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EDITORYAL

Makatarunganon ug gikinahanglan
ang magrebolusyon

S

a kaugalingon niining korte, napakyas ang Gubyerno sa Republika sa Pi‐
lipinas (GRP) nga pamatud-an ang teroristang proskripsyon batok sa
Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ug Bagong Hukbong Bayan (BHB).
Sa desisyon niini niadtong Setyembre 21, gibasura sa Manila Regional Trial
Court Branch 19 ang kaso sa Department of Justice ug gideklarang dili teroris‐
ta ang PKP ug BHB ug nga mas hustong ilhon kini nga mga rebeldeng adunay
makatarunganong tinguha sa unsamang sibilisadong katilingban.
Ginarepresentahan ug ginaas‐
dang sa Partido ug sa BHB ang inte‐
res ug tinguha sa mga mamumuo ug
mag-uuma, ang labing dinaugdaug
ug pinahimuslang mga hut-ong sa
Pilipinas. Walay laing tumong ang
pugos nga pagtawag og terorista sa
PKP ug BHB kundili tabunan ug ba‐
bagan ang nasudnon ug demokrati‐
kong laraw sa katawhan.
Mga pasista ug tigpanulsol og
gyera ang tigbansag og "terorista."
Tigpanalipud sila sa mga mapahi‐
muslanon ug madaugdaugong hutong, ug nagharing dunot nga siste‐
ma. Mga ahente ug alipures sila sa

imperyalismo aron sumpuon ang
patriyotismo ug ang tinguhang ma‐
kalingkawas sa neokolonyal nga
paghari.
Ang rehimeng Marcos karon ang
labing gikasilagang dagway sa pa‐
sistang terorismo sa nasud. Ginaga‐
mit niini ang brutal nga terorismo sa
estado aron sumpuon ang singgit
alang sa tinuod nga reporma sa yuta
ug nasudnong industriyalisasyon, ug
sa mga pangayo nga patas-an ang
suhulan, paubsan ang presyo, ug
libreng katinglingbanong serbisyo.
Pasistang terorismo ang gamit niini
sa pagpanalipud sa mga lokal ug

langyawng kapitalistang mikabo og
tubo sa mga ospital, eskwelahan,
serbisyo sa tubig, kuryente, teleko‐
munikasyon ug pangpublikong
imprastruktura.
Samtang naglunang sa kalisud
ang katawhan, ginausik-usikan ni
Marcos ang pondo sa katawhan sa
pagpalit og dugang bomba, bala,
pusil ug kusog nga armas nga gina‐
gamit sa pagpanumpo. Taliwala sa
kawad-on, minilyong piso ang giu‐
sik-usikan ni Marcos ug iyang pa‐
milya sa lulinghayaw ug kahamuga‐
way sa US ug Singapore. Bungol si
Marcos sa mulo kontra sa liberalisa‐
syon sa pag-import bisan grabe na
ang kadaut sa produksyon sa agri‐
kultura ug lokal nga pagmanupaktu‐
ra.
Babag si Marcos ug mga panati‐
kong maki-US sa panawagang iba‐
sura ang Mutual Defense Treaty ug
tanang dili patas nga tratadong mi‐

litar sa US. Gitugutan na hinuon sa
rehimeng Marcos nga labaw pang
pakusgon sa US ang presensyang
militar niini sa Pilipinas sigon sa
estratehikong plano sa US nga pa‐
kusgon ang armadong tensyon sa
China.
Gipasiugdahan sa Armed Forces
of the Philippines (AFP) ang teroris‐
tang pagbansag sa PKP, BHB ug
uban pang pwersang patriyotiko ug
demokratiko. Ginagamit kini aron
paludhon ang katawhan sa ilang ga‐
hum, ingonman ang ilang organisa‐
dong kusog ug bungkagon ang ilang
pagsukol. Kini ang laraw nga "kali‐
naw ug kahapsay" sa mga nagharing
hut-ong.
Supak sila sa panaghisgot kali‐
naw sa National Democratic Front of
the Philippines (NDFP). Supak sila
nga tagdon ang batakang mga prob‐
lema sa katilingban luyo sa arma‐
dong panagbangi sa nasud, ug sul‐
baron ang maong mga problema
alang sa kaayuhan sa mga mamu‐
muo ug mag-uuma.
Gibutyag sa desisyon sa Manila
RTC nga dakung kabuang ang gi‐
panghinambog nga "gyera kontra te‐
rorismo" sa AFP. Gibutyag niini ang
kamatuuran nga ang gyera kontrainsurhensiya sa AFP usa ka gyera sa
pagpanumpo ug pasipikasyon, usa ka
gyera aron pig-oton ang lain-laing

