isang ek tar yang si bu ya san pa ra puk sa in ang ha ra ‐
bas. Wa la si lang mapag pi pi li an kay sa ma tu naw ang 
si bu yas ni la sa isang ga bi la mang na pag-a ta ke ng 
ba la su bas na ha ra bas.

Pe ro may mas ma tin di pa sa ha ra bas. Nag-aa pu ra 
ang mga mag sa sa ka na ma kaa ni ba go Mar so, da hil si ‐
gu ra do si lang ba ba ra tin na na man si la sa bi li han ng si ‐
bu yas. Nga yon pa la mang ay bu ma ba na ang pre syo ng 
si bu yas sa pa mi li han da hil sa pag dag sa ng im por ted na 
si bu yas. Ha los 6,000 met ri ko to ne la dang im por ted na 
si bu yas ang du ma ting noong ka ta pu san ng Ene ro. Ang 
pre syo nga yon sa farmga te ng pu lang si bu yas ay ₱180-
₱200 kada ki lo at ang pu ting si bu yas na man ay ₱100-
120 na la mang. Ang sa bi ng De partment of Ag ricul tu re 
na inaa sa han ni tong ba ba ba ang pre syo ng si bu yas sa 
₱50 per ki lo. Paa no na si Ped rong mag sa sa ka?

Sa pag ha ra bas at pag dag sa ng im por ted na si bu ‐
yas, pas pas na man ang pag kam kam ng tu bo ng mga 
ko mer syan te-u su re ro sa ka bu ki ran. La ga nap ang re la ‐
syong “pa sama” o sa mak. Sa got ng ko mer syan te ang 
la hat ng pang gas tos sa pro duk syon na iaa was sa ka ‐
buuang ben ta. Ang ma ti ti ra ay pag ha ha ti an ni to at ng 
mag sa sa ka. Ang ma sak lap, ang ko mer syan te din ang 
nag pep re syo sa si bu yas at sa la hat ng ka ga mi tan sa 
pro duk syon na gi na mit. Na ko ko po ni ya ang ma la king 
ba ha gi ng ani ha bang pa sama nang pa sama na man 
ang ka la ga yan ng mag sa sa ka.

Taassa hod, di taaspasahe. Tu mu ngo sa MRT Sta ti on sa 
North Ave nue, Quezon City noong Peb re ro 17 ang mga gru ‐
pong mang ga ga wa pa ra ip ro tes ta ang na pi pin tong pag ta as ng 
pa ma sa he sa MRT at LRT nang ₱2 hang gang ₱14 ka da bya ‐
he. Ka sa bay ang pro tes ta sa isi na sa wang pub lic hea ring ng 
Department of Transporation.

Martsa kontra li be ra li sa syon ng bi gas. Nag pi ket ang mga 
gru pong mag sa sa ka sa Met ro Ma ni la, Iloi lo at Bicol noong Peb ‐
re ro 14 pa ra ipa na wa gan ang pag ba ba su ra sa Rice Li be ra liza ti ‐
on Law na isi na ba tas sa na tu rang araw noong 2019. Ani la, bi go 
ang ba tas pa ra pa ba ba in ang pre syo ng bi gas, bag kus pu min sa la 
pa ito sa ka bu ha yan ng mga mag sa sa ka at lo kal na ag ri kul tu ra. 

AlayLa kad kontra Ka li wa Dam. Naglu lun sad ang 300 ka ‐
tu tu bong Du ma gatRe mon ta do ng 9a raw na lak ba yan mu la 
Ge ne ral Na kar, Quezon tu ngong Met ro Ma ni la pa ra ipa na wa ‐
gan sa re hi meng Marcos ang kag yat na pag pa pa ti gil sa pag bu ‐
bu tas sa Sier ra Mad re na ba ha gi ng konstruk syon ng Ka li wa 
Dam. Nag si mu la si lang mag la kad noong Peb re ro 15. 
Tinatayang 150 ki lo met ro ang la yo ng ka ni lang la la ka rin.

First Day Ra ge. Nag lun sad ng pag ki los ang mga es tud yan te 
ng UP sa unang araw ng kla se sa uni ber si dad noong Peb re ro 
13 pa ra ipag tang gol ang ka la ya ang aka de mi ko at tu tu lan ang 
MROTC at mi li ta ri sa syon sa mga kam pus ni to. 

Black Hearts Day. Nag ti pon sa ha rap ng De partment of 
Health noong Peb re ro 14 ang mga mang ga ga wang pang ka ‐
lu su gan pa ra ipa na wa gan ang pag wa wa kas sa kontraktwa li ‐
sa syon, pag bi bi gay ng ala wans at pag ta ta as ng ka ni lang sa ‐
hod. Nagprotesta rin ang mga guro sa Department of 
Education sa Pasig City para igiit ang dagdag sweldo. 

Itigil ang tanggalan sa Nexpe ria. Na na wa gan ang un yong 
Nexpe ria Phi lip pi nes Inc. Wor kers Uni on na ipag tang gol ang 
tra ba ho ng 495 mang ga ga wa na na ka tak dang si san te hin du ‐
lot ng pag sa sa ra ng Sen sors De partment ng kum pan ya. Ka ‐
bi lang sa mga ma ta tang gal ang 375 na ka sa pi ng un yon, 80 
kontraktwal at 40 na propesyunal.

Karapatan ng kontraktwal, ipaglaban. Nag pi ket sa ha rap 
ng DO LE7 sa Ce bu noong Peb re ro 17 ang mga mang ga ga ‐
wa ng Univer sal Ro bi na Cor po ra ti on. Igi ni it ni la sa NLRC
7th Divi si on na pa bo ran ang pe ti syon la ban sa ili gal na pag ‐
ta tang gal ng kum pan ya sa 293 kontraktwal noong 2022. Pi ‐
na ngu na han ng Hug pong sa mga Ma mu mu ong Nag ka hiu ‐
saURC ang pag ki los.

