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EDITORYAL

Puksain ang mga halimaw
na iniluwal ng batas militar

L

imampung taon mula nang ideklara ni Ferdinand Marcos Sr ang batas
militar at itatag ang pasistang diktadura, patuloy na sinasalanta ang
sambayanan ng mga halimaw na iniluwal ng brutal at bulok na paghahari
ng teroristang estado. Higit sa pagpapatibay ng paninindigang “hindi na muli,”
ang pagbabalik-tanaw at paghalaw ng mga aral sa kasaysayan ng batas militar
ay dapat ituon sa patuloy na paglaban para puksain ang mga halimaw na ito.
Ang pinakamalaking halimaw na
iniluwal ng batas militar ay mismong
pamilyang Marcos na ngayon ay
naghahari-harian sa bansa sa ka‐
tauhan ni Marcos Jr. Mula sa pagi‐
ging katamtamang laki, naging hi‐
ganteng burukratang kapitalista ang
mga Marcos at kanyang mga kroni.
Buong pagmamalaki ni Imelda
Marcos, asawa ni Marcos Sr, na
pag-aari nila ang lahat sa Pilipinas.
Walang negosyong tumakbo o
imprastrukturang itinayo na hindi
tunay na pag-aari o hinuhuthutan
ng mga Marcos. Pinagpasasaan ng
mga Marcos ang ekonomya at kabu‐
hayan ng sambayanan.

Sa loob ng mahigit isang dekada,
tinatayang nasa 10-15 bilyong dol‐
yar ang kinamkam ng mga Marcos.
Malaking bahagi nito ay nakalagak
sa mga dayuhang bangko, o nasa an‐
yo ng mga dyamante, mga mansyon,
lupa sa ibang bansa at iba pang ma‐
mahaling bagay. Walang kahihiyang
nabuhay sa karangyaan ang mga
Marcos habang kayod-kalabaw at
subsob sa lusak ng karalitaan ang
malawak na masa ng sambayanan.
Sa kabila nang sila’y napatalsik
noong 1986, nanatili sa kamay ng
mga Marcos ang malaking bahagi ng
kanilang nakaw na yaman. Ito ang
ginamit ng mga Marcos mula nang

makabalik sa Pilipinas para bilhin
ang mga pampulitikang katapatan,
lunurin ang bansa sa kasinungali‐
ngang pangkasaysayan, at ibalik
ang sarili sa kapangyarihan. Ito ang
pondong bumuo ng pampulitikang
alyansa sa mga Duterte para dayain
ang resulta ng nakaraang eleksyon
at iluklok si Marcos Jr sa poder. Ang
pagluklok ni Marcos Jr sa trono ng
Malacañang ang pinakamalaking
pakinabang niya sa 14-taong dikta‐
dura ng kanyang ama.
Pinakabrutal na halimaw na ini‐
luwal ng batas militar ang Armed
Forces of the Philippines (AFP) at
Philippine Constabulary-Integrated
National Police (sa ngayon ang Phi‐
lippine National Police o PNP). Sa
ilalim ng batas militar, nagsilbi silang
tau-tauhan o instrumento ni Marcos
Sr para maghasik ng pasistang tero‐
rismo laban sa sambayanan. Binusog
ni Marcos ang mga upisyal ng AFP at

ng PC-INP na lumaki mula mahigit
lamang 50,000 noong 1972 tungong
mahigit 200,000 bago siya pinatalsik.
Apat na ulit na lumaki ang badyet ng
AFP sa unang mga taon ng batas mi‐
litar. Sa ilalim ng diktadurang
Marcos, militar ang batas, at sinu‐
mang hindi tumalima ay sinusupil
nang buong bagsik.
Ginamit ni Marcos Sr ang mono‐
polyo sa kapangyarihan para supilin
ang lahat ng tumututol, kabilang ang
mga karibal na pangkatin ng nagha‐
haring uri. Tinapos ng diktador ang
dating hatian sa kapangyarihan ng
mga naghaharing uri, ipinasara ang
Kongreso at pinatakbo ang mga kor‐
teng militar na tagapatupad ng kan‐
yang mga hatol.
Naghari-harian ang militar. Higit
70,000 ang ipinakulong, 34,000 ang
tinortyur, 3,257 ang pinatay, at
mahigit 1,300 ang desaparesido.
Marami pa ang hindi naisadokumen‐
tong biktima na mayorya'y mga mang‐
gagawa at magsasaka sa tangkang si‐
kilin ang kanilang pakikibaka para
ipagtanggol ang kanilang interes at
kapakanan. Kabi-kabila ang masaker
laluna sa kanayunan kung saan mga
pasistang tropa ni Marcos ang naghari
sa tabing ng pagsupil sa armadong re‐
bolusyon. Ibinigay ng gubyernong US
ang buong suporta kay Marcos na

