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EDITORYAL

Pukanon ang mga demonyo
nga gihimugso sa balaod militar

S

ingkwenta ka tuig sukad nga gideklara ni Ferdinand Marcos Sr ang bala‐
od militar ug gitukod ang pasistang diktadurya, padayong gigun-ob ang
katawhan sa mga demonyo nga gihimugso sa brutal ug dunot nga pag‐
hari sa teroristang estado. Labaw pa sa pagpalig-on sa baruganang “never
again” o "di na masubli," ang pagbalik-lantaw ug pagkutlo sa mga pagtulun-an
sa kasaysayan sa balaod militar kinahanglang ipunting sa padayon nga pagsu‐
kol aron pukanon ang maong mga demonyo.
Ang pinakadakung demonyo nga
gihimugso sa balaod militar mao ang
pamilyang Marcos mismo nga nag‐
hari-hari karon sa nasud pinaagi ni
Marcos Jr. Gikan sa hatunga, nahi‐
mong higanteng burukratang kapi‐
talista ang mga Marcos ug iyang
mga kroni. Dakung pagpanghinam‐
bog ni Imelda Marcos, asawa ni
Marcos Sr, nga gipanag-iyahan nila
ang tanan sa Pilipinas. Walay nego‐
syo nga midagan o imprastruktu‐
rang gitukod nga dili tinuod nga gi‐
panag-iya o gihuthutan sa mga
Marcos. Gipahimuslan sa mga
Marcos ang ekonomiya ug pangina‐
buhian sa katawhan.

Sulod sa kapin usa ka dekada,
gibanabanang mokabat sa 10-15 bil‐
yong dolyar ang gikawat sa mga
Marcos. Dakung bahin niini ang na‐
kadeposito sa mga langyawng bang‐
ko, o sa porma sa mga dyamante,
mga mansyon, yuta sa ubang nasud
ug uban pang mahalon nga butang.
Walay ulaw nga nabuhi sa luho o
kapritso ang mga Marcos samtang
daw kabaw nga naghago ug naglu‐
nang sa tunaan sa kalisud ang lapad
nga masa sa katawhan.
Luyo sa pagpalagpot kanila niad‐
tong 1986, nagpabilin sa kamot sa
mga Marcos ang dakung bahin sa
ilang kinawat nga bahandi. Kini ang

gigamit nila sukad nga nakabalik sa
Pilipinas aron paliton ang mga puliti‐
kahong pagdapig, lunuron ang nasud
sa bakak ug pagtuis sa kasaysayan,
ug ibalik ang kaugalingon sa gahum.
Kini ang pondong nagtukod sa puliti‐
kahong alyansa sa mga Duterte aron
limbongan ang resulta sa milabayng
eleksyon ug ituboy si Marcos Jr sa
poder. Ang paglingkod ni Marcos Jr
sa trono sa Malacañang ang pinaka‐
dakung natagamtam niya sa 14-katuig nga diktadurya sa iyang amahan.
Pinakabrutal nga demonyong gi‐
himugso sa balaod militar ang Armed
Forces of the Philippines (AFP) ug
Philippine Constabulary-Integrated
National Police (PC-INP), (Philippine
National Police o PNP na karon). Ila‐
lum sa balaod militar, nagsilbi silang
tawotawo o instrumento ni Marcos
Sr aron magpakaylap og pasistang
terorismo batok sa katawhan. Gibu‐
sog ni Marcos ang mga upisyal sa
AFP ug sa PC-INP nga midaku gikan

kapin 50,000 lamang niadtong 1972
ngadto sa kapin 200,000 ayha siya
gipalagpot. Upat ka pilo nga midaku
ang badyet sa AFP sa unang mga tuig
sa balaod militar. Ilalum sa diktadur‐
yang Marcos, militar ang balaod, ug
bangis nga ginasumpo ang kinsa‐
mang dili motamod.
Gigamit ni Marcos Sr ang mono‐
polyo sa gahum aron sumpuon ang
tanang mibabag, lakip ang mga kari‐
bal nga pundok sa nagharing hutong. Gitapos sa diktador ang kan‐
hing bahinay sa gahum sa mga nag‐
haring hut-ong, gisirad-an ang
Kongreso ug gipadagan ang mga
korteng militar nga tigpatuman sa
iyang mga hukum.
Nagharihari ang militar. Kapin
70,000 ang gipapriso, 34,000 ang
gitortyur, 3,257 ang gipatay, ug ka‐
pin 1,300 ang desaparesido. Daghan
pang mga biktima ang wala narekord
nga mayorya mga mamumuo ug
mag-uuma sa sulayng pugngan ang
ilang pakigbisog aron panalipdan
ang ilang interes ug kaayuhan. Wa‐
lag too ang masaker ilabina sa kaba‐
nikanhan kung asa mga pasistang
tropa ni Marcos ang naghari sa ta‐
kuban sa pagsumpo sa armadong re‐
bolusyon. Gihatag sa gubyernong US
ang tibuok suporta kang Marcos nga
naggarantiya sa padayon nga opera‐