Ba ri ka da sa Pa la wan. Nag ti rik ng ba ri ka dang ba yan ang 
mga Pa la weño at gru pong ma ka ka li ka san sa Broo ke’s Point 
si mu la Peb re ro 18 pa ra pi gi lan ang mga ope ra syong pag mi ‐
mi na ng Ipi lan Nickel Cor po ra ti on. Ayon sa ka ni la, nagoo ‐
pe reyt ang na tu rang kum pan ya ka hit wa lang per mi so mu la 
sa lo kal na gub yer no.
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ba yad sa ka bo o pi nu no ng mga 
mag hu hur nal. Ka ra ni wang ka sa ma 
ang mga ka bo sa pag ga ga pak. Ka ya 
ki ki ta ang mga mag ga ga pak ng 
₱605 ha bang ₱845 sa ka bo sa ka da 
isang ek tar ya.

Sa liit ng ki ta, dob le-ka yod si la 
pa ra ma ka pag ga pak sa mas ma la ‐
wak at ma ra ming tu bu han pa ra lu ‐
ma ki ang maiu wi sa pa mil ya. Ika ‐
kal tas pa ang ka ni lang inu tang pa ‐
ra ipan tus tos sa sa ri li at ka ni lang 
pa mil ya. Ka da la san, ₱300 la mang o 
mas ma ba ba pa ba wat ek tar ya ang 
naiuu wi ni lang ma li nis na ki ta. Sa 
pag bag sak ng pre syo ng asu kal 
bun sod ng pag ba ha ng im por ted na 
asu kal, la long bi na rat ang sa hod ng 
mga mag ga ga pak. Upang pu nan 
ang lub hang ka pos na ki ta, pu ma ‐
pa sok sa iba pang tra ba ho upang 
mag pau pa si Ta tay Tor res at iba pa 
ni yang ka pa mil ya.

Ka da la sa'y ha los wa la nang 
na ti ti ra kay Ta tay Tor res at pag ka ‐
ka sya hin ni ya nang pi lit ang ki ta 
pa ra may pam bi li ng mga ba ta yang 
pa nga ngai la ngan. Ka hit asu kal, 
hin di na abot-ka ya ng kan yang pa ‐
mil ya. “Hin di ko na nauu bos ang 
ka pe ko, e. Ma pa it na,” daing ni 
Ta tay Tor res. "La hat ng ma ta ta mis 
nga yon, pa ma ma ha lin ka sa ma ang 
mga ti na pay.”

Pa na wa gan ni Ta tay Tor res, 
ita as ng mga sentral ang ba yad ka ‐

da to ne la da. "A lam ng tao 
na ma ta as ang asu kal, e! 
Ta ta as ang asu kal, ang 
to ne la da'y hin di na ta as."

Ti wa la rin na man si 
Ta tay Tor res na mu la 

sa pag ka kai sa ng 
mga mag ga ga pak 
na ka tu lad ni ya, 

ka sa ma ng mga may-
a ri ng ma li li it na tu bu ‐

han at nag-aar yen do, 
ka ya ni lang ipag la ban ang 

ma kat wi rang pre syo ng tu bo. 
“Kung wa lang mag da da la ng tu bo 
sa sentral, wa lang tu tu bu in ang 
mga iyan!” bwelta ni Tatay.
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Nag-um pi sa na ang ani han ng si bu yas sa Bo nga ‐
bon, Nueva Ecija. Nag si si mu la na din na ma ‐

min sa la ang ha ra bas (armyworms). Ga bi-ga bi ay 
nag-iisprey ng pes ti sid yo ang mga mag sa sa ka pa ra 
la ba nan ang pag-a ta ke ng sa lot na uod. Ma hi git 
₱100,000 ang na ga gas tos ng mag sa sa ka sa ba wat 
isang ek tar yang si bu ya san pa ra puk sa in ang ha ra ‐
bas. Wa la si lang mapag pi pi li an kay sa ma tu naw ang 
si bu yas ni la sa isang ga bi la mang na pag-a ta ke ng 
ba la su bas na ha ra bas.

Pe ro may mas ma tin di pa sa ha ra bas. Nag-aa pu ra 
ang mga mag sa sa ka na ma kaa ni ba go Mar so, da hil si ‐
gu ra do si lang ba ba ra tin na na man si la sa bi li han ng si ‐
bu yas. Nga yon pa la mang ay bu ma ba na ang pre syo ng 
si bu yas sa pa mi li han da hil sa pag dag sa ng im por ted na 
si bu yas. Ha los 6,000 met ri ko to ne la dang im por ted na 
si bu yas ang du ma ting noong ka ta pu san ng Ene ro. Ang 
pre syo nga yon sa farmga te ng pu lang si bu yas ay ₱180-
₱200 kada ki lo at ang pu ting si bu yas na man ay ₱100-
120 na la mang. Ang sa bi ng De partment of Ag ricul tu re 
na inaa sa han ni tong ba ba ba ang pre syo ng si bu yas sa 
₱50 per ki lo. Paa no na si Ped rong mag sa sa ka?

Sa pag ha ra bas at pag dag sa ng im por ted na si bu ‐
yas, pas pas na man ang pag kam kam ng tu bo ng mga 
ko mer syan te-u su re ro sa ka bu ki ran. La ga nap ang re la ‐
syong “pa sama” o sa mak. Sa got ng ko mer syan te ang 
la hat ng pang gas tos sa pro duk syon na iaa was sa ka ‐
buuang ben ta. Ang ma ti ti ra ay pag ha ha ti an ni to at ng 
mag sa sa ka. Ang ma sak lap, ang ko mer syan te din ang 
nag pep re syo sa si bu yas at sa la hat ng ka ga mi tan sa 
pro duk syon na gi na mit. Na ko ko po ni ya ang ma la king 
ba ha gi ng ani ha bang pa sama nang pa sama na man 
ang ka la ga yan ng mag sa sa ka.