naggarantiya sa patuloy na operasyon
ng mga base militar ng US. Katulad ito
ng pagsuporta ng US sa iba pang dik‐
tador sa ibang mga bansa sa Asia, La‐
tin America at iba pang lugar.
Wala ni isa sa mga upisyal mili‐
tar ang nanagot sa laksa-laksang
krimen ng AFP at PC-INP. Nang ma‐
patalsik si Marcos Sr, marami sa ka‐
nila ang parang hunyangong naging
mga upisyal sa burukrasya o nego‐
syo, gamit ang kapit nila sa kapang‐
yarihan. Sa tulak ng US—ang nume‐
ro unong tagasulsol at tagabenta ng
mga armas para sa mapanupil na
gera sa bansa—pilit na binago ang
imahe ng AFP at PC-INP para pala‐
basing sila’y tagapagtaguyod sa ka‐
rapatang-tao at maka-kapayapaan,
tuwirang kabaligtaran ng esensya
nitong marahas na instrumento ng
panunupil sa bayan.
Bigyan man ng bagong bihis, na‐
nanatiling dambuhalang halimaw
ang AFP at PC-INP na iniluwal ng
batas militar ni Marcos Sr. Bumag‐
sak man ang diktadura, hindi binak‐
las ang pasistang makinarya ng AFP
at PC-INP. Katunayan, lalo pa itong
lumaki at bumagsik. Sa lumang ta‐
bing ng kontra-insurhensya at ba‐
gong karatulang “kontra-teroris‐
mo,” walang patid ang mga kaso ng
pagpatay, pagdukot, iligal na pag-a‐
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resto, pagmomolestiya at pangga‐
gahasa, pagkulong at pagtortyur ng
militar sa mamamayang lumalaban.
Lalo itong nagiging matakaw sa
pondo na dapat sana’y napupunta
sa mas produktibong pamumuhunan
o pagpapalawak ng serbisyong pan‐
lipunan. Lalo pang lumaki ang ka‐
pangyarihan at pinalakas ang pang‐
hihimasok ng AFP-PNP sa iba’t ibang
aspeto ng estado at lipunan sa ilalim
ng National Task Force (NTF)-Elcac.
Higit sa lahat, iniluwal ng batas
militar ni Marcos Sr ang halimaw na
krisis ng sistemang malakolonyal at
malapyudal na lumalamon nang bu‐
hay sa malawak na masang anakpa‐
wis. Gamit ang absolutong kapang‐
yarihan, binigyang daan ni Marcos
ang todo-todong pandarambong na
nagresulta sa malawakang pagka‐
kalbo ng mga bundok, pagkalason
ng mga ilog, pagkawasak ng kapali‐
giran at pag-agaw ng lupa ng mga
magsasaka at minorya.
Sa ilalim ng batas militar, ipina‐
tupad ni Marcos Sr ang mga pata‐
karang dikta ng International Mo‐
netary Fund at World Bank
(IMF-WB) kapalit ng pautang na
may mataas na interes. Ipinako sa
mababang antas ang sahod ng mga
manggagawa para akitin ang mga
dayuhang kapitalista. Ipinatupad ni
Marcos Sr ang huwad na reporma sa
lupa, ang coco levy o buwis sa mga
magniniyog, ang paghila sa presyo
ng asukal para pagkakitaan sa pageeksport at ang Masagana 99 na
pawang mga programa na nagsad‐
lak sa milyun-milyong magsasaka sa
utang at krisis sa kabuhayan.
Sinimulan ang mga “export
processing zone” na lalong nagtali
sa bansa sa internasyunal na as‐
sembly line ng mga korporasyong
multinasyunal. Lalong isinadlak ang
ekonomya ng Pilipinas sa pagiging
atrasado, agraryo at hindi industri‐
yal. Ginawang programa sa eko‐
nomya ang pagluluwas ng murang
lakas-paggawa bilang hungkag na
solusyon sa malawakang problema
ng disempleyo at nagpain sa mga
Pilipino sa malupit na pagsasaman‐
tala at pagkaalipin sa ibang bansa.
Ilang ulit ang debalwasyon ng piso
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kontra sa dolyar ng US. Nabaon ang
bansa sa dayuhang utang na ginamit
ni Marcos Sr sa mga programang
pang-imprastruktura na pawang
batbat ng korapsyon.
Nang mapatalsik ang mga
Marcos noong 1986, kilala ang Pili‐
pinas na “sick man” ng Asia dahil sa
pagkaratay nito sa krisis sa eko‐
nomya. Malakas ang panawagan
noon ng taumbayan na itakwil ang
mga patakaran ng IMF-WB at ang
pagiging palaasa sa dayuhang
utang; kaya nang binuo ang konsti‐
tusyon ng 1987, kinilala ang panga‐
ngailangang bigyang proteksyon ang
lokal na mamumuhunan at paunlarin
ang ekonomya.
Subalit sa halip na ituwid ang
mga baluktot na patakaran ni
Marcos Sr na nagsadlak sa ekonom‐
ya sa krisis, ipinagpatuloy ang mga
ito at lalo pang pinalala. Ang mga
patakarang neoliberal sa ekonomya
na sinimulan noong katapusan ng
dekada 1970 ay lalong iniratsada sa
tulak ng IMF-WB. Ang lokal na pro‐
duksyon ay nanatiling nakaasa sa

pag-iimport at nakatuon sa pageeksport. Walang ginawa para ita‐
tag ang saligang mga industriya at
paunlarin ang agrikultura.
Ipinatupad ang pribatisasyon ng
serbisyong tubig at kuryente, dere‐
gulasyon sa industriya ng langis,
pagkakaltas ng badyet sa eduka‐
syon, kalusugan at iba pang serbi‐
syong panlipunan at iba pa. Ibinenta
at nasaid ang mga ari-arian ng gub‐
yerno sa ilalim ng mga kontratang
batbat ng korapsyon. Tinanggal ang
mga taripa sa mga produktong ina‐
angkat na nagresulta sa malawakang
pagkalugi, pagsasara ng mga nego‐
syo, at papatinding kahirapan ng
mga magsasaka. Lalo pang itinulak
ang pagpapangibang-bayan ng mga
manggagawang Pilipino, pati na ang
mga nars at iba pang propesyunal.
Matapos ang tatlong dekada,
ang mga patakarang sinimulan sa
ilalim ng batas militar ni Marcos Sr
ay nagresulta sa pamalagiang depi‐
sito sa kalakalan, sa pagwasak ng
lokal na ekonomya, pagbagsak ng
agrikultura, krisis sa pagkain at lu‐

bos na pagiging palaasa sa importa‐
syon at dayuhang remitans. Sa gitna
ng krisis sa ekonomya, lalong naging
sugapa ang mga burukratang kapi‐
talista sa pagnanakaw sa pondo ng
taumbayan, na nagbubunsod naman
ng tumitinding alitan ng iba’t ibang
pangkatin ng naghaharing uri.
Ang tatlong halimaw na itong
iniluwal ng batas militar ni Marcos Sr
—ang korapsyon ng dinastiyang
Marcos, ang pasistang-terorismo ng
AFP-PNP, at ang mga patakarang
neoliberal na dikta ng imperyalismo
—ay patuloy na nananalanta sa
sambayanang Pilipino. Sa pagbaliktanaw ng sambayanang Pilipino sa
batas militar, dapat matalas na itu‐
on ang kolektibong lakas ng pakiki‐
baka para labanan at puksain ang
mga halimaw na ito. Dapat lalong
patatagin at puspusang isulong ang
pakikibaka para tuluyang wakasan
ang mga saligang problema ng im‐
peryalismo, pyudalismo at burukra‐
tang kapitalismo at kamtin ang hi‐
nahangad na tunay na pambansang
kalayaan at demokrasya.