syon sa mga base militar sa US. Su‐
sama kini sa pagsuporta sa US sa
lain pang diktador sa ubang mga na‐
sud sa Asia, Latin America ug uban
pang lugar.
Wala ni isa sa mga upisyal mili‐
tar ang nanubag sa liboan ka krimen
sa AFP ug PC-INP. Dihang mapalag‐
pot si Marcos Sr, daghan kanila ang
daw tinggalong o chameleon (hayop
na naga-usab-usab og kolor subay sa
ilang palibot) nga nahimong mga upi‐
syal sa burukrasya o negosyo, gamit
ang pagkapyot nila sa gahum. Sa du‐
so sa US—ang numero unong tigsul‐
sol ug tigbaligya og mga armas para
sa mapanumpuong gyera sa nasud
—pugos nga giusab ang imahe sa AFP
ug PC-INP aron ipagawas nga sila
tigpanalipud sa tawhanong katungod
ug alang sa kalinaw, sukwahi kaayo
sa esensya niining bangis nga instru‐
mento sa pagsumpo sa katawhan.
Ilisan man og bag-o, nagpabiling
higanteng demonyo ang AFP ug PCINP nga gihimugso sa balaod militar
ni Marcos Sr. Nahagba man ang dik‐
tadurya, wala gibungkag ang pasis‐
tang makinarya sa AFP ug PC-INP.
Gani, labaw pa kining midaku ug
nagkabangis. Sa karaang takuban sa
kontra-insurhensiya ug bag-ong
islogang “kontra-terorismo,” walay
hunong ang mga kaso sa pagpatay,
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pagdagit, iligal nga pagpang-aresto,
pagpangmolestya ug pagpanglugos,
pagpriso ug pagtortyur sa militar sa
katawhang misukol. Labaw kining
nahimong hakog sa pondo nga
angayan untang igahin sa mas pro‐
duktibong pagpamuhunan o pagpa‐
lapad sa katilingbanong serbisyo.
Labaw pang midaku ang gahum ug
gipakusog ang pagpanginlabot sa
AFP-PNP sa lain-laing aspeto sa es‐
tado ug katilingban ilalum sa Natio‐
nal Task Force (NTF)-Elcac.
Labaw sa tanan, gihimugso sa
balaod militar ni Marcos Sr ang de‐
monyo nga mao ang krisis sa siste‐
mang semikolonyal ug semipyudal
nga nagalamon nga buhi sa lapad
nga masang naghago. Gamit ang
absolutong gahum, gihatagag dalan
ni Marcos ang todo-todong pagpa‐
ngawkaw nga nagresulta sa maluk‐
panong pagkaupaw sa mga bukid,
pagkahilo sa mga suba, pagkaguba
sa kinaiyahan ug pag-ilog sa yuta sa
mga mag-uuma ug minorya.
Ilalum sa balaod militar, gipa‐
tuman ni Marcos Sr ang mga palisi‐
yang dikta sa International Mone‐
tary Fund ug World Bank (IMF-WB)
bugti sa pautang nga adunay taas
nga interes. Gilansang sa ubos nga
ang-ang ang suhulan sa mga mamu‐
muo aron agnihon ang mga lang‐
yawng kapitalista. Gipatuman ni
Marcos Sr ang mini nga reporma sa
yuta, ang coco levy o buwis sa mga
maglulubi, ang pagbira sa presyo sa
asukal aron pangwartahan sa
eksport ug ang Masagana 99 nga
pulos mga programa nga naglan‐
sang sa minilyong mag-uuma sa
utang ug krisis sa panginabuhian.
Gisugdan ang mga “export
processing zone” nga labaw pang
naghikot sa nasud sa internasyunal
nga assembly line sa mga korpora‐
syong multinasyunal. Labaw pang
giunlod ang ekonomiya sa Pilipinas
sa pagka atrasado, agraryo ug dili
industriyal. Gihimong programa sa
ekonomiya ang pag-eksport og ba‐
ratong kusog-pamuo isip haw-ang
nga solusyon sa malukpanong prob‐
lema sa dis-empleyo ug nagpaon sa
mga Pilipino sa grabeng pagpahimu‐
los ug pagpakaulipon sa ubang na‐
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sud. Makapila ka beses ang pag-ubos
sa bili sa piso kontra sa dolyar sa US.
Nalansang ang nasud sa langyawng
utang nga gigamit ni Marcos Sr sa
mga programang pang-imprastruk‐
tura nga napuno sa korapsyon.
Dihang mapalagpot ang mga
Marcos niadtong 1986, naila ang Pi‐
lipinas nga “sick man” sa Asia tu‐
ngod sa paglubog niini sa krisis sa
ekonomiya. Kusog ang panawagan
kanhi sa katawhan nga isalikway
ang mga palisiya sa IMF-WB ug ang
grabeng pasalig sa langyawng
utang; busa dihang gitibuok ang
konstitusyong 1987, giila ang pangi‐
nahanglang hatagag proteksyon ang
lokal nga imbestor ug palamboon
ang ekonomiya.
Apan, imbes nga tul-iron ang mga
hiwi nga palisiya ni Marcos Sr nga
nagpaunlod sa ekonomiya sa krisis,
gipadayon kini ug labaw pang gipag‐
rabe. Ang mga palisiyang neoliberal sa
ekonomiya nga gisugdan niadtong ka‐
tapusan sa dekada 1970 labaw pang
gibwelo sa duso sa IMF-WB. Nagpa‐
biling nagsalig ang lokal nga produk‐

syon sa pag-import ug nakapunting sa
pag-eksport. Walay gihimo aron tu‐
kuron ang batakang mga industriya
ug palambuon ang agrikultura.
Gipatuman ang pribatisasyon sa
serbisyong tubig ug kuryente, dere‐
gulasyon sa industriya sa lana, pag‐
kibhang sa badyet sa edukasyon,
panglawas ug uban pang katilingba‐
nong serbisyo. Gibaligya ug nahurot
ang mga katigayunan sa gubyerno
ilalum sa mga kontratang puno sa
korapsyon. Gitangtang ang mga ta‐
ripa sa mga produktong ginaimport
nga nagresulta sa malukpanong
pagkalugi, pagsira sa mga negosyo,
ug nagkagrabeng kalisud sa mga
mag-uuma. Labaw pang giduso ang
pag-abrod sa mga mamumuong Pili‐
pino, lakip na ang mga nars ug uban
pang propesyunal.
Human ang tulo ka dekada, ang
mga palisiyang gisugdan ilalum sa
balaod militar ni Marcos Sr nagre‐
sulta sa makanunayong depisito sa
pamatigayon, sa pagguba sa lokal
nga ekonomiya, pagkahagba sa ag‐
rikultura, krisis sa pagkaon ug hing‐

pit nga pagsalig sa importasyon ug
langyawng remitans. Taliwala sa
krisis sa ekonomiya, mas mihakog pa
ang mga burukratang kapitalista sa
pagkawat sa pondo sa katawhan,
nga nagresulta usab sa nagkagra‐
beng panagbangi sa lain-laing pun‐
dok sa nagharing hut-ong.
Ang maong tulo ka demonyo gi‐
himugso sa balaod militar ni Marcos
Sr—ang korapsyon sa dinastiyang
Marcos, ang pasistang-terorismo sa
AFP-PNP, ug ang mga palisiyang
neoliberal nga dikta sa imperyalismo
—padayon nga migun-ob sa kataw‐
hang Pilipino. Sa pagbalik-lantaw sa
katawhang Pilipino sa balaod militar,
kinahanglang hait nga ipunting ang
kolektibong kusog sa pakigbisog aron
suklan ug pukanon ang maong mga
demonyo. Kinahanglang dugang pa‐
lig-onon ug subsub nga iasdang ang
pakigbisog aron hingpit nga tapuson
ang mga batakang problema sa im‐
peryalismo, pyudalismo ug burukra‐
ta-kapitalismo ug kab-oton ang gi‐
napangandoy nga tinuod nga nasud‐
nong kagawasan ug demokrasya.