Ka sa bay sa pag di ri wang noong Peb re ro 8 sa kaa wa ran ni Ka sa ‐
mang Jo se Ma ria Si son, ini lun sad ng mga prog re si bo ang isang 

po rum kung saan isa sa mga ti na la kay ang li gal na ka ta yu an ng  
Par ti do Ko mu nis ta ng Pi li pi nas (PKP), Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB) at Na tio nal De mocra tic Front of the Phi lip pi nes (NDFP) sa 
in ter na syu nal at lo kal na mga ba tas at ka sun du an. Sa po rum, 
ini la had ni Atty. Ed re Ola lia ng Na tio nal Uni on of Peop le’s 
Law yers ang upin yong li gal ba kit hin di da pat itu ring na te ro ‐
ris ta ang mga pwer sa sa ki lu san pa ra sa pam ban sang pag pa ‐
pa la ya sa Pi li pi nas.

Ma ka ta ru ngan ang mag-ar mas pa ra sa ka la ya an

Dag dag di to, igi ni it ng mga gru ‐
po na ma la king sag ka sa pag su su ‐
long ng ka pa ya pa an ang ar bit rar yo 
at wa lang-ba ta yang "te ro ris tang" 
pag ba ban sag ng reak syu nar yong 
es ta do ng Pi li pi nas sa PKP, BHB at 
NDFP at na da pat na itong tang ga ‐
lin. Pa na wa gan din ni la ang pag-at ‐
ras ng de sig na syon sa 19 na 
kunwa’y mga myembro ng Komite 
Sentral ng PKP, kabilang ang 
konsultant na si Luis Jalandoni, mga 
organisasyon sa ilalim ng NDFP, at 
anim pang sibilyan. Ipinatatanggal 
din ng mga grupo sa listahan si Dr. 
Natividad Castro, na idineklarang 
terorista noong Disyembre 7, 2022.

Ki lu san sa pam ban sang
pag pa pa la ya

Hin di na ba go ang tak ti kang 
pag ba ban sag na "te ro ris ta" ng mga 
ka tung ga ling es ta do sa mga ki lu ‐
sang mapagpalaya sa buong mun do, 
ayon kay Atty. Ola lia. Ma ta pos ang 
atakeng 9-11 sa US, ki na sang ka pan 
ng mga es ta do ang mga ba tas pa ra 
iwa si was ang "kontra-te ro ris mo," 
ban sa gang "te ro ris ta" ang mga ki ‐
lu sang mapagpalaya at isan ta bi ang 
ka ni lang le hi ti mong pa ki ki ba ka.

Ta li was di to, ni la la man ng ma ra ‐
ming in ter na syu nal na ka sun du an at 
dek la ra syon ang ka ra pa tan ng ma ‐
ma ma yan sa pag su su long ng ki lu san 
sa pam ban sang pag pa pa la ya, ka bi ‐
lang ang pag ga mit ng armas. Isa di to 
ang Univer sal Decla ra ti on of the 
Rights of Peop les o ki la la din bi lang 
Al gi ers Char ter na pi nag kai sa han 
noong Hul yo 4, 1976 sa Al ge ria. Gi ‐
na mit ang do ku men tong ito bi lang 
pun da men tal na sa la la yan ng Per ma ‐

nent Peop les' Tri bu ‐
nal, na du mi di nig sa mga 
ka so ng kri men at pag la bag sa 
ka ra pa tang-tao ng mga es ta do.

Na ka sa ad sa Al gi ers Char ter 
ang ka ra pa tan ng mga ma ma ma yan 
na ma la yang igi it ang ka ni lang pam ‐
pu li ti kang ka ta yu an la ban sa da yu ‐
hang pang hi hi ma sok. Ayon pa di to, 
may ro ong ka ra pa tan ang ma ma ma ‐
yan na bu ma lik was mu la sa ka hit 
anong ko lon yal o da yu hang do mi na ‐
syon na di rek ta o hin di di rek tang 
ku mu ku ba baw di to.

Sa Pi li pi nas, pi na mu mu nu an ng 
PKP ang la ban sa da yu hang im per ya ‐
lis tang do mi na syon, lo kal na pyu da ‐
lis mo at bu ruk ra tang ka pi ta lis mo. Iti ‐
na tag ni to ang BHB pa ra isu long ang 
ar ma dong pa ki ki ba ka pa ra pa la ya in 
ang ba yan mu la sa tat long su li ra ning 
ito. Pi na ka la yu nin ni to ang ma ka mit 
ang ha nga rin ng sam ba ya nan pa ra sa 
tu nay na ka la ya an at de mok ra sya.

Ki ni la la mis mo ng reak syu nar ‐
yong kor te ng Pi li pi nas ang ka to to ‐
ha nang le hi ti mo ang ki lu sang ma ‐
pag pa la ya sa Pi li pi nas. Ibi na su ra ng 
Ma ni la Re gio nal Tri al Court noong 
Set yembre 21, 2022 ang "te ro ris ‐
tang proskrip syon" sa PKP at BHB 
na isi nam pa ng Gub yer no ng Re pub ‐
li ka ng Pi li pi nas (GRP). Sa 135-pa hi ‐
nang de si syon, si na bi ni to na ang 
PKP at BHB ay da pat itu ring na mga 
re bel de, o ma sa sa bing mga re bel ‐
deng may la yu nin—ang pam ban sa 
de mok ra ti kong mit hi in. Ayon kay 
Jud ge Mar lo Mag doza-Ma la gar, ang 
hus ga dong nag la bas ng na tu rang 
de si syon, ang prog ra ma ng PKP ay 
“ma kat wi rang as pi ra syon ng ka hit 
anong si bi li sa dong li pu nan.”

Taassa hod, di taaspasahe. Tu mu ngo sa MRT Sta ti on sa 
North Ave nue, Quezon City noong Peb re ro 17 ang mga gru ‐
pong mang ga ga wa pa ra ip ro tes ta ang na pi pin tong pag ta as ng 
pa ma sa he sa MRT at LRT nang ₱2 hang gang ₱14 ka da bya ‐
he. Ka sa bay ang pro tes ta sa isi na sa wang pub lic hea ring ng 
Department of Transporation.