porma sa pakigbisog sa katawhan
batok sa imperyalismo, pyudalismo
ug burukrata-kapitalismo.
Nakighiusa ang PKP ug BHB sa
tanang pwersang patriyotiko ug de‐
mokratiko sa Pilipinas. Sa milabayng
mga dekada, napamatud-an nga ang
armadong pakigbisog nga ginaas‐
dang sa BHB ang usa sa labing ma‐
hinungdanong hinagiban sa kataw‐
hang Pilipino. Makatarunganon ug
gikinahanglan kini nga natad sa pa‐
kigbisog, ug pinakataas nga porma
sa pagsukol. Ang pagrebolusyon dili
terorismo ug dili terorista ang mga
rebolusyonaryo.
Labaw nga mahinungdanon ka‐
ron ang armadong pakigbisog atu‐
bangan sa walay puas nga pasistang
pagpanumpo: walag too nga masa‐
ker, mga pagpatay, pagdakop, ar‐
madong pagpanghasi, pagpamomba
ug pagpanganyon, pag-okupar sa
militar sa mga baryo ug uban pang
porma sa terorismo sa estado.
Armas sa lapad nga masa, ilabi‐
na sa mga mag-uuma, ang BHB aron
panalipdan ang ilang mga katungod
ug kinabuhi batok sa pagpang-abuso
ug brutalidad sa pasistang mga hali‐
maw sa AFP ug Philippine National
Police (PNP). Asaman ang BHB, an‐
dam kaayo ang masa nga mosuporta
ug mosalmot sa armadong pakigbi‐
sog aron mapanalipdan nila ang
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ilang kaugalingon, ang ilang pangi‐
nabuhian, ang kinaiyahan ug kinai‐
yanhong bahandi.
Sa paglunsad sa armadong pa‐
kigbisog, nagatamud ang BHB sa pi‐
nakataas nga sukdanan sa pagdu‐
mala sa mga katungod ug kaayuhan
sa mga sibilyan. Istriktong ginapa‐
tuman ang mga lagda sa disiplina,
ug sa mga giya nga gilatag sa inter‐
nasyunal nga makitawhanong bala‐
od. Milapad ug mikusog ang BHB tu‐
ngod sa suporta sa katawhan. Hu‐
got nga nagkahiusa ang BHB ug ka‐
tawhan ug hinudsang nagpakusog.
Nag-atubang karon ang kataw‐
hang Pilipino sa nagkagrabeng ka‐
himtang ilalum sa nagnana nga sis‐
temang semikolonyal ug semipyudal.
Nag-antus sila sa kontra-katawhan
ug kontra-kabus nga mga palisiya sa
rehimeng Marcos II nga pabor sa
pagsiguro ug pagpalapad sa bahandi
sa mga Marcos ug sa pagpabilin sa
ilang dinastiya sa pulitika. Si Marcos
Jr ang labing pananglitan sa han-ay
sa nagharing hut-ong nga walay
simpatiya sa pag-antus sa masang
naghago.
Atubangan sa nagkagrabeng
krisis, kinahanglang mosalmot sa
rebolusyonaryong pakigbisog ang
mga mamumuo ug mag-uuma, in‐
gonman ang mga kabatan-onan, es‐
tudyante, magtutudlo, mga anaa sa
akademya, abugado, midya, mga
doktor, nars ug uban pang mga pro‐
pesyunal, aron panalipdan ang ilang
mga katungod ug ipakigbisog ang
ilang mga tinguha. Ibutyag ug suk‐
lan ang tanang porma sa pasistang
terorismo sa mga armadong gaway
ni Marcos.
Kinahanglang mag-organisa ug
mosalmot sa nasudnon-demokrati‐
kong pakigbisog ug mosalmot sa
lain-laing tago nga mga organisa‐
syong alyado sa National Democra‐
tic Front of the Philippines. Labaw
sa tanan, abli ang pultahan sa Ba‐
gong Hukbong Bayan sa kinsamang
18-anyos pataas nga himsog ang
panghunahuna ug kalawasan. Sam‐
pa sa BHB ug suportahan ang arma‐
dong pakigbisog aron kab-oton ang
nasudnon ug katilingbanong kaling‐
kawasan.
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Lehitimo sa gubat ang pagsilot
sa mga espiya ug paramilitar

S

a pakyas nga kaso nga ban‐
sagang “terorista” ang
Partido Komunista ng Pilipinas
(PKP) ug Bagong Hukbong Ba‐
yan (BHB), gisaysay sa De‐
partment of Justice (DOJ) isip
ebidensya ang siyam ka insi‐
dente aron ipadeklarang “tero‐
rista” ang PKP ug BHB. Gibasu‐
ra kini sa korte ug gisulting dili
paigo ang mga kaso aron pamatud-an ang “teroristang” pasangil. Isip dugang
pagpatin-aw ug pagpalalum sa pagsabot sa kasamtangang nagatunhay nga
gubat sa nasud, gihikyad sa ubos ang dugang detalye sa lima sa maong mga
insidente, samtang padayon pang nangolekta og impormasyon kalabot sa sa
uban pa.