Walong-buwang panggagahis ng 8th ID sa isla ng Samar
IPINAGMAYABANG KAMAKAILAN NG 8th ID ang pagpakat ng siyam na ba‐
talyon o mahigit 2,700 sundalo at paggamit ng mga abanteng kagamitang mili‐
tar para sa walong buwang nakapokus na operasyong militar mula Pebrero
hanggang Agosto sa isla ng Samar. Layon umano nito na durugin o pahinain
ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isla at habulin ang mga "kilalang perso‐
nahe" ng Partido.
Ang totoo, nagdala ito ng walang
habas na pananalanta sa masang Sa‐
mareño sa anyo ng militarisasyon o
okupasyon sa mga komunidad, pag‐
hahamlet, panggigipit, iligal na pagaaresto at pamamaslang sa masang
magsasaka at minorya ng Northern,
Eastern at Western Samar.
Pinakamasahol sa mga krimeng
ito ang pagpaslang sa dalawang ba‐
ta sa Barangay Roxas, Catubig,
Northern Samar noong Pebrero 8.
Naitala ang dalawang insidente
ng pagpaslang sa apat ng matatan‐
da at maysakit na mga retiradong
kadre ng rebolusyonaryong kilusan.
Kabilang dito ang pagpaslang ng
87th IB sa mag-asawang sina Rodri‐
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go Mejica Lorezo (Ka Akag) at Delia
Rosco Rotalano (Ka Mema) sa tinu‐
tuluyan nilang bahay sa Barangay
Galutan, San Jose de Buan, Western
Samar noong Agosto 7.
Hindi bababa sa tatlong serye ng
pambobomba mula sa ere ang ini‐
lunsad ng 8th ID sa naturang pana‐
hon. Naghulog ng anim na bomba sa
isang sakahan sa Barangay Bay-ang,
San Jorge, Western Samar noong
Agosto 1 gamit ang eroplanong Su‐
per Tucano. Bago nito, binomba, ki‐
nanyon at inistraping din ang mga
komunidad na nasa hangganan ng
San Jose de Buan at San Jorge
noong Hulyo 7.
Sa loob ng walong buwang opera‐
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syon, dalawang konsultant sa kapaya‐
paan ng National Democratic Front of
the Philippines ang iligal na inaresto.
Laganap din ang okupasyon mili‐
tar sa mga komunidad. Hindi rin iilan
ang kaso ng paghahamlet o pagko‐
kontrol sa kilos ng populasyon. Pini‐
pigilan o inoorasan ang pagsasaka at
mga ekonomikong aktibidad. Nililimi‐
tahan ang dami ng bigas at pagkain
na pwedeng bilhin ng mga residente.
Sa harap ng pinaigting na ope‐
rasyong militar ng kaaway, patuloy
na ipinagtatanggol ng BHB ang ma‐
sa sa kanayunan.
Nakapaglunsad ng hindi bababa
sa 20 taktikal na opensiba ang mga
yunit ng BHB sa isla mula Pebrero
hanggang Agosto. Hindi bababa sa
18 ang bilang ng napaslang sa mga
sundalo at 27 ang nasugatan sa mga
taktikal na opensiba nito. Sinunog
din ng isang yunit ng BHB ang
inabandonang kampo ng mga sun‐
dalo sa isang barangay.
3

Sariwang gunita ng mga magsasaka
sa lagim ng batas militar

I

pinahayag kamakailan ni Ferdinand Marcos Jr sa isang pana‐
yam na makatwiran umano ang pagdeklara ng batas militar ng
kanyang ama noong Setyembre 1972. Inamin din ng anak ng dik‐
tador na nagkaroon ng mga pag-abuso sa karapatang-tao, ngunit
ang mga gayon umano ay nagaganap “tulad sa alinmang gera.”

Inabswelto ng gayong pahayag
ni Marcos Jr ang militar at pulis sa
katakut-takot na abuso at paglabag
sa karapatang-tao noong panahon
ng batas militar. Higit dito, nais ni
Marcos Jr na gawing normal o kala‐
karan ang mga pang-aabusong ito,
katulad din na binigyang matwid ito
noon ni Duterte.
Ang mga abusong ito rin mismo
ang ayaw nang maulit ng mga mag‐
sasakang nakapanayam ng mga re‐
porter ng Ang Bayan. Kahit maha‐
bang panahon na ang lumipas, naka‐
kintal pa rin sa kanilang mga isip ang
lagim na kakabit ng mga pangalan ng
batalyon at upisyal. Hindi kailanman
malilimutan ng mga magkakabaryo
ang dinanas nilang lupit ng mga tau‐
han ni Marcos Sr.
Si Nay Lorena mula sa Agusan
del Norte, ay 17 taong gulang nang
mabiktima ng mga sundalo. Ngayon
ay 56 taong gulang na siya, pero
malinaw sa kanya ang pagkatao ng
militar na kung tawagin niya’y “mga
tuta ni Marcos.”
“Kung mag-imbestiga sila, hindi
ka makakasagot nang maayos dahil
sabay sa tanong ang kulata ng baril.
Mayroong nakalimot na ng pangalan
dahil sa pagkataranta,” salaysay ni‐
ya.
“Kung magrekisa sila sa aming
mga babae, hinihipuan kami sa dib‐
dib, sa ari…Mga bastos talaga! Hindi
namin masabi na ‘huwag, ser…’ dahil
kukulatahin ka, dadalhin ka sa kani‐
lang detatsment. Pakakawalan ka pa
kaya?”
“Kulata ng baril” ang pagmama‐
lupit na karaniwang dinaranas ng
mga magsasaka, na walang kasala‐
nan kundi ang makatagpo ng sunda‐
lo sa bukid. Ganito ang sinapit ni Ta‐
tay Rolando nang siya ay minsang
4

inimbestiga.
Mas matindi ang si‐
napit ng kanyang mga
kababaryo. Ang kapit‐
bahay niya ay bugbogsarado sa kulata dahil
lamang sumagot na
“Matagal na kami dito,
wala kaming nakikitang rebelde.”
Ang dalawang matandang kapitba‐
hay niya ay pinatay matapos pagdu‐
dahang sumusuporta sa BHB.
Nailagay na rin siya sa bingit ng
kamatayan nang dakpin at dalhin sa
detatsment dahil sa paratang na su‐
musuporta siya sa BHB. “Tinortyur
ako. Tinanggalan na ako ng gapos at
dinala sa hukay kung saan nauna na
nilang inilibing yung isang binata.
Kinabahan talaga ako na isusunod
na.”
Ang kumander ng detatsment?
“Si Sgt. Sumayo,” walang pag-aatu‐
biling sagot ni Tatay Rolando. Kung
si Nay Lorena naman ang tatanungin
kung ano’ng batalyon? “29th IB, na
mas malupit kesa sa 54th (IB),” ma‐
linaw na sagot niya. Pumipintig ang
kanilang mga salita na tila kahapon
lamang naganap ang mga pang‐
yayari.
Paano nga malilimutan ang bru‐
talidad ng batas militar, kung mata‐
pos ang 50 taon, ay siya pa ring bru‐
talidad ang kinakaharap nila ngayon.
“Napakaliit lang ng pagkakaiba ng
mga sundalo noon at ngayon,” sabi
ni Tatay Rolando. “Noon, sabay ang
kulata at pag-imbestiga, bago ang
pagsalbeyds. Ngayon, iuumang mu‐
na ang armalayt bago mangkulata.”
Pinanaig ni Marcos Sr at pinana‐
naig ngayon ni Marcos Jr ang kaisi‐
pang pasista at kawalang-panana‐
gutan na siyang nagbibigay lisensya
sa mga terorista ng estado na gami‐