Martsa kontra li be ra li sa syon ng bi gas. Nag pi ket ang mga 
gru pong mag sa sa ka sa Met ro Ma ni la, Iloi lo at Bicol noong Peb ‐
re ro 14 pa ra ipa na wa gan ang pag ba ba su ra sa Rice Li be ra liza ti ‐
on Law na isi na ba tas sa na tu rang araw noong 2019. Ani la, bi go 
ang ba tas pa ra pa ba ba in ang pre syo ng bi gas, bag kus pu min sa la 
pa ito sa ka bu ha yan ng mga mag sa sa ka at lo kal na ag ri kul tu ra. 

AlayLa kad kontra Ka li wa Dam. Naglu lun sad ang 300 ka ‐
tu tu bong Du ma gatRe mon ta do ng 9a raw na lak ba yan mu la 
Ge ne ral Na kar, Quezon tu ngong Met ro Ma ni la pa ra ipa na wa ‐
gan sa re hi meng Marcos ang kag yat na pag pa pa ti gil sa pag bu ‐
bu tas sa Sier ra Mad re na ba ha gi ng konstruk syon ng Ka li wa 
Dam. Nag si mu la si lang mag la kad noong Peb re ro 15. 
Tinatayang 150 ki lo met ro ang la yo ng ka ni lang la la ka rin.

First Day Ra ge. Nag lun sad ng pag ki los ang mga es tud yan te 
ng UP sa unang araw ng kla se sa uni ber si dad noong Peb re ro 
13 pa ra ipag tang gol ang ka la ya ang aka de mi ko at tu tu lan ang 
MROTC at mi li ta ri sa syon sa mga kam pus ni to. 

Black Hearts Day. Nag ti pon sa ha rap ng De partment of 
Health noong Peb re ro 14 ang mga mang ga ga wang pang ka ‐
lu su gan pa ra ipa na wa gan ang pag wa wa kas sa kontraktwa li ‐
sa syon, pag bi bi gay ng ala wans at pag ta ta as ng ka ni lang sa ‐
hod. Nagprotesta rin ang mga guro sa Department of 
Education sa Pasig City para igiit ang dagdag sweldo. 

Itigil ang tanggalan sa Nexpe ria. Na na wa gan ang un yong 
Nexpe ria Phi lip pi nes Inc. Wor kers Uni on na ipag tang gol ang 
tra ba ho ng 495 mang ga ga wa na na ka tak dang si san te hin du ‐
lot ng pag sa sa ra ng Sen sors De partment ng kum pan ya. Ka ‐
bi lang sa mga ma ta tang gal ang 375 na ka sa pi ng un yon, 80 
kontraktwal at 40 na propesyunal.

Karapatan ng kontraktwal, ipaglaban. Nag pi ket sa ha rap 
ng DO LE7 sa Ce bu noong Peb re ro 17 ang mga mang ga ga ‐
wa ng Univer sal Ro bi na Cor po ra ti on. Igi ni it ni la sa NLRC
7th Divi si on na pa bo ran ang pe ti syon la ban sa ili gal na pag ‐
ta tang gal ng kum pan ya sa 293 kontraktwal noong 2022. Pi ‐
na ngu na han ng Hug pong sa mga Ma mu mu ong Nag ka hiu ‐
saURC ang pag ki los.

Ba ri ka da sa Pa la wan. Nag ti rik ng ba ri ka dang ba yan ang 
mga Pa la weño at gru pong ma ka ka li ka san sa Broo ke’s Point 
si mu la Peb re ro 18 pa ra pi gi lan ang mga ope ra syong pag mi ‐
mi na ng Ipi lan Nickel Cor po ra ti on. Ayon sa ka ni la, nagoo ‐
pe reyt ang na tu rang kum pan ya ka hit wa lang per mi so mu la 
sa lo kal na gub yer no.

Pag ta li ma sa in ter na syu nal
na ma ka ta ong ba tas

Hi git na pi nag ti ti bay ng pag ki la la 
at pag ta li ma ng PKP at BHB sa in ter ‐
na syu nal na ma ka ta ong ba tas (IHL) 
ang pa gi ging le hi ti mo ng ar ma dong 
pag la ban ni to. Bi lang prin sip yo, iti ‐
nu tu on ng ar ma dong pwer sa ni to 
ang mga ata ke, hin di sa mga si bil yan, 
kun di la ban sa lehitimong mga target 
militar ng es ta dong ki na ka ta wan ng 
GRP. Laman ito ng Comprehensive 
Aereement on Respect for Human 
Rights and International Humani ‐
tarian Law  o CARHRIHL na pinir ‐
mahan pareho ng NDFP at GRP 
noong 1998. Lub hang ma la yo sa 
oryentasyon ng kilusang mapagpa ‐
laya ang ka ta ngi an ng mga te ro ris ta 
na la yu ning mag ha sik ng ta kot, la gim 
at ata ke hin ang mga si bil yan.

Kung may ro ong mga pag ka ka ‐
ma li o pag ba li sa mga prin sip yo at 
is tan dard na ito sa pag lu lun sad ng 
dig ma, han da ang PKP at BHB na 
mag-im bes ti ga, ami nin at aku in ang 
res pon si bi li dad, at ma ki pag-a yos at 
mag pa taw ng in ter nal na mga 
sang syon sa mga imbwel tong in di ‐
bid wal o yu nit, li ban pa sa pa na na ‐
gu tan ni to sa IHL at CARHRIHL. 
Dagdag di to, ma hig pit na ipi na tu ‐
tu pad ng BHB ang ba kal na di sip li na 
sa ha nay ng mga ku man der at man ‐
di rig ma. Tu ma ta li ma ang ba wat 
man di rig ma sa iti nak dang "Tat long 
Pa ngu na hing Ali tun tu nin sa Di sip li ‐
na at Wa long Pun tong Da pat Tan ‐
da an" ng huk bong ba yan.
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Pi nag ba ba ril at na pa tay ng mga tro pa ng 9th ID ang 17-an yos na si bil yang 
si Ar gie Salva dor sa Sit yo Sa pang Ba to, Ba ra ngay Ca na pa wan, La bo, Ca ‐

ma ri nes Nor te noong Peb re ro 11, ala-1:40 ng ha pon. 