Walo ka bulang pagpangatake sa 8th ID sa isla sa Samar
GIPANGHINAMBOG BAG-OHAY LANG sa 8th ID ang pagdeploy sa siyam ka
batalyon o kapin 2,700 ka sundalo ug paggamit sa mga abanteng himang mili‐
tar alang sa walo ka bulang nakapokus nga operasyong militar gikan Pebrero
hangtud Agosto sa isla sa Samar. Tumong kuno niini nga pulbuson o pahuya‐
ngon ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isla ug gukdon ang mga "iladong
personahe" sa Partido.
Ang tinuod, nagdala kini sa walay
puas nga kadaut sa masang Sama‐
reño sa porma sa militarisasyon o
okupasyon sa mga komunidad, pag‐
pang-hamlet, pagpamig-ot, iligal nga
pagpangaresto ug pagpamatay sa
masang mag-uuma ug minorya sa
Northern, Eastern ug Western Samar.
Pinakagrabe sa maong mga kri‐
me ang pagpatay sa duha ka bata sa
Barangay Roxas, Catubig, Northern
Samar niadtong Pebrero 8.
Nataho ang duha ka insidente sa
pagpatay sa upat ka tigulang ug ma‐
sakiton nga mga retiradong kadre sa
rebolusyonaryong kalihukan. Lakip
dinhi ang pagpatay sa 87th IB sa
magtiayong Rodrigo Mejica Lorezo
ANG BAYAN

(Ka Akag) ug Delia Rosco Rotalano
(Ka Mema) sa gisak-an nilang balay sa
Barangay Galutan, San Jose de Buan,
Western Samar niadtong Agosto 7.
Dili moubos sa tulo ka serye sa
pagpamomba gikan sa ere ang gilun‐
sad sa 8th ID sa maong panahon.
Naghulog og unum ka bomba sa usa
ka umahan sa Barangay Bay-ang,
San Jorge, Western Samar niadtong
Agosto 1 gamit ang eroplanong Su‐
per Tucano. Ayha niini, gibomba, gi‐
kanyon ug giistraping usab ang mga
komunidad nga anaa sa utlanan sa
San Jose de Buan ug San Jorge niad‐
tong Hulyo 7.
Sulod sa walo ka bulan nga ope‐
rasyon, duha ka konsultant sa kali‐
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naw sa National Democratic Front
of the Philippines ang iligal nga gia‐
resto.
Kaylap usab ang okupasyon sa
militar sa mga komunidad. Dili lang
pipila ang kaso sa pagpang-hamlet o
pagkontrol sa lihok sa populasyon.
Ginapugngan o ginaorasan ang
pagtrabaho sa uma ug mga ekonomi‐
kanhong aktibidad. Ginalimitahan ang
gidaghanon sa bugas ug pagkaon nga
pwedeng paliton sa mga residente.
Atubangan sa gipagrabeng ope‐
rasyong militar sa kaaway, padayon
nga ginapanalipdan sa BHB ang ma‐
sa sa kabanikanhan.
Nakalunsad sa dili moubos sa 20
ka taktikal nga opensiba ang mga yunit
sa BHB sa isla gikan Pebrero hangtud
Agosto. Dili moubos sa 18 ang ihap sa
napatay sa mga sundalo ug 27 ang na‐
samdan sa mga taktikal nga opensiba
niini. Gisunog usab sa usa ka yunit sa
BHB ang giabandonang kampo sa mga
sundalo sa usa ka barangay.
3

Lab-as pa sa panumduman sa mga mag-uuma
ang kabangis sa balaod militar

G

ipamahayag bag-o lang ni Ferdinand Marcos Jr sa usa ka in‐
terbyu nga makatarunganon kuno ang pagdeklara sa balaod
militar sa iyang amahan niadtong Setyembre 1972. Giangkon usab
sa anak sa diktador nga adunay mga pagpang-abuso sa tawhanong
katungod, apan nahitabo kuno kini sama “sa asamang gyera.”

Giabswelto sa maong pamaha‐
yag ni Marcos Jr ang militar ug pulis
sa makalilisang nga abuso ug pagla‐
pas sa tawhanong katungod niad‐
tong panahon sa balaod militar. La‐
baw niini, gusto ni Marcos Jr nga hi‐
muong normal o lagda ang maong
mga pagpang-abuso, sama nga gipa‐
ngatarungan kanhi ni Duterte.
Kini nga mga abuso mismo ang
dili na gustong masubli sa mga maguumang nahinabi sa mga reporter sa
Ang Bayan. Bisan taas nga panahon
na ang milabay, nakapatik pa giha‐
pon sa ilang mga alimpatakan ang
kabangis nga nakakabit sa mga pa‐
ngalan sa batalyon ug upisyal. Dili
kanus-aman malimtan sa mga mag‐
ka-tagibaryo ang nasinati nilang ka‐
bangis sa mga ginsakpan ni Marcos
Sr.
Si Nay Lorena gikan sa Agusan
del Norte, 17 anyos dihang mabikti‐
ma sa mga sundalo. Karon, 56 anyos
na siya, apan tin-aw pa gihapon ka‐
niya ang pagkatawo sa militar nga
ginganlan niyag “mga itoy ni
Marcos.”
“Kung mag-imbestiga sila, dili ka
makaestorya og tarong tungod kay
ang matag pangutana dunganan sa
pagkulata gamit ang armas. Naay
nakalimot na sa ilang apilyedo tu‐
ngod sa kalisang,” saysay niya.
“Kung magrekisa sila sa among
mga babaye, ginahikap ang among
dughan, ang among bisong…Mga
bastos gyud sila! Dili pud mi kaingon
nga ‘dili, ser…’ kay kulatahon ka,
dalhon ka sa ilang detatsment. Buhi‐
an ka pa kaha?”
“Kulata sa armas” ang kamang‐
tas nga sagad nasinati sa mga maguuma, nga ang sala mao lang ang
makatagbo og sundalo sa umahan.
Ingon niini ang nahiagum ni Tatay
4

Rolando dihang giim‐
bestiga siya.
Mas grabe ang na‐
sinati sa iyang mga ka‐
tagibaryo. Grabeng gi‐
kulata ang iyang sili‐
ngan tungod lang sa
pagtubag og “Dugay na
na mi dinhi, wala mi nakitang
rebelde.” Ang duha ka silingan ni‐
yang tigulang gipatay human gidu‐
dahang tigsuporta sa BHB.
Hapit na usab siyang patyon di‐
hang gidakop ug gidala sa de‐
tatsment tungod sa pasangil nga na‐
gasuporta siya sa BHB. “Gitortyur
ko. Gitangkas na ang pagkagapos
kanako ug gidala sa lubnganan kung
asa giuna nang gilubong ang usa ka
batan-on. Gikulbaan jud ko basin ako
na ang isunod.”
Ang kumander sa detatsment?
“Si Sgt. Sumayo,” walay pagduhadu‐
hang tubag ni Tatay Rolando. Kung
si Nay Lorena ang pasultihon kung
unsang batalyon? “29th IB, nga mas
bangis kaysa sa 54th (IB),” tin-aw
niyang tubag. Mipitik ang ilang mga
estorya nga daw kagahapon lang na‐
hitabo.
Paunsa malimtan ang brutalidad
sa balaod militar, kung human ang
50 ka tuig, mao pa gihapong brutali‐
dad ang ilang natagamtam sa ka‐
samtangan. “Gamay ra kaayo ang
kalainan sa mga sundalo kaniadto ug
karon,” asoy ni Tatay Rolando. “Ka‐
niadto, dungan ang kulata ug pagimbestiga, ayha ka salberon. Karon,
ition usa ang armalayt ayha mangu‐
lata.”
Gipatigbabaw ni Marcos Sr ug
karon ni Marcos Jr ang pasistang
panghunahuna ug impunidad nga
maoy naghatag lisensya sa mga te‐
rorista sa estado nga gamiton sa la‐