tin nang buong-lupit ang kapangya‐
rihan laban sa mamamayan.
Hanggang ngayon ay walang
hustisyang nakakamit sina Tatay
Rolando at Nay Lorena, gayundin
sina Tay Nardo at Nanay Paning, na
kabilang sa di mabilang na biktima
ng lagim ng batas militar. Magkaka‐
tulad ang sagot nila. “Kami’y mga
pobreng magsasaka lamang. Wala
kaming natapos na grado. Ano ang
ipambabayad namin para sa mga
papeles na hinihingi para magka‐
so?”
Silang mga dinurog ang pagka‐
tao ng batas militar, ay naglalagay
ng kanilang pag-asa sa armadong
pakikibaka. “Itinutulak ng mga abu‐
song militar na lumahok ang mama‐
mayan sa armadong paglaban,” sabi
ni Nay Lorena na nagbabalang baka
ulitin ni Marcos Jr ang ginawa ng
kanyang ama. Sang-ayon dito ang
tindig ni Tay Nardo, “ang sagot sa
martial law,” sabi niya, “mag-armas
na ang mga tao. Kung parehas na
tayo may armas (sa militar), hindi
na tayo matatakot.”
Para naman kay Tay Rolando,
“Importanteng mawala agad itong
Junior Marcos, kasi baka sundan ni‐
ya ang pamamalakad ng kanyang
ama. Mas matindi pa ang anak…
Kailangan hikayatin natin ang kaba‐
taan na lumahok sa rebolusyon, pa‐
ra matigil na ang pangtotortyur ng
militar. Magpunyagi tayo!”

Setyembre 21, 2022

ANG BAYAN

Singilin ang mga krimen ni Marcos Sr
laban sa bayan

I

lang araw bago ang ika-50 anibersaryo ng batas militar ni Ferdinand
Marcos Sr, walang kahihiyang ipinagtatanggol ni Ferdinand Jr ang mga
krimen laban sa bayan ng kanyang amang diktador. Sinabi pa niyang “normal
lamang” ang mga pang-aabusong militar dahil sa kalagayang may gera noon
sa ating bansa.

Sa harap ng pagtatangkang iba‐
on sa limot at kasinungalingan ang
mga krimen ng diktadurang Marcos,
obligadong sariwain natin, ipaalala at
balik-balikan ang malagim na mga
gunita ng 14-taong paghaharing mili‐
tar ni Marcos Sr. Partikular sa mga
kabataan, dapat masusing pag-ara‐
lan ang ating kasaysayan, itakwil ang
pambabaluktot, ipangibabaw ang ka‐
totohanan at humalaw ng mga aral.
Kaugnay nito, inilabas ng Ang
Bayan ang serye ng mga artikulo
ngayong taon: “Pagbalik-tanaw sa
mga masaker sa mga Moro sa pana‐
hon ng diktadurang US-Marcos” (Ang
Bayan, Marso 21), “Malalagim na
alaala ng mga pagmasaker ng dikta‐
durang Marcos,” “Masaker sa Sagod” (Abril 12); “Ang Masaker sa Tu‐
lay ng Bacong River sa Culasi” (Abril
13); “Ang Madugong Huwebes sa
Escalante City” (Abril 14); “Isang
Madugong Linggo ng Hunyo sa
Daet” (Hunyo 25); “Masaker sa San
Rafael, Bulacan: Ang mga Bulaklak ng
Inang Bayan” (Hunyo 27); at “Ang
Masaker
sa
Guinayangan,
Quezon” (Hunyo 28).
Iilan lamang ito sa mahigit 900
masaker sa buong bansa na naitala
ng mga rebolusyonaryong pahayagan
at ng binansagang “mosquito
press” (ang mga dyaryo’t dyornal na
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hindi kontrolado ng mga kroni ni
Marcos).
Masaker sa Ibajay River
Nagsasagawa ng kanilang gawa‐
ing propaganda at pag-organisa sa
Barangay Naligusan, Ibajay, Aklan
ang semi-ligal na pangkat nina Ed‐
ward L. Dela Fuente noong Abril 12,
1984 nang kubkubin ng mga sundalo
ng 47th IB. Nakaatras ang pangkat
na nasandatahan lamang ng maiikling
armas. Nang makatawid sa Ibajay
River sa hangganan ng mga barangay
Agdugayan at Unat sa parehong ba‐
yan, tinambangan sila ng mga tropa
ng Philippine Constabulary (PC) na
pinamunuan ni Major Wilfredo
Blanco.
Nasawi sa ambus si Alyas Johnny
habang nadakip na buhay sina Dela
Fuente (Ka Ponso) at Antonio Diore
Mijares, bagamat mga sugatan. Sa
halip na bigyan ng panimulang lunas
at respetuhin bilang mga “prisoner of
war“ (POW), dumanas ng matinding
pagpapahirap sina Dela Fuente at
Mijares bago sila pinatay. Ayon sa
mga nakasaksing magsasaka, ginapos
ng alambreng tinik ang mga kamay ng
dalawang bihag, ipinahila sa kalabaw
mula sa pampang ng Ibajay River tu‐
ngo sa kalsada ng Unat na nasa isang
kilometro ang haba. Binansagan ang
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masaker na ito bilang “Bloody Holy
Thursday.”
Iba pang mga masaker
Pinaulanan ng bala ang bahay ng
pamilyang Gumapon ng tribong Su‐
banon habang sila ay natutulog sa
Sityo Gitason, Barangay Lampasan,
bayan ng Tudela sa Misamis Occi‐
dental noong Agosto 24, 1981. Ang
nang-istraping ay mga kasapi ng pa‐
ramilitar na tinatawag na Rock
Christ, isang panatikong grupong
nagsisilbi rin sa militar. Sa 12 na na‐
tutulog noon sa bahay, 10 ang napa‐
tay kabilang ang isang sanggol.
Sa bayan ng Talugtog, Nueva
Ecija dinampot ng militar ang 5-ka‐
taong may mga edad 20-taong gu‐
lang noong Enero 3, 1982 bandang
alas-7:00 ng gabi. Sa sunod na araw,
natagpuan sila na wala nang mga
buhay. Binansagan silang mga “ta‐
gasuporta ng kilusang komunista”.
Sa Zamboanga del Sur noong
Pebrero 12, 1982, pinatay ang 12
katao upang ipaghiganti ang pagka‐
patay ng isang lider ng Ilaga sa ka‐
may ng Bagong Hukbong Bayan
(BHB). Ang mga salarin ay mga ka‐
sapi ng notoryus na grupong Ilaga,
isang teroristang kulto na bantog sa
kanibalismo (pagkain ng tao) at nag‐
lilingkod din bilang mga Civilian Ho‐
me Defense Forces.
Sa Bayog, Zamboanga del Sur,
noong Mayo 25, 1982 naghulog ng
mga bomba ang mga eroplano ng
Philippine Air Force sa Barangay Di‐
malinao. Tatlo ang napatay at walo
pa ang nasugatan. Paghihiganti
umano ng militar ang pambobomba
sa komunidad dahil sa pagkapatay ng
isang sundalo sa isang labanan sa
mga Pulang mandirigma ng BHB.
Samantala sa Barangay Masay‐
mon, bayan ng Hinunangan, Sout‐
hern Leyte walo katao ang minasaker
ng mga tropa ng 357th PC Company
noong Marso 23, 1982. Anim sa wa‐
long biktima ay tatlo hanggang 18
taong gulang lamang.
5
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Mga opensiba ng BHB sa Sorsogon, Negros at Agusan
APAT NA ARMADONG aksyon ang inilunsad ng mga yunit ng Bagong
Hukbong Bayan (BHB) sa Negros, Sorsogon at Agusan del Sur mula
Setyembre 5 hanggang 14.
Napatay sa operasyong partisano ng BHB-Sorsogon noong 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 paniniktik at paglalatag ng lambat ng mga im‐
pormer ng pulis sa mga baryo sa Pilar.
Sa Negros Occidental, pinaputukan ng BHB ang mahigit 30 sundalo
ng 94th IB na nagpapatrulya sa Sityo Dawahan, Barangay Buenavista,
Himamaylan City noong Setyembre 6. Kumaripas ng takbo ang mga
sundalo dala ang kanilang mga kaswalti.
Isang pulis ang napaslang sa pag-isnayp ng BHB sa isang substati‐
on ng pulis sa Sityo Parkingan, Barangay Trinidad, Guihulngan City,
Negros Oriental noong Setyembre 10. Sa sumunod na araw, napatay
ang isang sundalo ng 62nd IB sa pag-isnayp ng mga Pulang mandirig‐
ma sa tropa nito sa Sityo Tuko Gamay. Nagkakampo malapit sa sibil‐
yang komunidad ang naturang mga sundalo, bagay na labag sa inter‐
nasyunal na makataong batas.
Samantala sa Agusan del Sur, isa ang napatay at tatlo ang
sugatan sa ambus ng BHB laban sa pinagsamang tropa ng 26th IB,
41st DRC at Special Forces sa mabundok na bahagi ng Barangay
Moretola, San Luis noong Setyembre 14.