17-an yos na ka tu tu bo, pi na tay ng 9th ID

Pi na la la bas ni Major Ge ne ral 
Ado nis Bajao ng 9th ID na na pa tay 
si Salva dor sa isang engkwentro ng 
tro pa ni to at ng Ba gong Huk bong 
Ba yan (BHB).

Ka tu tu bong Ma ni de na ta ga-
Ta nauan, Ca pa lo nga si Salva dor. 
Nag ha ha nap la mang siya ng pu lot 
nang ma tau nan at pag dis ki ta han ng 
mga sun da lo. Re histra do si ya sa 
prog ra mang TU PAD ng De partment 
of La bor and Employ ment.

Sa man ta la, sa ba yan ng San ta 
Ele na, pi na sok ng pi tong pi nag hi hi ‐
na la ang ahen te ng es ta do ang ba ‐
hay ni Ti no Ma na lo noong Peb re ro 4 
sa Ba ra ngay Don To mas. Pi nun ta ‐
han din ng mga ito ang ba hay ni na 
Jun Bar si bal at Johnny Caig noong 
Peb re ro 5. Pi na ra ra ta ngan si lang 
mga ta ga su por ta ng huk bong ba ‐
yan.

Pag du kot. Sa Ori en tal Min do ro, 

di nu kot ng mga pwer sa ng 203rd 
Bri ga de si G. El yong, re si den te ng 
Sit yo Si na ri ri, Ba ra ngay Pa nay ta ‐
yan, Man sa lay noong Peb re ro 6. Pa ‐
pun ta si ya sa tin da han pa ra bu mi li 
ng ka pe nang si ya’y dak ipin ng mga 
sun da lo. Ki nu ha si ya ng sam pung 
sun da lo sa ha rap ng mga re si den te 
nang wa lang ipi na ki ki tang ka su la ‐
tan o pa li wa nag sa da hi lan ng pag ‐
da kip.

Pe keng engkwentro. Pa ra mag ‐
ha sik ng la gim at ta kot sa mga ko ‐
mu ni dad, nag pa ka na ng pe keng 
engkwentro ang mga yu nit ng mi li ‐
tar sa Quezon at Neg ros Ori en tal.

Noong unang ling go ng Peb re ro, 
pi na la bas ng 85th IB na nag ka ro on 
ng engkwentro sa Ba ra ngay Bu ta ‐
nguiad, San Francisco, Quezon. Du ‐
lot ni to, naapektuhan ang ka bu ha ‐
yan at ma ging eskwe la ng mga ka ‐
ba ta an sa mga ba ra ngay ng ba yan.

Hin di rin to too ang si na sa bing 
engkwentro ng 11th IB sa Sit yo Tu ‐
yo pan, Ba ra ngay Ta la lak, San ta 
Ca ta li na, Neg ros Ori en tal noong 
Peb re ro 4. Ayon sa lo kal na ku mand 
ng BHB, wa lang yunit sa lu gar nang 
pa na hong iyon. Ma ta pos ni to, bi ‐
nug bog pa ng mga sun da lo ang 
mag sa sa kang si Randy Iran.

Pag-a res to. Sa Sor so gon, di na ‐
kip ng mga pu lis sa ga wa-ga wang 
mga ka so ang mag ka pa tid na si na 
Ra mi ses at Wil li an Hu bil la, pa wang 
mga anak ng na mar tir na li der-re ‐
bo lu syo nar yo ng Sor so gon na si 
Andres Hu bil la (Ka Mag no). Ina res ‐
to si Ra mi ses noong Peb re ro 8 sa 
Ba ra ngay North Poblacion, Ju ban 
ha bang si Wil li am ay di na kip nang 
su mu nod na araw sa Ba ra ngay 
Central, Ca si gu ran. Si nam pa han si ‐
la ng ma ra ming bi lang ng ka so ng 
pag pa tay at bi gong pag pa tay. Si 
Ramises ay nau na nang "pi na su ko" 
ng mi li tar noong 2018 sa pa gi ging 
ba ha gi uma no ng re bo lu syo nar yong 
ki lu san.

Mga man di rig mang hors de com bat sa Negros, pi na tay;
kon sul tant ng NDFP, di nu kot ng AFP sa Bukidnon 

Wa lang-a wa at sad yang pi na ‐
tay ng mga sun da lo ng 94th IB ang 
da la wang hors de com bat na man ‐
di rig ma at isang si bil yang mag sa sa ‐
ka noong Peb re ro 5 sa Ba ra ngay 
Ori ngao, Ka ban ka lan City, Negros 
Occidental. Pi na la la bas ng mga 
sun da lo na na pa tay ang tat lo sa 
isang engkwentro.

Nag pa pa ga ling sa isang ba hay 
sa Sit yo Mug ni sa na tu rang ba ra ‐
ngay ang Pu lang man di rig mang si 
Arjen Ma hi nay (Ka No nong) ma ta ‐
pos ma-stro ke. Ka sa ma ni ya ang 
me dik na si Junjun Cal let (Ka Ro ‐
ben). Di na kip si la ng mga sun da lo 
noong Peb re ro 4 ng alas-4 ng ha ‐

pon. Di na kip din ng mga ber du go 
ang mag sa sa kang si Jo ma rie Ca ‐
lum ba na nag ka ta ong na sa pa re ‐
hong sit yo. 

Sa Bu kidnon, di nu kot ng mga 
pwer sa ng AFP ang kon sul tant ng 
Na tio nal De mocra tic Front of the 
Phi lip pi nes (NDFP) na si Ari el Ba di ‐
ang sa Ma no lo For tich noong Peb ‐
re ro 6. Hu mi ngi ng tu long sa pub li ko 
ang kan yang pa mil ya pa ra ma tun ‐
ton ang kan yang ki na ro roo nan at 
ma pun ta han. Hin di pa rin si ya ini li ‐
li taw hang gang sa ka sa lu ku yan.