Sukwahi sa ginapagawas sa DOJ
nga “sibilyang biktima,” pulos mga
lehitimong target militar silang Ban‐
di Astudillo ug Zaldy Ibañez, ingon‐
man silang Jomar Bocales, Alberto
de la Peña ug Artemio Moldez, ug si
Ryan Badiang. Myembro sila sa mga
grupong paramilitar sama sa Bagani
ug Magahat nga lunod-patay nga
kontra-katawhan ug kontra-rebolu‐
syonaryo. Tulo kanila ang CAFGU,
ug aktibo sa mga operasyong kom‐
bat, paniniktik ug saywar sa AFP.
Sa kaso ni Bocales ug duha ni‐
yang kaubang CAFGU, nakigbayloay
sila og buto ug napatay sa ambus sa
BHB. Gawas sa lehitimo silang mga
target, may indibidwal nga krimen sa
gubat ang lima. Silang tanan nalam‐
bigit sa pagpatay, pagpamig-ot ug
intimidasyon sa mga sibilyang gidu‐
dahang nagasuporta sa BHB. Sila
usab ang tigpasiugda sa pugos nga
pagpa-CAFGU ug uban pang pagla‐
pas sa mga katungod sa ilang isigka-Lumad ug isig-ka-baryo.
Sa kaso ni Bocales, ang iyang
grupo ang naghimo sa mangilngig
nga Lianga Massacre niadtong Set‐
yembre 1, 2015 kung asa napatay si
Emerito Samarca, Executive Director
sa eskwelahan sa komunidad nga
Alcadev, Datu Bello Sinzo ug Dionel
Campos, mga lider sa grupong MA‐
PASU. Daghan pang krimen ang hini‐
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mo sa mga ginsakpan sa Magahat,
nga naghari-hari sa mga komunidad
sa Lumad, sa bendisyon sa AFP.
Dugang sa ilang mga krimen ang
pagpangikil, korapsyon sa pondo,
pagpangilog og yuta, pagpalayas sa
mga mag-uuma, ug uban pa. Sa kaso
ni Bandi, nag-atubang siya sa ka‐
song pagpanglugos sa kaugalingong
apo, ug sulayng paglugos sa iyang
pag-umangkon.
Sa mga kasong gihikyad sa DOJ,
si Eli Apacible, usa ka magtutuglo,
ang mailang sibilyan. Subo pamalan‐
dungon, nakakalo siya og pangmili‐
tar ug nakasagol siya sa mga sunda‐
lo dihang maglunsad og operasyong
haras ang usa ka tim sa BHB batok
sa mga sundalo nag nagaokupa sa
usa ka eskwelahan niadtong pana‐
hona. Giangkon sa nag-operasyong
yunit sa BHB ang kasaypanan sa
pakyas nga pagpunting sa presensya
sa usa ka dili sundalo sa grupo sa
militar.
Kinahanglan usab nga ikon‐
teksto ang kaso sa “pagdagit sa pito
ka sibilyan,” lakip ang usa ka Ryan
Badiang. Lehitimong target si Badi‐
ang, usa ka kanhing myembro sa
CAFGU, nga aktibong espiya ug aset
sa AFP sa iyang komunidad. Gawas
kaniya, dihadiha nga gipapauli sa
yunit sa BHB ang unum ka lain pang
residente sa lugar. Lakip sa gibuhian