Mga gawa-gawang kaso, ibinasura
"NOT GUILTY" o walang sala ang hatol ng isang korte sa Galimuyod,
Ilocos Sur sa desisyon noong Setyembre 17 laban sa limang kababai‐
hang tagapagtaguyod sa karapatang-tao. Isinampa ng 81st IB ang
mga kasong bigong pagpatay noong Enero 26, 2018 laban kina Sarah
Abellon-Alikes, Sherry Mae Soledad, Joanne Villanueva, Rachel Ma‐
riano at Asia Isabella Gepte.
Ang lima ay isinangkot ng 81st IB sa isang ambus ng Bagong Huk‐
bong Bayan noong Hulyo 22, 2017 laban sa nagpapatrulyang mga
sundalo sa Salcedo, Ilocos Sur.
Pinawalang-sala naman ng Court of Appeals (CA) ang organi‐
sador ng manggagawa na si Maoj Maga sa kasong illegal possessi‐
on of firearms with live ammunition. Sa desisyon noong Setyembre
15, binaliktad ng korte ang naunang paghatol ng San Mateo Regio‐
nal Trial Court na maysala ang unyonista. Mula Pebrero 2018, ili‐
gal nang nakadetine si Maga sa Metro Manila District Jail 4 sa Ta‐
guig City. Sa kasalukuyan, humaharap pa siya sa kasong pagpatay
sa Cabadbaran, Agusan del Sur na isinampa laban sa kanya ng
AFP.
Para sa Kapatid, grupo ng mga kaanak at kaibigan ng
bilanggong pulitikal, dapat matulak ng desisyong ito ng CA ang
lahat ng mga korte na dumaan sa mas mahaba at mas masusing
pagrepaso sa mga kaso ng estado laban sa mga ikinulong na
aktibista at kritiko. Sa tingin ng grupo, lubhang signipikante ang
bagong desisyon dahil hindi lamang nito binabaliktad ang hatol
laban sa isang aktibista kundi binibigyan-diin din nito ang
pangunahing konstitusyunal na proteksyon mula sa iligal na
paghahalughog at pagsamsam.
ANG BAYAN
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Protesta laban kay Marcos sa US.
Protesta ang isinalubong ng mga prog‐
resibong organisasyong Pilipino sa pag‐
dating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr
sa US. Nagrali sila sa New Jersey kung
saan nagtalumpati si Marcos noong
Setyembre 18 at muli sa New York noong
Setyembre 19 kung saan nakipagpulong
siya sa mga lider ng ibang bansa. Nasa
US si Marcos para lumahok sa UN
General Assembly na nagsimula Set‐
yembre 20 hanggang 26.
LFS@45. Ginunita ng League of Fili‐
pino Students ang ika45 anibersaryo
nito sa isang protesta noong Setyembre
11 sa harap ng embahada ng US sa
Maynila. Kinundena nila ang mga ge‐
rang agresyon ng US at panghihimasok
militar nito sa mga bansang tulad ng Pi‐
lipinas. Binatikos din nila si Marcos Jr
sa paglalalagay sa bansa sa gitna ng in‐
terimperyalistang tunggalian ng US at
China.
Ayaw namin sa Gened 1 at 2. Nagpi‐
ket sa harap ng upisina ng National
Commission on Indigenous Peoples sa
Quezon City ang mga katutubong Isnag
kasabay ng pakikipagdayalogo nila sa
mga upisyal ng ahensya noong Set‐
yembre 14. Bumyahe pa sila mula Ka‐
bugao, Apayao upang ipakita ang kani‐
lang mariing pagtutol sa proyektong
Gened 2 sa ApayaoAbulog River. Inal‐
mahan ng mga Isnag ang pagratsada ng
NCIP sa pagproseso ng free, prior and
informed consent (FPIC) para sa pro‐
yekto.
Alyansa kontra reklamasyon sa Baco‐
lod. Mahigit 80 liderkomunidad mula sa
iba’t ibang purok, kasama ang mga taong
simbahan at tagapagtaguyod ng karapa‐
tangtao ang nagkaisang ilunsad ang Ba‐
nago Against Reclamation Movement
noong Setyembre 10 sa Nuestra Señora
de Salvacion Parish sa Barangay Banago,
Bacolod City.
Tatamaan ng planong reklamasyon ang
mahigit 6,000 kabahayan na nakatira sa
baybaydagat ng Sibucao sa Barangay
Banago hanggang Barangay Punta Taytay
sa Bacolod City.
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Magsasaka, pinatay sa Negros Oriental