Samantala, nakakulong pa rin 
ang iligal na inarestong NDFP 
konsultant na si Ruben Saluta, 

Su nud-su nod ang mga ka so ng pag la bag ng AFP sa in ter na syu nal na ma ‐
ka ta ong ba tas sa nag da ang mga ling go.

kanyang asawa na si Presentacion 
Saluta at kasama nilang si Yvonne 
Losario. 

Sa Ca ga yan, di na kip ng mga 
pu lis ang su ga tang si Ori on Yos hi da 
ma ta pos ang si na sa bing eng ‐
kwentro ng yu nit ng 5th ID at BHB 
sa Sit yo Nang bag ga yan, Ba ra ngay 
San ta Mar ga ri ta, Bag gao noong 
Peb re ro 13. Si nam pa han si ya ng 
ga wa-ga wang mga ka song bi gong 
pag pas lang, pag la bang sa An ti-
Ter ro rism Law at il le gal pos ses si on 
of fi re arms and explo sives. Hin di si ‐
ya pi na hi hin tu lu tang ma bi si ta ng 
kan yang abu ga do, mga kaa nak at 
mga gru po ng ta ga pag tang gol ng 
ka ra pa tang-tao. Si Yos hi da ay 
isang da ting es tud yan te ng De La 
Sal le Univer sity (DLSU).
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Sa ka say sa yan ng ki lu sang ka ‐
ba ta an, hin di na pi gi lan ng de lub yo 
ng mo der nong re bi syu nis mo, pag sa ‐
la kay ng pa sis tang dik ta du ra, at 
neo li be ral na pa ni ni ba sib ang ka ba ‐
ta ang kad re sa pag ta ngan ng re bo ‐
lu syo nar yong teor ya at pag ha sa ni ‐
to sa re bo lu syo nar yong prak ti ka. 
Ka ya na man ka hit ang pan dem ya at 
ang mi li ta ris tang lockdown ay hin di 
na ging sag ka sa tung ku lin ng mga 
ka ba ta ang kad re na mag-a ral.

Pa tu nay di to ang hi git 75 na 
beses na paglulunsad ng Ba ta yang 
Kur so ng Par ti do (BKP) sa ha nay ng 
ka ba ta an sa Metro Manila sa ka sag ‐
sa gan ng pan dem ya. Ilan da ang ka ‐
ba ta an ang na ka pag ta pos ng 
pag-aa ral at na pu kaw sa sa li gang 
mga prin sip yo at pa ni nin di gan ng 
Par ti do. Ba ha gi si la ng su su nod na 
sa lin la hi ng mga kad re na ma mu mu ‐
no sa Par ti do sa hi na ha rap.

Isa sa mga pag-aa ral ay ini lun ‐
sad upang pa ta pu sin ng BKP ang 
mga Par ti dis tang mula sa uring pe ‐
ti bur ges na na mu lat at nag si mu lang 
ku mi los sa ka sag sa gan ng lockdown. 
Ka lak han ay mga es tud yan te, may 
ilang tu mi gil sa pag-aa ral da hil sa 
ka hi ra pan sa blen ded lear ning, ha ‐
bang ang ilan ay 
nag tat ra ba ho na.

Ani Ka Al lie, 
ang pa nga la wang 
ka li him sa edu ka ‐
syon ng yu nit ng 
Par ti do na nag lun ‐
sad ng BKP, la yu nin 
ng pag-aa ral na 
“pag ti ba yin sa 
ideo lo hi ya ang mga 
ka sa pi ng Par ti do, 
pag sa sa nay ng mga 
ba gong kad re, at 
pag pu pus pos ng 

kon so li da syon ng mga ka sa ma.” Ba ‐
go ilun sad ang BKP, ipi na tu pad na 
ng yu nit ni Ka Al lie ang tu luy-tu loy 
na pag-aa ral ng kan yang ko lek ti ba. 
Ni la man ng mga pag-aa ral ang mga 
sa li gang prin sip yo ng Par ti do, ang 
di sip li na’t pa nun tu nan ng Ba gong 
Huk bong Ba yan, at mga as pe to ng 
de mok ra ti kong re bo lu syong ba yan.

Ba go mag si mu la ang pag-aa ral, 
ibi na ha gi ni Ka Bu dang, isa sa mga 
es tud yan te, na hin di ni ya alam kung 
ano ang aa sa han sa BKP. Ki na ba han 
na man si Ka Clem, isa pang mag-aa ‐
ral, da hil nag-aa la la si yang ba ka 
hin di ni ya ma ga ga gap ang ni la la man 
ng ma ha bang pag-aa ral. Ibi na ha gi 
na man ni Ka Dex ang pag na na is ni ‐
yang ma tu tu nan ang ka say sa yan ng 
Par ti do, huk bong ba yan, at ng 
nagkakaisang prente, at ma pa la lim 
ang pag-u na wa sa im per ya lis mo.

Iba-i ba man ang mga pi nag mu ‐
lan at inaa sa han ng mga es tud yan ‐
te, nang gu mu long na ang BKP ay 
na ging bu hay na bu hay ang pag-aa ‐
ral at pa ki ki pag-a ra lan ng mga es ‐
tud yan te’t instruk tor sa isa’t isa. 
Su mid hi ang ka ni lang uhaw sa pag ‐
ka tu to at ang ka gus tu hang hi git na 
pag hu sa yin ang ka ni lang pag-aam ‐

Hi git isan da ang taon mu la noong isu lat ni Le nin ang mga ka ta gang “Kung 
wa lang re bo lu syo nar yong teor ya, wa lang re bo lu syo nar yong prak ti ka,” 

pa tu loy na pur si gi dong inaa ral at ini la la pat ng mga ka ba ta ang kad re’t ka sa pi 
ng Par ti do ang Marxis mo-Le ni nis mo-Maois mo. Ma hig pit ni lang ti na ta nga nan 
ang re bo lu syo nar yong teor ya bi lang san da ta, la lu na sa ha rap ng pi na ka ma ‐
pang ha mong pa na hon.