bing bangis ang gahum batok sa ka‐
tawhan.
Hangtud karon, walay husti‐
syang nakab-ot silang Tatay Rolan‐
do ug Nay Lorena, ingonman silang
Tay Nardo ug Nanay Paning, nga la‐
kip sa dili maihap nga biktima sa ka‐
bangis sa balaod militar. Magkapa‐
reho ang tubag nila. “Kami mga pob‐
reng mag-uuma lamang. Wala kami
natapos nga grado. Unsay among
ipangbayad alang sa mga papeles
nga ginapangayo para magkaso?”
Silang mga giyatakan ang pag‐
katawo sa balaod militar, nakakita
sa ilang paglaum sa armadong
pakigbisog. “Gitukmod sa mga abu‐
song militar nga mosalmot ang ka‐
tawhan sa armadong pagsukol,”
matud ni Nay Lorena nga nagpahi‐
mangno nga basin sublion ni Marcos
Jr ang gihimo sa iyang amahan.
Uyon si Tay Nardo niini, “ang tubag
sa martial law,” matud niya, “magarmas na ang mga tawo. Kung pare‐
has na ta naay armas (sa militar),
dili na ta mahadlok.”
Para usab kay Tay Rolando,
“Importanteng mawala dayon ki‐
ning si Junior Marcos, basin iyang
sundon ang pagdumala sa iyang
amahan. Mas grabe pa ang anak…
Kinahanglang awhagon nato ang
kabatan-onan nga mosalmot sa re‐
bolusyon, aron maundang na ang
pagpangtortyur sa militar. Mang‐
limbasog tayo!”
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Singilon ang mga krimen ni Marcos Sr
batok sa katawhan

P

ipila ka adlaw ayha ang ika-50 nga anibersaryo sa balaod militar ni Ferdi‐
nand Marcos Sr, walay ulaw nga gipangulipas ni Ferdinand Jr ang mga
krimen batok sa katawhan sa iyang amahang diktador. Iya pa ganing gisulti
nga “normal lang” ang mga pagpang-abuso sa militar tungod sa kahimtang
nga adunay gyera kanhi sa atong nasud.

Atubangan pagsulay nga ipatun‐
hay ang kalimot ug bakak sa mga kri‐
men sa diktaduryang Marcos, obliga‐
dong atong palab-ason, ipahinumdum
ug balik-balikan ang mangitngit nga
mga kasinatian sa 14 ka tuig nga
pagharing militar ni Marcos Sr. Parti‐
kular sa mga kabatan-onan, kina‐
hanglang makanunayong tun-an ang
atong kasaysayan, isalikway ang pag‐
panuis, ipatigbabaw ang kamatooran
ug mokutlo og mga pagtulun-an.
Kalabot niini, gipagula sa Ang Ba‐
yan ang serye sa mga artikulo karong
tuiga: “Pagbalik-lantaw sa mga masa‐
ker sa mga Moro panahon sa dikta‐
duryang US-Marcos” (Ang Bayan,
Marso 21), “Mangitngit nga kasinatian
sa mga pagmasaker sa diktaduryang
Marcos,” “Masaker sa Sag-od” (Abril
12); “Ang Masaker sa Tulay ng Bacong
River sa Culasi” (Abril 13); “Ang Ma‐
dugong Huwebes sa Escalante
City” (Abril 14); “Usa ka Maduguong
Dominggo sa Hunyo sa Daet” (Hunyo
25); “Masaker sa San Rafael, Bulacan:
Ang mga Bulak sa Inahang
Nasud” (Hunyo 27); ug “Ang Masaker
sa Guinayangan, Quezon” (Hunyo 28).
Pipila lamang kini sa kapin 900
ka masaker sa tibuok nasud nga na‐
taho sa mga rebolusyonaryong man‐
talaan ug sa gitawag og “mosquito
press” (ang mga dyaryo ug dyornal
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nga dili kontrolado sa mga kroni ni
Marcos).
Masaker sa Ibajay River
Naglunsad sa ilang gimbuhatong
propaganda ug pag-organisa sa Ba‐
rangay Naligusan, Ibajay, Aklan ang
semi-ligal nga grupo nilang Edward
L. Dela Fuente niadtong Abril 12,
1984 dihang giliyukan sa mga sun‐
dalo sa 47th IB. Nakaatras ang gru‐
po nga ubos nga kalibreng armas
lang ang dala. Dihang nakatabok sa
Ibajay River sa utlanan sa mga ba‐
rangay Agdugayan ug Unat sa pare‐
hong lungsod, giambus sila sa mga
tropa sa Philippine Constabulary
(PC) nga gipangulohan ni Major
Wilfredo Blanco.
Napatay sa ambus si Alyas
Johnny samtang buhi nga nadakpan
silang Dela Fuente (Ka Ponso) ug
Antonio Diore Mijares, apan mga sa‐
maron. Imbes nga dapatan og pasiu‐
nang tambal ug tahuron isip mga
“prisoner of war“ (POW), nakasinati
og grabeng tortyur silang Dela
Fuente ug Mijares ayha sila gipatay.
Matud sa mga nakasaksing maguuma, gigapos sa tunukon nga
alambre ang mga kamot sa duha ka
bihag, gipaguyod sa kabaw gikan sa
pangpang sa Ibajay River ngadto sa
kalsada sa Unat nga usa ka kilomet‐
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ro ang gilay-on. Gitawag ang masa‐
ker og “Bloody Holy Thursday.”
Uban pang mga masaker
Gipaulanan og bala ang balay sa
pamilyang Gumapon sa tribong Suba‐
non samtang nangatulog sila sa Sityo
Gitason, Barangay Lampasan, lung‐
sod sa Tudela sa Misamis Occidental
niadtong Agosto 24, 1981. Ang nangistraping mga myembro sa paramili‐
tar nga gitawag og Rock Christ, usa
ka panatikong grupong nag-alagad
usab sa militar. Sa 12 nga natulog
kaniadto sa balay, 10 ang napatay
lakip ang usa ka gamayng bata.
Sa lungsod sa Talugtog, Nueva
Ecija gidagit sa militar ang 5-kata‐
wong adunay mga edad 20 niadtong
Enero 3, 1982 bandang alas-7:00 sa
gabii. Sa misunod nga adlaw, na‐
kaplagan sila na wala nay mga kina‐
buhi. Giakusahan silang mga “tigsu‐
porta sa kalihukang komunista.”
Sa Zamboanga del Sur niadtong
Pebrero 12, 1982, gipatay ang 12 ka
katawo aron ipanimalus ang pagkapa‐
tay sa usa ka lider sa Ilaga sa kamot
sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ang
mga responsabli sa maong krimen mao
ang mga myembro sa notoryus nga
grupong Ilaga, usa ka teroristang kul‐
to nga notoryus sa kanibalismo (pag‐
kaon og tawo) ug nag-alagad usab isip
mga Civilian Home Defense Forces.
Sa Bayog, Zamboanga del Sur,
niadtong Mayo 25, 1982 naghulog
og mga bomba ang mga eroplano sa
Philippine Air Force sa Barangay Di‐
malinao. Tulo ang napatay ug walo
ang nasamdan. Pagpanimalos kuno
kini sa militar sa komunidad tungod
sa pagkamatay sa usa ka sundalo sa
usa ka panagsangka sa mga Pulang
manggugubat sa BHB.
Samtang sa Barangay Masay‐
mon, lungsod sa Hinunangan, Sout‐
hern Leyte walo katawo ang gima‐
saker sa mga tropa sa 357th PC
Company niadtong Marso 23, 1982.
Unum sa walo ka biktima, tulo
hangtud 18-anyos lamang.
5
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Mga opensiba sa BHB sa Sorsogon, Negros ug Agusan
UPAT KA ARMADONG aksyon ang gilunsad sa mga yunit sa Bagong
Hukbong Bayan (BHB) sa Negros, Sorsogon ug Agusan del Sur gikan
Setyembre 5 hangtud 14.
Napatay sa operasyong partisano sa BHB-Sorsogon niadtong Set‐
yembre 5 si Police Executive M/Sgt. Israel Rebosura ng Pilar Municipal
Police Station sa Purok 2, Sityo Cagduyong, Barangay Ginablan, Pilar,
Sorsogon. Aktibo siya sa pagpaniktik ug pagbutang og kutay sa mga
impormer sa pulis sa mga baryo sa Pilar.
Sa Negros Occidental, gipabuthan sa BHB ang kapin 30 ka sundalo
sa 94th IB nga nagpatrulya sa Sityo Dawahan, Barangay Buenavista,
Himamaylan City niadtong Setyembre 6. Mipaturatoy sa dagan ang
mga sundalo dala ang pipila ka mga kaswalti.
Usa ka pulis ang napatay sa pag-isnayp sa BHB sa usa ka substati‐
on sa pulis sa Sityo Parkingan, Barangay Trinidad, Guihulngan City,
Negros Oriental niadtong Setyembre 10. Sa misunod nga adlaw, napa‐
tay ang usa ka sundalo sa 62nd IB sa pag-isnayp sa mga Pulang mang‐
gugubat sa tropa niini sa Sityo Tuko Gamay. Nagkampo duul sa sibil‐
yang komunidad ang maong mga sundalo, butang nga lapas sa inter‐
nasyunal nga makitawhanong balaod.
Samtang sa Agusan del Sur, usa ang napatay ug tulo ang nasam‐
dan sa ambus sa BHB batok sa giusang tropa sa 26th IB, 41st DRC ug
Special Forces sa bukirong bahin sa Barangay Moretola, San Luis niad‐
tong Setyembre 14.