P

inatay ng 62nd IB si Greg Cantela, magsasaka at residente ng Sityo Manli‐
bod, Barangay Trinidad, Sa Guihulngan City, Negros Oriental, alas-6 ng uma‐
ga noong Setyembre 7. Pinakahuli siya sa mga pinaslang sa militarisadong isla.

Iniulat ng BHB-Negros ang ba‐
ta-batalyong operasyon ng AFP sa
kabundukan at komunidad ng Neg‐
ros Occidental. Sa mga barangay ng
Calatrava at Toboso sa Negros Occi‐
dental, isang batalyong tropa ng
79th IB ang naglulunsad ng nakapo‐
kus na operasyon mula Agosto 26.
Samantala, tinatayang 200 tro‐
pa ng 94th IB at SAF ang nakakam‐
po sa kabundukan at mga barangay
ng Himamaylan City, Binalbagan at
Isabela mula Agosto 11.
Pagdukot at iligal na detensyon.
Apat na araw na itinago ng 4th ID ng
Armed Forces of the Philippines si
Raquel Dahoyla Santillano, isang re‐
bolusyonaryo na kumikilos sa North
Central Mindanao, bago siya ilitaw at
iprisintang "sumurender." Dinakip ng

pinagsanib na pwersa ng 1st Special
Forces Battalion, Military Intelligence
Battalion at 51st IB si Santillano
noong Setyembre 4 sa Bumbaran, La‐
nao del Sur. Nagmula siya sa pagpa‐
patingin ng iniindang sakit sa gulugod.
Ang pagdukot at iligal na pag‐
bimbin kay Santillano ay inilantad at
binatikos sa social media. Ito ang
nagtulak sa 4th ID na maghabi ng
kwento ng pagsurender para big‐
yang matwid ang mga paglabag nila
sa mga karapatan ng biktima. Napa‐
laya siya noong Setyembre 16.
Pandarahas. Iniulat ng BayanGitnang Luson ang paniniktik ng mga
elemento ng estado sa kanilang pang‐
kalahatang kalihim na si Au Santiago
noong Setyembre 17. Ayon kay San‐
tiago, nagpakilala ang mga pulis na

mula sa DILG Region 3 at bumisita sa
bahay ng kanyang anak noong Set‐
yembre 16. Bago nito, nakatatanggap
si Santiago ng mga banta mula sa ka‐
nila sa pamamagitan ng text.
Noong araw ding iyon, pinilit ng
mga pulis mula sa PNP-Quezon City
na sumuko bilang Pulang mandirig‐
ma si Aries Soledad, kasapi ng Pa‐
malakaya-Cavite.
Sa Bohol, tatlong aktibista ang
sinampahan ng gawa-gawang kaso.
Sa ulat ng HUMABOL-KMP, kinasu‐
han ng homicide sina Joemar Pogio,
dating koordineytor ng organisasyon;
Racquel Autida, dating koordineytor
ng Gabriela-Bohol; at ang executive
director ng Women's Development
Center na si Maria Ira Pamat. Idina‐
dawit ang tatlo sa naganap na
engkwentro sa pagitan ng mga ele‐
mento ng 47th IB at hukbong bayan
sa Barangay Bayawahan, Sevilla, Bo‐
hol noong Hunyo 26, 2020.

Asukal, bawang at bigas: Biktima ng neoliberal na importasyon

U

malma ang mga magsasaka ng tubo, bawang at palay sa kawalang supor‐
ta ni Ferdinand Marcos Jr, pareho bilang presidente ng bansa at kalihim
ng Department of Agriculture, sa lokal na produksyon sa agrikultura.
Noong Setyembre 13, iniulat ng
grupo ng mga kababaihang magsa‐
saka na Amihan ang pagsadsad ng
bilihan ng palay tungong ₱13 sa
ilang bahagi ng bansa ngayong ani‐
han. Sa harap ito ng nakaambang
pagtaas ng presyo ng bigas nang
₱4-₱5 kada kilo sa Oktubre. Ayon sa
grupo, dapat kumilos ang estado
para isalbah sa pagkalugi ang mga
magsasaka sa pamamagitan ng pag‐
bili ng lokal na palay sa halagang
₱20 kada kilo.
Ayon sa Amihan, dapat gawing
prayoridad ng estado ang pagpapa‐
unlad ng lokal na mga palayan, at
hindi umasa nang umasa sa impor‐
tasyon. Mula Enero hanggang
Agosto ngayong taon, nag-angkat
ang Pilipinas ng 2.7 milyong
metrikong tonelada (MT) ng bigas,
8

mas mataas nang 64% kumpara sa
inangkat nito sa parehong panahon
noong 2021. Tinatayang papalo sa
3.34 milyong MT ang iaangkat na
bigas ng bansa para sa buong
2022.
Binatikos din ng mga magsasa‐
ka ang desisyon ni Marcos na magangkat ng 150,000 MT asukal sa
Nobyembre. Hindi ito kailangan,
ayon sa Kilusang Magbubukid ng
Pilipinas, lalupa't papasok na sa
produksyon ang mga lokal na gili‐
ngan. Ayon din sa grupong Masi‐
pag, ang pag-aangkat ng asukal ay
magreresulta sa pagbagsak ng lokal
na produksyon nang 6.8%. Pinir‐
mahan ni Marcos ang kautusan ng
importasyon matapos ang paki‐
tang-tao nitong pagbawi sa nau‐
nang kautusan noong Agosto na