Koresponsal

75 bats ng kabataan, nakapagtapos ng BKP 
bag sa re bo lu syon. Ibi na ha gi pa 
nga ni Ka Bu dang kung paa no si la 
na pa tin dig at na pa hi yaw sa ahi ta ‐
syon nang ma tu tu nan at kwen ta hin 
ni la ang tan tos ng pag sa sa man ta la.

Pa ra kay Ka Al lie, su si sa ta ‐
gum pay ng pag lu lun sad ng BKP ang 
tu luy-tu loy na pag-aa ra al ng mga 
ka sa pi ng Par ti do. “Na pa ka ha la ga 
ni to sa pagbibigay-linaw mga ga ‐
wa in ng ba wat isa, sa mas pagiging 
ma pag ka sa ma, at sa pagba ba lik-
tanaw sa ka ha la ga han ng re bo lu ‐
syon,” ani ya.

Bi na ba lik-ba li kan ng mga es ‐
tud yan te ang mga lek syon ng BKP 
sa mga araw at ling go pag ka ta pos 
ng pag-aa ral. Bit bit ni la ang na tu ‐
tu nan ni lang mga aral. Na ging ga ‐
bay ni la ang mga ito sa pag lu bog sa 
ba ta yang ma sa, sa ka ni lang pag ‐
mu mu lat, dag dag na mga pag-aa ‐
ral, at pag ba ka at pag wa was to sa 
bur ges at pe ti bur ges na mga ka hi ‐
na an.

Nabatid ni Ka Bu dang na hin di 
kai lan man was to at sa sa pat na 
isal ba ng pe ti bur ges ang kan yang 
sa ri li sa ka ra ha san ng ma la ko lon yal 
at ma lap yu dal na li pu nan. Ka ya sa 
du lo ng BKP, iti na nong ni ya sa kan ‐
yang sa ri li: “A nong ka was tu an na 
asa min ang ma ter yal na ka ya ma ‐
nan kung pa tu loy ta yong ma mu mu ‐
hay sa ma pag sa man ta lang li pu nan 
na sa lat sa hus ti sya? Anong ka ‐
was tu an ng ka gin ha wa an kung ang 
pa ka hu lu gan ni to ay pag bu bu lag-

bu la gan sa ko rap syon, 
ka hi ra pan, at pag sa sa ‐
man ta la?”

Sa pag ta ta pos ng 
BKP, na buo ang ka pa ‐
sya han ng mga mag-aa ‐
ral na mag pur si ge sa 
pag la ban. “Sob rang na ‐
ka tu long ang BKP sa 
akin. Sa to too nga n’yan, 
isa ito sa da hi lan kung 
ba kit ako nag de si syong 
buong pa na hong ku mi los 
pa ra sa re bo lu syon,” 
ayon kay Ka Budang.

Pag ta li ma sa in ter na syu nal
na ma ka ta ong ba tas

Hi git na pi nag ti ti bay ng pag ki la la 
at pag ta li ma ng PKP at BHB sa in ter ‐
na syu nal na ma ka ta ong ba tas (IHL) 
ang pa gi ging le hi ti mo ng ar ma dong 
pag la ban ni to. Bi lang prin sip yo, iti ‐
nu tu on ng ar ma dong pwer sa ni to 
ang mga ata ke, hin di sa mga si bil yan, 
kun di la ban sa lehitimong mga target 
militar ng es ta dong ki na ka ta wan ng 
GRP. Laman ito ng Comprehensive 
Aereement on Respect for Human 
Rights and International Humani ‐
tarian Law  o CARHRIHL na pinir ‐
mahan pareho ng NDFP at GRP 
noong 1998. Lub hang ma la yo sa 
oryentasyon ng kilusang mapagpa ‐
laya ang ka ta ngi an ng mga te ro ris ta 
na la yu ning mag ha sik ng ta kot, la gim 
at ata ke hin ang mga si bil yan.

Kung may ro ong mga pag ka ka ‐
ma li o pag ba li sa mga prin sip yo at 
is tan dard na ito sa pag lu lun sad ng 
dig ma, han da ang PKP at BHB na 
mag-im bes ti ga, ami nin at aku in ang 
res pon si bi li dad, at ma ki pag-a yos at 
mag pa taw ng in ter nal na mga 
sang syon sa mga imbwel tong in di ‐
bid wal o yu nit, li ban pa sa pa na na ‐
gu tan ni to sa IHL at CARHRIHL. 
Dagdag di to, ma hig pit na ipi na tu ‐
tu pad ng BHB ang ba kal na di sip li na 
sa ha nay ng mga ku man der at man ‐
di rig ma. Tu ma ta li ma ang ba wat 
man di rig ma sa iti nak dang "Tat long 
Pa ngu na hing Ali tun tu nin sa Di sip li ‐
na at Wa long Pun tong Da pat Tan ‐
da an" ng huk bong ba yan.
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Ti na ma an noong Peb re ro 6 ng 
mag ka su nod na na ka ma ma tay na 
lin dol na may la kas na 7.8 mag ni ‐
tu de at 7.5 mag ni tu de ang mga te ‐
ri tor yo sa ti mog na ba ha gi ng Tur ‐
key at hi la gang ba ha gi ng Syria. 
Ma sak law ang na ging pin sa la sa 
pi na kaa pek ta dong mga ba yan da hil 
sa ka ta ngi an ng mga lin dol na ma ‐
la kas at ma ba baw, at da hil din ka ‐
lak han ng mga gu sa li at ba hay sa 
ti na ma ang re hi yon ay di na ka di ‐
sen yo pa ra ma ging lig tas sa mga 
lin dol. Kaa gad na gu mu ho ang ma ‐
hi git 6,000 ma ta ta as na gu sa li sa 
Tur key, at ti na ta yang 7,400 gu sa li 
ang lu bu san o ba ha ging na wa sak 
sa Syria. Noong Peb re ro 19, nasa 
41,000 na ang naiulat na namatay 
sa Turkey, habang nasa 5,000 pa 
lamang sa Syria dulot ng relati ‐
bong mas mabagal na mga opera ‐
syong rescue sa bansa. Mahigit 
isang milyon na ang nawalan ng 
tirahan.