Mga gama-gamang kaso, gibasura
"NOT GUILTY" o walay sala ang hukum sa usa ka korte sa Galimuyod,
Ilocos Sur sa desisyon niadtong Setyembre 17 batok sa lima ka kaba‐
bayen-ang tigpanalipud sa tawhanong katungod. Gipasaka sa 81st IB
ang mga kasong pakyas nga pagpatay niadtong Enero 26, 2018 batok
nilang Sarah Abellon-Alikes, Sherry Mae Soledad, Joanne Villanueva,
Rachel Mariano ug Asia Isabella Gepte.
Gilambigit sa 81st IB ang lima sa usa ka ambus sa Bagong Huk‐
bong Bayan niadtong Hulyo 22, 2017 batok sa nagpatrulyang mga
sundalo sa Salcedo, Ilocos Sur.
Gihukman usab ng Court of Appeals (CA) nga dili sad-an ang or‐
ganisador sa mamumuo nga si Maoj Maga sa kasong illegal possessi‐
on of firearms with live ammunition. Sa desisyon niadtong Setyembre
15, gibaliktad sa korte ang unang hukum sa San Mateo Regional Tri‐
al Court nga sad-an ang unyonista. Gikan Pebrero 2018, iligal nang
nakadetine si Maga sa Metro Manila District Jail 4 sa Taguig City. Sa
kasamtangan, nagaatubang pa siya sa kasong pagpatay sa Cabadba‐
ran, Agusan del Sur nga gipasaka batok sa kaniya sa AFP.
Alang sa Kapatid, grupo sa mga pamilya ug higala sa bilanggong
pulitikal, kinahanglang matukmod sa maong desisyon sa CA ang ta‐
nang mga korte nga mosubay sa mas taas ug mas makuting pagreb‐
yu sa mga kaso sa estado batok sa mga giprisong aktibista ug kriti‐
ko. Sa lantaw sa grupo, signipikante kaayo ang bag-ong desisyon
tungod kay wala lamang niini gibaliktad ang hukum batok sa usa ka
aktibista kundili ginahatagan usab niini og duso ang nag-unang
konstitusyunal nga proteksyon gikan sa iligal nga pag-utingkay ug
pagkumpiska.
ANG BAYAN
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Protesta batok kang Marcos sa US.
Protesta ang gisugat sa mga progresi‐
bong organisasyong Pilipino sa pag
abot ni Ferdinand Marcos Jr sa US.
Nagrali sila sa New Jersey kung asa na‐
mulong si Marcos niadtong Setyembre
18 ug sa New York niadtong Setyembre
19 kung asa nakigmiting si Marcos sa
mga lider sa ubang nasud. Anaa sa US
si Marcos aron mosalmot sa UN Gene‐
ral Assembly nga nagsugod Setyembre
20 hangtud 26.
LFS@45. Gidumdum sa League of Fi‐
lipino Students ang ika45 anibersaryo
niini sa usa ka protesta niadtong Set‐
yembre 11 atubangan sa embahada sa
US sa Maynila. Gikundena nila ang
mga gyerang agresyon sa US ug inter‐
bensyong militar niini sa mga nasud sa‐
ma sa Pilipinas. Gimakmak usab nila si
Marcos Jr sa pagbutang sa nasud sa tu‐
ngatunga sa interimperyalistang pa‐
nagbangi sa US ug China.
Dili mi uyon sa Gened 1 ug 2. Nagpi‐
ket atubangan sa upisina sa National
Commission on Indigenous Peoples sa
Quezon City ang mga lumad nga Isnag
kadungan sa pakigdayalogo nila sa mga
upisyal sa ahensya niadtong Setyembre
14. Mibyahe pa sila gikan sa Kabugao,
Apayao aron ipakita ang ilang hugot
nga pagbabag sa proyektong Gened 2 sa
ApayaoAbulog River. Nabalaka ang
mga Isnag sa pagratsada sa NCIP sa
pagproseso sa free, prior and informed
consent (FPIC) alang sa proyekto.
Alyansa kontra reklamasyon sa
Bacolod. Kapin 80 ka liderkomunidad
gikan sa lainlaing purok, kauban ang
mga tawong simbahan ug tigpanalipud
sa tawhanong katungod ang nagkahiusa
nga ilunsad ang Banago Against Recla‐
mation Movement niadtong Setyembre
10 sa Nuestra Señora de Salvacion Pa‐
rish sa Barangay Banago, Bacolod
City.
Maigo sa planong reklamasyon ang ka‐
pin 6,000 ka kabalayan nga nahimutang
sa baybay sa Sibucao sa Barangay Ba‐
nago ngadto sa Barangay Punta Taytay
sa Bacolod City.
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Mag-uuma, gipatay sa Negros Oriental