ang 15-anyos nga elemento sa
CAFGU nga si “Batik” sa hinung‐
dang usa siyang menor de edad.
Walay kamatuuran ang pasangil
nga gipugutan og ulo si Badiang.
Wala dayon gikuha sa iyang mga
kaubanan sa CAFGU ug AFP ang
iyang patayng lawas, bisan pa og gi‐
pahibalo gilayon sa pamilya kung
asa kini makaplagan. Milungtad pa
og kapin usa ka semana ayha nila
gikuha ang patayng lawas, nga anaa
na sa abanteng yugto sa dekompo‐
sisyon.
Ang maong mga aksyon miala‐
yon sa Declaration of Undertaking
to Apply the Geneva Conventions of
1949 ug Protocol I of 1977 nga gi‐
pagula sa National Democratic
Front of the Philippines (NDFP)
niadtong 1996.
Nagatamud ang BHB sa maong
deklarasyon sa pagpatuman sa mga
pag-atake niini batok sa armadong
kaaway aron protektahan ang sibil‐
yang populasyon ug sigurohon ang
katungod sa mga hors de combat.
Sa naunang deklarasyong gihis‐
gutan sa ibabaw, gipunting sa NDFP
ang mga yunit, personel ug pasili‐
dad sa AFP, sa Philippine National
Police, pwersang paramilitar ug
ilang personel sa paniktik, isip lehi‐
timong mga target sa pag-atakeng
militar sa BHB.
(Alang sa dugang detalye, basa‐
ha ang artikulong “Dagdag na mga
punto kaugnay sa husga ng korte
laban sa teroristang bansag kontra
sa PKP/BHB,” Oktubre 1, 2022 sa
philippinerevolution.nu).
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Ika-9 nga Kongreso sa CNL, gilunsad

G

ilunsad bag-o lang sa Christians for National Liberation (CNL) ang ika-9
nga nasudnong kongreso niini. Ang CNL ang tago nga rebolusyonaryong
organisasyon sa mga tawong-simbahan nga Kristyano nga kaalyado sa Natio‐
nal Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Ang kongreso adunay temang
“ “Konsolidahon ug pakusgon ang
atong han-ay! Magkahiusa ug ibag‐
sak ang tiranya sa US-Marcos II sa
pag-abante sa Nasudno Demokra‐
tikong Rebolusyon nga may sosya‐
listang perspektiba! Iasdang ang
gubat sa katawhan!”
Wala nakapugong sa panagta‐
pok sa mga rebolusyonaryong Kristi‐
yano ang nagkagrabeng pulitikan‐
hong pagpamig-ot nga nagpadayon
ilalum sa rehimeng US-Marcos II,
matud sa komunike sa kongreso. Ang
mga mitambong naggikan sa tanang

mga islang grupo sa Luzon, Visayas
ug Mindanao, ug sa unang higayon,
gikan sa laing nasud.
Gipalig-on sa kongreso ang pag‐
tuon sa nagkagrabeng krisis sa im‐
peryalismo ug ang mga epekto niini sa
Pilipinas isip usa ka neokolonya. Su‐
bay dinhi, gilugar ang ilang kahimtang
sa pulitika ug organisasyon sa pagpa‐
tuman sa rebolusyonaryong gimbuha‐
ton; ug giaprubahan ang pangkinati‐
buk-ang plano sa CNL sa mosunod
nga mga tuig aron makatampo sa re‐
bolusyon sa tibuok natad ilalum sa
Partido Komunista ng Pilipinas (PKP).

Giases sa CNL ang kahimtang sa mga
sangay niini ug mga yunit gikan sa
ika-8 nga kongreso niini niadtong
2017; nagpili sa mga upisyal alang sa
National Executive Committee, ug
naghimo og Apat ka Tuig nga Plano.
Giparangalan sa CNL ang iyang
mga martir ug mga bayani nga nag‐
halad sa ilang mga kinabuhi sa pagalagad sa katawhan ilabin sa ma‐
ngitngit nga mga tuig sa diktadur‐
yang Marcos I. Usa ka espesyal nga
parangal ang gidalit sa CNL sa tsir‐
man niining si Kasamang Pua nga
namatay tungod sa sakit. Gibasa
usab ang mga mensahe sa pakighiu‐
sa gikan sa PKP ug Katipunan ng
mga Gurong Makabayan, alyadong
organisasyon sa National Democra‐
tic Front of the Philippines.