nagtakda ng pag-import ng
300,000 MT asukal.
Samantala, umalma ang mga
magsasaka sa paninisi sa kanila ng
isang upisyal ng DA dahil sa lumitaw
na "sobrang suplay" ng bawang at
repolyo noong unang linggo ng Set‐
yembre. Ito ay matapos umapela
ang meyor ng Batanes na bilhin ang
nakaimbak nilang lokal na bawang
para punan ang kakulangan sa Met‐
ro Manila. Ayon sa DA, kasalanan ng
mga magsasaka na hindi nila naibe‐
benta ang kanilang mga produkto
dahil hindi umano nito isinaalang-a‐
lang ang kundisyon ng pamilihan. Sa
datos ng estado, 4,817 MT lamang
ang lokal na produksyon ng bawang,
habang 78,133 MT nito ay inaang‐
kat. Nagsimula ang pag-aangkat ng
bawang noon pang dekada 1990,
kung kailan pinirmahan ng reaksyu‐
naryong estado ang neoliberal na
patakarang General Agreement on
Tariffs and Trade.
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Paniniil sa kalayaan sa pagpahayag
at impormasyon sa social media

T

uluy-tuloy na hinaharap ng mga rebolusyonaryong
pwersa ang paniniil at panggigipit sa kalayaan sa
pagpapahayag at impormasyon ng mga monopolyong
kumpanya sa social media tulad ng Facebook, Google at
Twitter. Ganito rin ang dinaranas ng iba't ibang grupong
rebolusyonaryo at anti-imperyalista sa iba't ibang panig
ng mundo, at maging mga indibidwal o grupong nagpapa‐
hayag ng pagtutol sa mga patakaran ng US.
Unang beses na dumanas ng pa‐
niniil ang Philippine Revolution Web
Central (PRWC) noong 2017 nang
tinanggal ang pahina nito na noo'y
may hindi bababa sa 10,000 taga‐
tangkilik. Mula noon, anumang pag‐
tatangka ng PRWC na maglagay ng
mga pahayag o artikulo sa Facebook
ay mabilis na inaalis. Kamakailan,
awtomatikong ipinagbabawal kahit
ang magbahagi ng link sa website ng
PKP, o kaya'y mag-"post" ng kahit
anumang impormasyon tungkol sa
rebolusyonaryong kilusan.
Bandang Marso, wala ring ba‐
bala na tinanggal ng Google ang mga
akawnt ng PRWC at Kawanihan sa
Impormasyon ng Partido Komunista
ng Pilipinas sa GMail, Youtube at
Google Drive. Noong Hunyo, walang
paunang abiso ring tinanggal ng
Twitter ang akawnt ng PRWC na
may mahigit 15,000 tagatangkilik,
kasabay ng akawnt ng upisyal sa im‐
pormasyon ng Partido at hindi baba‐
ba sa 15 iba pa. Naulit ito nitong
Agosto.
Target
Nasa tabing ng "community gui‐
delines" o mga alituntuning pangko‐
munidad ang mga hakbanging ito ng
Facebook, Twitter, Google at Youtu‐
be na sumisikil sa daloy ng imporma‐
syon at kalayaan sa pagpahayag.
Marami sa mga post na tinataguri‐
ang lumalabag sa kanilang pamanta‐
yan ay mga pahayag na naglalantad
sa mga krimen at anomalyang kina‐
sasangkutan ng AFP at reaksyunar‐
yong estado; mga bidyo o larawan
na nagpapakita ng tunay na larawan
ng pagkakaisa ng Bagong Hukbong
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Bayan (BHB) at ng
masa, at ng mga
gawain, programa
at nakamit na tagum‐
pay ng rebolusyonar‐
yong kilusan laluna sa kanayunan.
Ang mga post na ito ay binaban‐
sagang "harmful content" (mapa‐
nganib ang nilalaman) dahil umano
nagsusulong o sumusuporta sa tero‐
rismo o mga grupo at indibidwal na
tinatakang "terorista" ng US. Sa
ngalan ng "transparency" at "pa‐
ngangalaga" o "kontra-abuso", gini‐
gipit ang mga grupo o indibidwal na
sangkot sa lehitimong mga arma‐
dong paglaban.
Liban sa rebolusyonaryong kilu‐
san sa Pilipinas, target din ng pang‐
gigipit ng Facebook ang mga organi‐
sasyon o kilusang naglulunsad ng
pambansang pagpapalaya, tulad ng
Popular Front for the Liberation of
Palestine, Kurdistan Workers Party,
at sa iba't ibang bansa.
Kamakailan, ginipit ng Facebook
ang mga akawnt ng mga Palestino at
mga tagasuporta nila matapos ni‐
lang ilantad ang mga paglabag sa
karapatang-tao ng Israel at iba
pang mga pang-aabuso nito noong
Mayo 2021. Sa panahong ito duma‐
nas ang mga Palestino ng serye ng
pag-atake at pambobomba ng militar
ng Israel. Agad binubura ang mga
post na pabor sa pakikibaka ng ma‐
mamayan ng Palestine, tulad ng la‐
rawan na may nakasaad na "never
concede their rights" (huwag isusu‐
ko ang kanilang karapatan), na agad
binura ng Instagram, kapatid na
kumpanya ng Facebook.
Sa kabilang panig, nabunyag ka‐

Setyembre 21, 2022

makailan na mayorya sa mga kinuha
ng Facebook na institusyon para
magmonitor ng mga post hinggil sa
gera sa Ukraine ay direktang pino‐
pondohan ng gubyerno ng US, na may
malaking bahagi sa pag-udyok, pag‐
paypay sa gera at pagbebenta ng ar‐
mas doon. Noong Pebrero, niluwagan
ng Facebook ang patakaran pabor sa
grupong Azov Battalion, isang pasis‐
ta at neo-Nazistang grupo sa Ukrai‐
ne, na pangunahing kasangkapan ng
US sa proxy war nito sa Ukraine.
Sino ang nagtatakda ng "tamang"
impormasyon?
Ang totoo, ang "community gui‐
delines" ng Facebook ay sandata ng
imperyalismong US para patahimi‐
kin ang mga kritiko at kontrolin ang
daloy ng impormasyon upang sigu‐
ruhin na yaon lamang katanggaptanggap dito ang lalaganap. Ang
nagtatakda ng mga alituntuning ito
ay ang Oversight Board sa ilalim ng
Transparency Center ng kumpan‐
yang Meta, nagmamay-ari ng Face‐
book at Instagram. Upang umano'y
resolbahin ang kanilang problema sa
pekeng balita at disimpormasyon,
nakipagtulungan ang Meta sa gru‐
pong Atlantic Council, na binubuo
ng mga ultra-Kanang mga upisyal sa
Washington at Pentagon, mga kapi‐
talista sa armas, at mga korpora‐
syong transnasyunal na kasosyo ng
mga tirano sa mga bansang Gulf
Sundan sa pahina 10
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CPI-Maoist, magdiriwang ng ika-18 anibersaryo

N

anawagan ang Komite Sentral ng Communist Party of India (CPI-Maoist)
sa People’s Liberation Guerilla Army (PLGA), mga organong pampulitika
ng mamamayan at lahat ng rebolusyonaryong mamamayan na ipagdiwang ang
ika-18 anibersaryo ng Partido sa kanayunan at kalunsuran mula Setyembre
21-27 ngayong taon.