G

ipatay sa 62nd IB si Greg Cantela, mag-uuma ug lumulupyo sa Sityo Manli‐
bod, Barangay Trinidad, Sa Guihulngan City, Negros Oriental, alas-6 sa bun‐
tag niadtong Setyembre 7. Pinakaulahi siya sa mga gipatay sa militarisadong isla.

Gitaho sa BHB-Negros ang bina‐
talyong operasyon sa Armed Forces
of the Philippines (AFP) sa kabukiran
ug komunidad sa Negros Occidental.
Sa mga barangay sa Calatrava ug
Toboso sa Negros Occidental, usa ka
batalyong tropa sa 79th IB ang nag‐
lunsad og nakapokus nga operasyon
gikan Agosto 26.
Samtang, gibanabanang 200 ka
tropa sa 94th IB ug SAF ang naka‐
kampo sa kabukiran ug mga bara‐
ngay sa Himamaylan City, Binalba‐
gan ug Isabela gikan Agosto 11.
Pagdagit ug iligal nga deten‐
syon. Upat ka adlaw nga gitago sa
4th ID sa AFP si Raquel Dahoyla
Santillano, usa ka rebolusyonaryo
nga naglihok sa North Central Min‐
danao, ayha siya gihikyad ug gipri‐
sintang "misurender." Gidakop sa

giusang pwersa sa 1st Special
Forces Battalion, Military Intelli‐
gence Battalion ug 51st IB si Santil‐
lano niadtong Setyembre 4 sa Bum‐
baran, Lanao del Sur. Naggikan siya
sa pagpatsek-ap sa iyang balatian sa
dugukan.
Ang pagdagit ug iligal na pagpri‐
so kang Santillano, diha-dihang gi‐
butyag ug gibatikos sa social media.
Kini ang nagpugos sa 4th ID nga
maghimuhimu og estorya sa pagsu‐
render aron hatagag pangatarungan
ang mga paglapas nila sa mga katu‐
ngod sa biktima. Gibuhian si Santil‐
lano niadtong Setyembre 16.
Pagpanghasi. Gitaho sa BayanGitnang Luson ang pagpaniktik sa
mga elemento sa estado sa ilang
pangkinatibuk-ang kalihim nga si Au
Santiago niadtong Setyembre 17.

Matud kang Santiago, nagpaila ang
mga pulis nga gikan sila sa DILG Re‐
gion 3 ug mibisita sa balay sa iyang
anak niadtong Setyembre 16. Ayha
niini, nakadawat si Santiago og mga
hulga gikan kanila pinaagi sa text.
Sa susamang adlaw, gipugos sa
mga pulis gikan sa PNP-Quezon City
nga mosurender isip Pulang mang‐
gugubat si Aries Soledad, myembro
sa Pamalakaya-Cavite.
Sa Bohol, tulo ka aktibista ang
gipasakahan og gama-gamang kaso.
Sa taho sa HUMABOL-KMP, gikasu‐
han og homicide silang Joemar Po‐
gio, kanhing koordineytor sa organi‐
sasyon; Racquel Autida, kanhing
koordineytor sa Gabriela-Bohol; ug
ang executive director sa Women's
Development Center nga si Maria Ira
Pamat. Gilambigit ang tulo sa nahi‐
tabong engkwentro tali sa mga ele‐
mento sa 47th IB ug hukbong bayan
sa Barangay Bayawahan, Sevilla,
Bohol niadtong Hunyo 26, 2020.

Asukal, ahos ug bugas: Biktima sa neoliberal nga importasyon

N

agreklamo ang mga mag-uuma sa tubo, ahos ug humay sa kawalay su‐
porta ni Ferdinand Marcos Jr, pareho isip presidente sa nasud ug kalihim
sa Department of Agriculture, sa lokal nga produksyon sa agrikultura.
Niadtong Setyembre 13, gitaho sa
grupo sa mga kababayen-ang maguuma nga Amihan ang pagsagayad sa
presyo sa humay ngadto sa ₱13 sa pi‐
pila ka bahin sa nasud karong tingani. Atubangan kini sa planong pagsa‐
ka sa presyo sa bugas og ₱4-₱5 kada
kilo sa Oktubre. Matud sa grupo, kina‐
hanglang molihok ang estado aron lu‐
wason sa pagkalugi ang mga mag-uu‐
ma pinaagi sa pagpalit sa lokal nga
humay sa presyong ₱20 kada kilo.
Matud sa Amihan, kinahanglang
himuong prayoridad sa estado ang
pagpalambo sa lokal nga mga huma‐
yan, ug dili magsalig sa importasyon.
Gikan Enero hangtud Agosto 2022,
nag-import ang Pilipinas og 2.7 mil‐
yong metrikong tonelada (MT) sa
bugas, mas taas og 64% kumpara sa
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giimport niini sa parehong panahon
niadtong 2021. Gibanabanang moa‐
bot sa 3.34 milyong MT ang ginaim‐
port nga bugas sa nasud alang sa ti‐
buok 2022.
Gimakmak usab sa mga maguuma ang desisyon ni Marcos nga
mag-import og 150,000 MT nga asu‐
kal sa Nobyembre. Dili kini kina‐
hanglan, matud sa Kilusang Magbu‐
bukid ng Pilipinas, ilabina nga mosu‐
luray na sa produksyon ang mga lo‐
kal nga galingan. Matud usab sa
grupong Masipag, ang pag-import og
asukal magresulta sa pagkahagba sa
lokal nga produksyon og 6.8%. Gipir‐
mahan ni Marcos ang kamandoan sa
importasyon human ang pakitangtawo niining pagbawi sa unang ka‐
mandoan niadtong Agosto nga nag‐