CAFGU luyo sa masaker sa Guihulngan,
gisilutan

Pagsuporta sa Kasama-CPDF sa gubat
sa katawhan, gipalig-on sa asembleya

GISILUTAN SA BAGONG Hukbong Bayan (BHB)Central Negros niadtong Setyembre 24 ang usa ka ele‐
mento sa CAFGU nga anaa sa likod sa mga pagpatay sa
mga sibilyan sa Guihulngan City. Gitarget sa usa ka
partisanong operasyon si Joselito Raboy, operatiba sa
daghang operasyong kombat sa 62nd IB ug mga yunit
sa pulis.
Lakip sa pinakadakung krimen ni Raboy ang iyang
papel sa pagmasaker sa pamilyang Jacolbe sa Guihul‐
ngan City niadtong Hulyo 26. Dinhi gipatay ang 5-kabulang mabdos nga si Cristina Jacolbe, ang iyang 16-an‐
yos nga anak nga si Everly Kee ug kauban nila kaniadto
nga si Rodan Montero. Lakip usab si Raboy sa mga tro‐
pang militar nga nagpaulan og bala ug sulayng pagpatay
nilang Boyer Cesar ug Marjun Mahinay niadtong Hulyo
ug Agosto. Armadong nagbalay-balay si Raboy, kauban
ang duha pa ka myembro sa CAFGU, aron hadlukon ug
hulgaon ang mga residente sa usa ka barangay.
“Ang nahitabong pagsilot… magsilbing pahimangno
sa tanang makinarya sa militar batok sa kalihukan ilabi‐
na ang nagsurender nga nagpagamit sa pasistang AFP,
PNP ug NTF-Elcac bugti sa gisaad nga kwarta kung asa
nagresulta sa pagkaguba sa panginabuhian, kinabuhi ug
may utang nga dugo sa katawhan sa Central Negros,”
matud kang JB Regalado, tigpamaba sa BHB-Central
Negros. Pursigido ang BHB sa isla sa pagpangita og
paagi sa pagsilot aron ihatag ang angayang hustisya
alang sa mga biktima sa pasismo sa estado, matud niya.

GITAHO SA KATIPUNAN ng mga Samahang Mangga‐
gawa-Cordillera Peoples' Democratic Front (KasamaCPDF) Balangay Wilfredo "Ka Hoben" Aloba niadtong
ulahing semana sa Setyembre nga malampuson nii‐
ning nalunsad ang ikaduhang asembleya sa organisa‐
syon sa usa ka sekretong lugar sa Cordillera.
Mitambong sa tigum ang mga upisyal ug
myembro sa Kasama-CPDF gikan sa lain-laing komu‐
nidad ug sektor sa semi-proletaryo. Gisumada sa ba‐
langay ang ilang mga kasinatian sa milabayng tulo ka
tuig. Matud sa ilang taho, napabilin niini ang 60%
nga abereyds nga pagpalapad sa myembro. Natukod
usab niini ang unum ka grupong pang-organisa sa
lain-laing komunidad ug sektor sa semi-proletaryo
ug regular nga nalunsad ang tigum sa konseho sa
mga lider.
Isip suporta sa Bagong Hukbong Bayan, nakapa‐
ngalap ang balangay sa kapinkun-kulang ₱15,000.00
kinatibuk-ang kantidad sa suportang pinansya, lo‐
histika ug materyal sa mga Pulang manggugubat.
Gipili sa asembleya ang bag-ong mga myembro
sa Komiteng Tigpatuman sa mosunod nga tulo ka
tuig. Ingonman, gitukod nila ang pangkinatibuk-ang
programa sa organisasyon alang sa mosunod nga
mga tuig: “Pangulohan ug palihukon ang lapad nga
masa sa semi-proletaryo sa dalan sa nasudnon de‐
mokratikong rebolusyon sa katawhan! Palapdon ug
konsolidahon ang Kasama-CPDF!”
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Ika-50 nga anibersaryo sa balaod militar, gidumdum

S

erye sa mga panagtapok, pagtuon, kulturanhong pasundayag, protesta ug
uban pang aktibidad ang gilunsad sa lain-laing mga grupo isip pagdumdum
sa ika-50 nga anibersaryo sa deklarasyon sa balaod militar sa tibuok nasud ug
sa ubang nasud.

Pipila ka libo ang mitambong sa
kulturanhong panagtapok sa Univer‐
sity of the Philippines (UP)-Diliman sa
Quezon City niadtong Setyembre 21.
Gipalab-as sa mga pakigpulong ug pa‐
sundayag sa maong panagtapok ang
pagsukol sa mga beterano sa kontradiktaduryang pakigbisog ug ang nag‐
padayon nga pagbarog sa mga kaba‐
tan-onan ug katawhan batok sa pa‐
sistang pagpanumpo sa estado. Ayha
ang maong panagtapok sa UP, nag‐
lunsad og rali ang mga progresibo sa
Mendiola sa Maynila ug uban pang
bahin sa nasudnong kabisera.
Kadungan nga gilunsad ang mga
protesta sa Baguio, Naga, Cebu,
Iloilo, Bacolod, ug Davao. Gipangu‐
lohan ang mga protesta sa mga lokal
nga balangay sa Bagong Alyansang
Makabayan. Nakighiusa usab ang
daghang estudyante sa adlaw sa
pagdumdum sa pagsanina og itum.
Ayha ang Setyembre 21, gilunsad