Sa ha rap ng ka li wa’t ka nang ba ‐
ti kos, nap wer sa ang US na isus pin de 
ang ilan sa mga sangsyon ni to 
noong Peb re ro 10, pe ro pa ra la ‐
mang sa loob ng 180 araw.

Na ka ma ma tay na mga sang syon
Ti na wag ng mga upi syal ng 

Syria na pan lo lo ko ang pag sus pin de 
ng pi ling mga restri ksyon na ani la’y 
pa ki tang-tao at hin di naii ba sa nau ‐
nang mga pag ku kun wa ri ng US. Sa 
ha lip, ani la, da pat tang ga lin ng US 

ang la hat ng bru tal at uni la te ral na 
sang syon na ma hi git isang de ka da 
nang nag pa pa hi rap sa ma ma ma ‐
yang Syri an.

Sang-a yon ka hit ang mga 
eksper tong upi syal ng Uni ted Na ‐
tions (UN) na hin di sa pat ang sus ‐
pen syon ng ilang sang syon. Sa isang 
pi nag-i sang pa ha yag noong Peb re ro 
10, na na wa gan si la pa ra sa pag ta ‐
tang gal sa la hat ng na ka lu lum pong 
sang syon pa ra big yan-da an ang wa ‐
lang sag kang pag ha ha tid ng ma ka ‐
ta ong tu long, ga yun din ang mga 
ma ter yal at ma ki nar ya pa ra iba ngon 
ang buong Syria.

Ka bi lang sa mga ka hi ra pang hi ‐
na ha rap ng mga insti tu syon ng UN 
ang pag li kom ng sa pat na pag ka in at 
iba pang pa nga ngai la ngan da hil sa 
ti na wag ni tong “over-compli ance” o 
sob rang pag su nod sa mga restrik ‐
syon ng US at “de-ris king” o pag-i ‐
was sa maaa ring pa ru sa o mul ta na 
ipa taw ng US sa ka ni la. 

Noong Nob yembre 2022, iniu lat 
ni UN Special Rap por te ur Ale na 
Dou han na pi na na na ti li at pi na ti tin ‐
di ng na tu rang mga sang syon ang 
pin sa la at tro ma ng ma ma ma yan 
bu nga ng ge rang proxy na ini lun sad 
ng US sa ban sa sa na ka ra ang 12 
taon. Ba go pa ang lin dol, 90% na ng 
mga Syri an ang sad lak sa ka hi ra pan. 
Li mi ta do ang pag ka in, ser bi syo sa 
tu big, kur yen te, pa ba hay, pang ga ‐
tong, transpor ta syon at pang ka lu ‐
su gan. Wa lang-kat wi ran sa pag la ‐

Ma hig pit na ki nun de na ng mga par ti do ko ‐
mu nis ta, prog re si bong or ga ni sa syon at 

ma ka ta ong mga insti tu syon ang im per ya lis mong 
US sa pag ba ba lat-ka yong ma ka tao ma ta pos ta ‐
ma an ang mga ban sang Syria at Tur key ng ser ye 
ng mga lin dol. Sa unang mga araw, nag bu hos 
ang US at mga al ya do ni to sa Eu ro pe ng tu long 
sa Tur key, ha bang lan ta rang bi na le wa la ang tra ‐
hed ya sa Syria. Ma la la pa, tu mang gi ang US na 
iat ras ang mga ipi na taw ni tong mga sang syon o 
pang gi gi pit sa eko nom ya na pu mi gil sa kag yat na 
pag pa pa da la ng mga ma ka ta ong or ga ni sa syon 
ng tu long at mga rescue team sa ban sa.

bag sa pun da men tal na mga ka ra ‐
pa tang-tao ng ma ma ma yang Syri ‐
an na idi nu lot ng mga sang syon, 
ayon kay Dou han.

In ter na syu nal na ka pa ti ran
Nag dek la ra ng uni la te ral at 

wa lang ta ning na ti gil-pu tu kan ang 
Kur dis tan Wor kers' Party (PKK) 
noong Peb re ro 9. “Nag de si syon ka ‐
ming iti gil ang mga ope ra syon 
hang gang hin di umaa ta ke ang es ‐
ta dong Tur key,” pa ha yag ni Ce mil 
Ba yik, li der ng par ti do. Mag ta ta gal 
ang ti gil-pu tu kan “hang gang ang 
pig ha ti ng aming ma ma ma yan ay 
ma big yan ng lu nas at mag hi lom 
ang mga su gat.” Wa lang ka tu lad 
na dek la ra syon ang es ta do ng Tur ‐
key.

Sa man ta la, agad na nag pa da la 
ng tu long, ga mot at mga rescue 
team ang Rus sia, Chi na at Cu ba sa 
Tur key at Syria. Ga yun din ang gi ‐
na wa ng Mexico at mga ban sa sa 
La tin Ame rica ka bi lang ang Brazil, 
Ve nezue la, El Salva dor at Co lom ‐
bia. Ka hit ang Le ba non at Pa les ti ne 
na may ini in dang ma ti tin ding kri sis 
ay nag pa da la ng mga tau han pa ra 
di rek tang tu mu long sa pag hu hu kay 
ng mga na ta bu nan sa Syria.

Sa mga al ya do ng US, ta nging 
Italy ang di rek tang nag pa da la ng 
tu long sa Syria. Na pi li tan itong ila ‐
pag ang mga erop la nong nag da la 
ng ayu da sa Le ba non da hil sa mga 
rekstrik syon ng US.

Pang gi gi pit ng US, du ma gan sa pin sa la
ng lin dol sa Syria