takda sa pag-import sa 300,000 MT
asukal.
Samtang, mireklamo usab ang
mga mag-uuma sa pagbasol kanila sa
usa ka upisyal sa DA tungod sa mitu‐
maw nga "sobrang suplay" sa ahos
ug repolyo niadtong unang semana
sa Setyembre. Kini human miapela
ang meyor sa Batanes nga paliton
ang nakapondo nilang lokal nga ahos
aron hulipan ang kakulangon sa Met‐
ro Manila. Matud sa DA, sala sa mga
mag-uuma nga wala nila nabaligya
ang ilang mga produkto tungod kay
wala kuno nila gikonsidera ang kun‐
disyon sa merkado. Sa datos sa esta‐
do, 4,817 MT lamang ang lokal nga
produksyon sa ahos, samtang 78,133
MT niini ang gina-import. Nagsugod
ang pag-import sa ahos niadto pang
dekada 1990, kung kanus-a gipirma‐
han sa reaksyunaryong estado ang
neoliberal nga palisiyang General
Agreement on Tariffs and Trade.
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Pagpanumpo sa kagawasan sa pagpadayag
ug impormasyon sa social media

P

adayon nga ginaatubang sa mga rebolusyonaryong
pwersa ang pagpanumpo ug pagpamig-ot sa kaga‐
wasan sa pagpadayag ug impormasyon sa mga monopol‐
yong kumpanya sa social media sama sa Facebook, Google
ug Twitter. Ingon niini usab ang nasinati sa lain-laing gru‐
pong rebolusyonaryo ug anti-imperyalista sa lain-laing ba‐
hin sa kalibutan, ug bisan ang mga indibidwal o grupong
nagpadayag og pagbabag sa mga palisiya sa US.
Unang hugna nga nakasinati og
pagpanumpo ang Philippine Revolu‐
tion Web Central (PRWC) niadtong
2017 dihang gitangtang ang Facebo‐
ok page niini nga adunay dili moubos
sa 10,000 ka followers. Sukad niad‐
to, unsamang pagsulay sa PRWC
nga magbutang og mga pamahayag
o artikulo sa Facebook, paspas nga
ginatangtang. Kanhi lang, awtomati‐
kong gibawal bisan ang pag-share og
link sa website sa PKP, o kaha magpost sa bisan unsamang imporma‐
syon mahitungod sa rebolusyonar‐
yong kalihukan.
Bandang Marso, wala usay pahi‐
mangno nga gitangtang sa Google
ang mga akawnt sa PRWC ug
Kawanihan sa Impormasyon sa Par‐
tido Komunista ng Pilipinas sa GMail,
Youtube ug Google Drive. Niadtong
Hunyo, wala usay pahimangno nga
gitangtang sa Twitter ang akawnt sa
PRWC nga adunay kapin 15,000 fol‐
lowers, kadungan sa akawnt sa upi‐
syal sa impormasyon sa Partido ug
dili moubos 15 ka lain pang akawnt.
Nasubli kini niadtong Agosto.
Target
Anaa sa takuban sa "community
guidelines" o mga lagda pangkomu‐
nidad ang maong mga lakang sa
Facebook, Twitter, Google ug You‐
tube nga nagpig-ot sa daloy sa im‐
pormasyon ug kagawasan sa pagpa‐
dayag. Daghan sa mga post nga gi‐
nailang nagalapas sa ilang sukara‐
nan mga pamahayag nga nagabut‐
yag sa mga krimen ug anomalyang
gikalambigitan sa AFP ug reaksyu‐
naryong estado; mga bidyu o litrato
nga nagapakita sa tinuod nga hulag‐
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way sa panaghiusa
sa Bagong Huk‐
bong Bayan (BHB)
ug sa masa, ug sa
mga
gimbuhaton,
programa ug nakab-ot nga kadaugan
sa rebolusyonaryong kalihukan ilabi‐
na sa kabanikanhan.
Ang maong mga post gitawag og
"harmful content" (makadaot ang
unod) tungod kay nagapasiugda o
nagasuporta kuno sa terorismo o
mga grupo ug indibidwal nga gitata‐
kang "terorista" sa US. Sa ngalan sa
"transparency" ug "seguridad" o
"kontra-abuso", ginapig-ot ang mga
grupo o indibidwal nga lambigit sa
lehitimong mga armadong pagsukol.
Gawas sa rebolusyonaryong ka‐
lihukan sa Pilipinas, target usab sa
pagpamig-ot sa Facebook ang mga
organisasyon o kalihukang nagalun‐
sad og nasudnong pagpalingkawas,
sama sa Popular Front for the Libe‐
ration of Palestine, Kurdistan Wor‐
kers Party, ug sa lain-laing nasud.
Bag-o lang, gipig-ot sa Facebook
ang mga akawnt sa mga Palestino ug
mga tigsuporta nila human nilang gi‐
butyag ang mga paglapas sa tawha‐
nong katungod sa Israel ug uban
pang mga pagpang-abuso niini niad‐
tong Mayo 2021. Niining panahona
nakasinati ang mga Palestino sa ser‐
ye sa pag-atake ug pagpamomba sa
militar sa Israel. Dihadihang gitang‐
tang sa Instagram ang mga post nga
pabor sa pakigbisog sa katawhan sa
Palestine, sama sa litrato nga adu‐
nay nakasulat nga "never concede
their rights" (dili isurender ang ilang
katungod). Sama sa Facebook ang
Instagram ginapadagan sa kumpan‐
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yang Meta Platforms.
Sa pikas bahin, nabutyag bag-o
lang nga mayorya sa mga gikuha sa
Facebook nga institusyon aron mag‐
monitor sa mga post mahitungod sa
gyera sa Ukraine direktang ginapon‐
dohan sa gubyerno sa US, nga adu‐
nay dakung bahin sa paghulhog, pag‐
paypay sa gyera ug pagbaligya og ar‐
mas didto. Niadtong Pebrero, gilua‐
gan sa Facebook ang palisiya pabor
sa grupong Azov Battalion, usa ka
pasista ug neo-Nazistang grupo sa
Ukraine, nga nag-unang instrumento
sa US sa proxy war niini sa Ukraine.
Kinsa ang nagatakda sa "hus‐
tong" impormasyon?
Ang tinuod, ang "community
guidelines" sa Facebook usa ka hina‐
giban sa imperyalismong US aron
pahilumon ang mga kritiko ug
kontrolon ang daloy sa impormasyon
aron siguruhon nga kadto lamang
madawat dinhi ang mokaylap. Ang
nagatakda sa mga lagda mao ang
Oversight Board ilalum sa Transpa‐
rency Center sa kumpanyang Meta.
Aron kuno resolbahon ang ilang
problema sa pekeng balita ug disimpormasyon, nakigtinabangay ang
Meta sa grupong Atlantic Council,
nga gilangkuban sa mga ultra-Too
nga mga upisyal sa Washington ug
Pentagon, mga kapitalista sa armas,
ug mga korporasyong transnasyunal
nga kasosyo sa mga tirano sa mga
Sundi sa panid 10
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CPI-Maoist, magsaulog sa ika-18 anibersaryo