sa mga magtutudlo ug akademiko ang
inisyatibang "lakbay-aral" kung asa
gidala nila ang ilang mga estudyante
sa mga makasaysayanong lugar sa
Metro Manila nga adunay kalabutan
sa kontra-diktaduryang pakigbisog.
Naglunsad usab ang pipila ka grupo
og drama kalabot sa Escalante Mas‐
sacre nga nahitabo ilalum sa rehi‐
meng Marcos I. Ang uban naglunsad
og operasyong dikit ug sab-it sa mga
balatengga nga may panawagang
kontra balaod militar. Gidumdum sa
daghang grupo ang anibersaryo sa
lain-laing mamugnaong pamaagi.
Sa gawas sa nasud, naglunsad
og mga protesta ug aktibidad ang
mga migranteng Pilipino sa Hong‐
kong, Germany, US, Canada ug
Australia.
Marcos Jr, gidumog
sa mga protesta
Kadungan sa pagdumdum sa

Maghuhukum nga nagbasura sa kaso
batok sa PKP ug BHB, gidepensahan
HUGOT NGA GIMAKMAK sa mga hukum ug abugado ang paghul‐
ga sa kinabuhi ni Manila Regional Trial Court Judge Marlo Mag‐
doza-Malagar. Kapin 600 ka abugado ang mipirma sa usa ka pa‐
mahayag nga nanawagan aron hatagag proteksyon ang mga hu‐
kum nga ginaatake sa social media masa sa ginahimo sa kanhing
tigpamaba sa NTF-Elcac nga si Lorraine Badoy. Gisumite ang
maong pamahayag sa Korte Suprema niadtong Setyembre 30.
Gimando sa Korte Suprema niadtong Oktubre 4 nga ipatinaw ni Badoy kung nganong dili siya angayang pahamtangan og
“contempt of court” kalabot sa iyang pagpanghulga sa kinabuhi
sa usa ka huwes.
Nahimong sentro sa atake sa Facebook ug YouTube si Mala‐
gar human niyang gibasura ang petisyon sa Department of
Justice nga ideklarang “teroristang organisasyon” ang PKP ug
BHB.
Niadtong Setyembre 24, nagpadayag ang HUKOM, Inc, aso‐
sasyon sa mga hukum sa nasud, aron kundenahon ang maong
pagpanghulga.
Misuporta usab kang Malagar ang Ateneo de Manila Univer‐
sity School of Law, Philippine Bar Association, Free Legal Assis‐
tance Group ug Integrated Bar of the Philippines.
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mga aktibistang Pilipino sa US sa
ika-50 nga anibersaryo sa balaod
militar, adlaw-adlaw silang nagpro‐
testa batok kang Ferdinand Marcos
Jr dihang mibisita siya sa US gikan
Setyembre 18 hangtud 23 aron mo‐
tambog sa United Nations General
Assembly (UNGA).
Pag-abot pa lang sa US niad‐
tong Setyembre 18, gisugat na si
Marcos og protesta sa mga migran‐
teng Pilipino gawas sa New Jersey
Performing Arts Center. Niadtong
Setyembre 19, gisugat usa sa mga
nagprotesta si Marcos atubangan sa
New York Stock Exchange kung asa
nakatakda siyang makigpulong sa
mga lider sa ubang nasud.
Naglunsad usab og serye sa ak‐
syong protesta gikan Setyembre 20
hangtud 23 sa New York City sa
pag-bali sa UNGA ug sa pagdumdum
sa ika-50 nga anibersaryo sa balaod
militar. Niadtong Setyembre 23,
anaa sa hedkwarters usab sila sa
Asia Society New York aron paabu‐
ton ang pagtambong ni Marcos sa
usa ka dayalogo. Tulo ang giaresto
sa maong protesta.