Ang CPI (Maoist) ay itinatag
noong Setyembre 21, 2004 matapos
magsanib ang Communist Party of In‐
dia (Marxist–Leninist) People's War
at Maoist Communist Centre of India.
Sa nakaraang taon, tuluy-tuloy
ang mga pagsisikap ng Partido, PLGA
at ng Strategic at Tactical United
Front para ipatupad ang mga tungkulin
sa gitna ng matinding pasistang atake
ng kaaway. Kabilang sa mahahalagang
nakamit ang relatibong pag-unlad sa
mga larangan ng pagpapatatag ng
ideolohiya, edukasyon sa pulitika, pag‐
sasanay-militar, pagpapalawak ng mga
organo sa kapangyarihang pampulitika
at paglulunsad ng mga pakikibakang
masa. Nagsisikap ang mga organo sa
pampulitika na abutin ang antasdistrito para ipwesto ang mga binhi ng

alternatibong modelo ng pag-unlad.
Katulad sa ibang bahagi ng mun‐
do, ipinalaganap ng pasistang Hin‐
dutvang gubyernong Modi ang mga
patakarang globalisasyon at gina‐
wang palaasa sa kapitalistang sistema
ang bansa. Ginawa nitong pangkara‐
niwan ang panggigipit sa demokrati‐
kong karapatan ng mamamayan. Sa
harap nito, handa ang mga inaaping
uri, sektor at pambansang minorya na
ilunsad ang pakikibakang makauri
hanggang namamayani ang pang-aa‐
pi, panggigipit at diskriminasyon.
Sa gitna ng lahat ng ito, hamon
sa Komite Sentral ng Partido sa In‐
dia na paunlarin ang pakikibakang
makauri at mga pakikibakang masa
at sumulong sa landas ng mataga‐
lang digmang bayan.

Mula sa pahina 9

Arab.
Mahigpit na nakadugtong
ang gubyernong US at Central
Intelligence Agency (CIA) sa
Facebook. Ang mismong nama‐
mahala sa Transparency Cen‐
ter ay si Aaron Berman, 15-ta‐
ong beterano ng CIA. Ang
misinformation policy manager
ng Facebook ay si Mike Bradow
ay dating upisyal ng USAID na
imbwelto sa pag-uudyok ng ku‐
deta sa Cuba, Nicaragua at Ve‐
nezuela. Dating upisyal din ng
militar ng US ang namamahala
sa Trust and Safety policy.
Palabas lamang ng kum‐
panyang Meta na para ito sa
"demokrasya." Katunayan, ang
nagbabalangkas, namamahala
at nagpapatupad ng mga
restriksyon sa ngalan ng kani‐
lang community guidelines ay
mga pwersang bantog sa pag‐
sikil sa karapatan ng mamama‐
yan sa impormasyon at sa pag‐
papahayag.

Teroristang bansag ng EU sa partido komunista sa Kurdistan,
ipinatatanggal

I

sang internasyunal na kampanya ang isinusulong ngayon para tanggalin
ang Kurdistan Workers’ Party (PKK) sa listahan ng European Union (EU) ng
mga “teroristang organisasyon.” Ang paninindigang ito ang nilalaman ng isang
pahayag na pirmado na ng mahigit 6,000 personalidad, na nagkakaisa na ang
gayong hakbangin ay alinsunod sa interes ng kapayapaan, demokrasya at ka‐
rapatang-tao. Suportado ng International League of Peoples’ Struggle ang in‐
ternasyunal na kampanyang ito.

“Rekisito para sa malusog na
demokrasya at istablidad sa Turkey
at kalakhan ng Middle East ang ma‐
payapang solusyon sa Kurdish Ques‐
tion,” ayon sa pinirmahang pahayag.
“Makakamit lamang ng Turkey at ng
malawak na komunidad ng mga Kur‐
dish ang mapayapang solusyon sa
pamamagitan ng negosasyon. Dapat
isama ang lahat ng partido, kabilang
ang PKK, sa negosasyong ito.” Had‐
lang sa landas tungo sa kapayapaan
ang pagturing sa PKK bilang isang
teroristang organisasyon, anito.
Napakaraming praktikal at ligal
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na dahilan para tanggalin ang PKK sa
naturang listahan. Una itong itinuring
na terorista noong 2002 sa tulak ng
estado ng Turkey. Noong 2018, sinabi
ng Court of Justice, ang pinakamataas
na korte ng EU, na hindi makataru‐
ngan ang paglagay dito sa listahan sa
pagitan ng 2014 at 2017. Noong
2020, napatunayan din sa mga korte
sa Belgium na hindi maituturing na te‐
roristang organisasyon ang PKK dahil
partido ito ng isang gera sibil kung ka‐
ya saklaw ito ng mga batas ng digma
at hindi ng mga batas pangkriminal.
“Sa ilalim ng global war on terror,

ginamit ng mga estado ang teroristang
designasyon bilang sandata sa pulitika
para gawing di lehitimo ang oposisyon
at supilin ang mga pagsisikap para
ipagtanggol ang mga karapatang-tao
at kalayaan,” ayon sa pahayag. Gina‐
mit ang designasyon para supilin ang
kalayaan sa pagpapahayag at ipagkait
ang mga kalayaang sibil ng mga Kurds.
Sa nakaraang mga taon, naging
instrumento ito ng rehimeng Erdogan
para gipitin ang mga karibal na parti‐
do at masmidya. Naging daan ito pa‐
ra ipakulong ang mga lider sa puliti‐
ka, myembro sa parlamento, halal na
mga upisyal at kritiko na isinangkot
sa “terorismo.” Ginamit itong dahilan
para ilunsad ang isang brutal na gera
laban sa mamamayan. Dahil sa
designasyon, epektibong nagagamit
ang European Union para tabingan
ang mga atake ng mga rehimeng aw‐
toritaryan, ayon sa pahayag.
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