N

anawagan ang Komite Sentral sa Communist Party of India (CPI-Maoist) sa
People’s Liberation Guerilla Army (PLGA), mga pulitikanhong organo sa ka‐
tawhan ug tanang rebolusyonaryong katawhan nga saulugon ang ika-18 nga ani‐
bersaryo sa Partido sa kabanikanhan ug kasyudaran gikan Setyembre 21-27, 2022.
Gitukod ang CPI (Maoist) niad‐
tong Setyembre 21, 2004 human nagabin ang Communist Party of India
(Marxist–Leninist) People's War ug
Maoist Communist Centre of India.
Sa milabayng tuig, padayon ang
mga paningkamot sa Partido, PLGA
ug sa Strategic and Tactical United
Front aron ipatuman ang mga tahas
taliwala grabeng pasistang atake sa
kaaway. Lakip sa mahinungdanong
nakab-ot ang relatibong paglambo
sa mga nataran sa pagpalig-on sa
ideolohiya, edukasyon sa pulitika,
pagbansay-militar, pagpakaylap sa
mga organo sa pulitikanhong gahum
ug paglunsad sa mga pangmasang
pakigbisog. Nanglimbasog ang mga
organo sa pulitika nga abton ang
ang-ang distrito aron ipwesto ang
mga binhi sa alternatibong modelo

sa paglambo.
Sama sa ubang bahin sa kalibu‐
tan, gipakaylap sa pasistang Hin‐
dutvang gubyernong Modi ang mga
palisiyang globalisasyon ug gihimong
nagsalig sa kapitalistang sistema
ang nasud. Gihimo niining normal
ang pagpamig-ot sa demokratikong
katungod sa katawhan. Atubang nii‐
ni, andam ang mga dinaugdaug nga
hut-ong, sektor ug nasudnong mi‐
norya nga ilunsad ang makihut-ong
nga pakigbisog samtang nagpabilin
ang pagpangdaugdaug, pagpamig-ot
ug diskriminasyon.
Taliwala niining tanan, hagit sa
Komite Sentral sa Partido sa India
nga palambuon ang makihut-ong ug
pangmasang pakigbisog ug moas‐
dang sa dalan sa maluntarong gubat
sa katawhan.
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nasud nga Gulf Arab.
Hugot nga nakasumpay ang
gubyernong US ug Central In‐
telligence Agency (CIA) sa
Facebook. Ang mismong nag‐
dumala sa Transparency Cen‐
ter mao si Aaron Berman, 15 ka
tuig nga beterano sa CIA. Ang
misinformation policy manager
sa Facebook mao si Mike Bra‐
dow ang kanhing upisyal sa
USAID nga lambigit sa paghul‐
hog og kudeta sa Cuba, Nicara‐
gua ug Venezuela. Kanhing upi‐
syal usab sa militar sa US ang
nagdumala sa Trust and Safety
policy.
Pakana lamang sa kumpan‐
yang Meta nga para kini sa
"demokrasya." Gani, ang naga‐
gambalay, nagadumala ug na‐
gapatuman sa mga restriksyon
sa ngalan sa ilang community
guidelines mao ang mga pwer‐
sang notoryus sa pagyatak sa
katungod sa katawhan sa im‐
pormasyon ug sa pagpadayag.

Teroristang pagtatak sa EU sa partido komunista sa Kurdistan,
ginapatangtang

U

sa ka internasyunal nga kampanya ang ginaasdang karon aron tangtangon
ang Kurdistan Workers’ Party (PKK) sa listahan sa European Union (EU) sa
mga “teroristang organisasyon.” Kini ang unod sa usa ka pamahayag nga pirma‐
do na sa kapin 6,000 personalidad, nga nagkahiusa nga ang maong lakang subay
sa interes sa kalinaw, demokrasya ug tawhanong katungod. Suportado sa Inter‐
national League of Peoples’ Struggle ang maong internasyunal nga kampanya.

“Rekisito alang sa himsog nga de‐
mokrasya ug istablidad sa Turkey ug
tibuok Middle East ang malinawong
solusyon sa Kurdish Question,” matud
sa gipirmahang pamahayag. “Makabot lamang sa Turkey ug sa lapad nga
komunidad sa mga Kurdish ang mali‐
nawong solusyon pinaagi sa negosa‐
syon. Kinahanglang ilakip ang tanang
partido, lakip ang PKK, sa maong ne‐
gosasyon.” Babag sa dalan ngadto sa
kalinaw ang pag-ila sa PKK isip usa ka
teroristang organisasyon, matud niini.
Daghan kaayo ang praktikal ug li‐
gal nga hinungdan para tangtangon
ang PKK sa maong listahan. Una ki‐
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ning gilistang terorista niadtong 2002
sa duso sa estado sa Turkey. Niadtong
2018, gisulti sa Court of Justice, ang
pinakataas nga korte sa EU, nga dili
makatarunganon ang pagbutang niini
sa listahan sa tunga-tunga sa 2014 ug
2017. Niadtong 2020, napamatud-an
usab sa mga korte sa Belgium nga dili
makonsiderang teroristang organisa‐
syon ang PKK tungod kay partido kini
sa usa ka gyera sibil maong langkub
kini sa mga balaod sa gubat ug dili sa
mga balaod pangkriminal.
“Ilalum sa global war on terror,
gigamit sa mga estado ang teroris‐
tang designasyon isip hinagiban sa

pulitika aron himuong iligal ang opo‐
sisyon ug sumpuon ang mga paning‐
kamot aron panalipdan ang mga taw‐
hanong katungod ug kagawasan,”
matud sa pamahayag. Gigamit ang
designasyon aron sumpuon ang kaga‐
wasan sa pagpadayag ug ihikaw ang
mga kagawasang sibil sa mga Kurds.
Sa milabayng mga tuig, nahimo
kining instrumento sa rehimeng Er‐
dogan aron pig-oton ang mga kari‐
bal nga partido ug masmidya. Nahi‐
mo kining dalan aron prisohon ang
mga lider sa pulitika, myembro sa
parlamento, pinili nga mga upisyal
ug kritiko nga gilambigit sa “teroris‐
mo.” Gigamit kining hinungdan aron
ilunsad ang usa ka brutal nga gyera
batok sa katawhan. Tungod sa de‐
signasyon, epektibong nagamit ang
European Union aron tabunan ang
mga atake sa mga rehimeng awtori‐
taryan, matud sa pamahayag.
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