Luho sa mga Marcos, gimakmak
SAMTANG ANAA SA US, todo-todo ang pag‐
gasto sa pamilyang Marcos ug sa ilang alipu‐
res sa kwarta sa katawhan. Nag-hotel sila nga
nagkantidad og $10,000-$15,000 kada gabii
(o kapin ₱3.5 milyon kada kwarto alang sa usa
ka semana). Naglulinghayaw ang iyang asawa
nga si Liza Araneta-Marcos sa mahal nga mga
tindahan ug nagtan-aw sa mahal nga teyatro.
Paggawas ug pag-uli sa Pilipinas, gisugat ang
ilang gipakyaw nga eroplano sa mga FA-50
jetfighter.
Wala sa US nahuman ang maluho nga ki‐
nabuhi sa mga Marcos. Niadtong Oktubre 1,
milupad si Marcos, iyang anak ug iyang ig-a‐
gaw si House Speaker Martin Romualdez sa
Singapore aron magtan-aw og karera sa kot‐
se. Gigamit nila isip pribadong jet ang
Gulfstream nga gipalit kanhi sa rehimeng Du‐
terte aron kuno magsilbing “command center”
sa Armed Forces of the Philippines. Gihimo kini
taliwala sa pag-antus sa kapin 157,000 Pilipi‐
nong naapektuhan sa bagyong Karding.
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Bata ug 11 pa, biktima sa pagpang-abuso
sa mga sundalo

N

ataho ang tulo kaso sa pagpangulata ug pagpang-abuso sa mga sundalo sa
mga mag-uuma ug lumad nga lumulupyo sa mga prubinsya sa Oriental Min‐
doro, Negros Occidental ug Surigao del Sur sa milabayang mga semana. Silang
tanan giakusahang adunay kalambigitan o myembro sa Bagong Hukbong Bayan.

Naabtan sa mga sundalo sa ilang
umahan silang Leboy, iyang asawang
si Etshell, Erlyn, John Paul, sina
Archie ug Dennis, nga parehong me‐
nor-de-edad, tanan gikan sa pamil‐
yang Montenegro. Kauban nila si
Raffy Arcinal. Gikulata sila, bisan na‐
nanghid silang magtrabaho sa maong
adlaw. Giputos si John Paul og trapal
ug gisipa-sipa. Si Leboy, gibutangan
og selopin ang ulo ug gipakamang
atubangan sa iyang pamilya.
Sa Negros Occidental, kapin upat
ka oras nga gipriso sa 94th IB ang
magtiayong Gamay ug Orillo Carpen‐
tero ug anak nilang 1-anyos, ug si
Dodong Carpentero sa Sityo Negros
9, Barangay Oringaw, Kabankalan
City niadtong Setyembre 20. Gipaila‐
lum sila sa grabeng sikolohikal nga
tortyur.
Nanguha og gulay ang managsu‐
ong Gamay ug Dodong dihang gida‐
kop sila sa kapin 20 ka sundalo. Gi‐
nusnus ang nawong ni Gamay sa yuta
dihang misulay siya pagsinggit ug na‐
ngayo og tabang. Gidakop usab si
Orillo ug iyang 1-anyos nga anak nga
nangita kang Gamay. Gidala silang
tanan sa kampo militar sa Barangay
Camingawan. Alas-9 na sa gabii sila
gibuhian.
Sa Oriental Mindoro, giransak sa
4th IB ang balay sa lumad nga Mang‐
yan-Hanunuo nga si G. Kitot sa Sityo
Gaang, Barangay Panaytayan, Man‐
salay niadtong Setyembre 22. Gikula‐
ta siya ug ang iyang anak sa mga sun‐
dalo. Nag-ani og kaong ang mag-a‐
mahan dihang kalit nga miatake ang
berdugong militar.
Gipagawas sa mga sundalo nga
nasakmit sa balay ang duha ka pusil.
Gibastos sa militar ang asawa ni G.
Kitot ug gihanggat nga makighilawas
samtang ginakulata ang iyang bana.
Hangtud karon, gunit pa gihapon sa
mga sundalo si G. Kitot ug wala pa gi‐
6

palutaw.
Pagpatay. Giambus ug girakra‐
kan sa mga armadong elemento ang
beteranong maghuhubit sa radyo nga
si Percival "Percy" Lapid sa BF Resort
Village sa Talon Dos, Las Piñas niad‐
tong Oktubre 3. Ilado siyang kritiko
sa rehimeng Duterte ug Marcos II.
Siya ang ikaduhang magsisibya nga
gipatay ilalum sa bag-ong rehimen.
Isip pagkundena sa pagpatay,
nagprotesta ang lain-laing grupo sa
pagpasiugda sa National Union of
Journalists of the Philippines niad‐
tong Oktubre 4 sa gabii sa Boy Scout
Circle, Quezon City.
Sa Agusan del Sur, gipatay sa
mga sundalo sa 9th Special Forces
Company ang mga sibilya nga silang
Lonie Hainampos Pison ug Jessa Terol
Empoy niadtong Setyembre 30 sa P-7,
Barangay San Vicente, Prosperidad.
Ginapagawas sa militar nga napatay
sa engkwentro ang duha. Kanhi silang
mga myembro sa hukbong bayan.
Pagpamusil. Siyam ka sibilyan
ang gipaulanan og bala sa mga ele‐
mento sa 1st Special Forces Battalion
(SFB) sa lasangong bahin sa Bara‐
ngay Bagoaingud, Tagoloan II, Lanao
del Sur niadtong Setyembre 22. Na‐
galunsad og operasyong kombat ang
maong yunit sa 1st SFB sa lugar gikan
pa niadtong Setyembre 18. Kapin 100
ka sundalo ang nangutingkay sa lu‐
gar.
Pagpamig-ot. Gipasakahan hini‐
mu-himong kasong pagpangawat sa
mga pulis sa Quezon City silang Kara
Taggaoa, organisador sa Kilusang
Mayo Uno (KMU), ug Helari Valbue‐
na, lider sa Pasiklab Operators and
Drivers Association-Piston matud sa
taho sa KMU niadtong ulahing sema‐
na sa Setyembre. Gipasaka ang kaso
batok kanila isip mga lider kuno sa gi‐
pahigayong malinawong protesta
niadtong Hulyo 2020.

12 ka tuig sa Barikadang
Bayan sa San Roque.
Nagprotesta ang mga resi‐
dente ug tigsuporta sa Sityo
San Roque atubangan sa
NHA niadtong Setyembre 25
isip pagdumdum sa ika12 ka
tuig nga anibersaryo sa Bari‐
kadang Bayan nga nagpahu‐
nong sa demolisyon sa ilang
komunidad. Ang Sityo San
Roque kabahin sa yutang gi‐
nailog sa mga burgesya
kumprador nga silang Ayala
ug Enrique Razon.
Babagan ang sugyot balu‐
odnong SIM card registrati‐
on. Nagprotesta niadtong
Oktubre 4 sa Mendiola sa
Maynila ang mga babag sa
sugyot balaodnong pagpare‐
histro sa SIM card. Matud
kanila, lapas sa katungod sa
pribasiya ug anonimidad ang
SIM card registration ug dili
tinuod nga makapugong sa
mga krimen sukwahi sa gina‐
sulti sa gubyerno. Gipasiug‐
dahan ang protesta sa Com‐
puter Professionals' Union.
Patas-an ang sweldo sa
mga magtutudlo! Gatusan
ka magtutudlo ang nagmartsa
gikan sa Morayta padulong
sa Mendiola, Manila niad‐
tong Oktubre 5, Pangkalibu‐
tang Adlaw sa mga Magtu‐
tudlo, aron iduso sa gubyer‐
nong Marcos nga patasan
ang ilang sweldo, dugangan
ang ilang mga benepisyo ug
palambuon ang mga eskwe‐
lahan. Ginaduso usab nilang
dugangan ang badyet alang
sa sektor sa edukasyon. Ma‐
tud sa Alliance of Concerned
Teachers, mas taas pa ang
sweldo sa unipormadong
personel sama sa militar ug
pulis kumpara sa ilang mga
magtutudlo.
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Pagdumdum sa bangis nga kasinatian
sa balaod militar sa Southern Tagalog

W

ala pay 10-anyos si Filom (dili tinuod nga pangalan) niadtong nasaksi‐
han niyang gikulata sa mga elemento sa Philippine Constabulary (PC)
ang iyang lolo sa ilang umahan sa Barangay Panaytayan, Mansalay, Oriental
Mindoro. Ang hinungdan—adunay dalang taas nga sundang ang iyang lolo.

"Sobra gyud kaayo ka istrikto
kaniadto nga ultimo palugsong sa
lungsod, bawal magdala og sundang,
ginabali," saysay ni Filom, usa ka lu‐
mad nga Mangyan, samtang gibaliklantaw ang kabangis sa balaod mili‐
tar sa Southern Tagalog. "Na, dili
nimo pwedeng ibulag ang sundang
sa among mga Mangyan!"
Gawas pa niini, nasinati usab ni‐
lang Filom nga giharang sa mga ele‐
mento sa PC kung moadto sila sa
ilang kaingin sa duda nga makigkita
ang mga lumad sa mga myembro sa
Bagong Hukbong Bayan (BHB).
Sa ilang baryo, adunay mga gi‐
tortyur ug grabeng gipaantus nga
mga Mangyan-Hanunuo tungod kay
giakusahan silang nakiglambigit sa
BHB. Duha sa mga nahimong biktima
mao silang Aloy* ug Nomes*, lakip sa
Amà o tiguwang ug lider sa ilang tri‐
bu. Gipaambit nila nga dili lang pag‐
pamig-ot ang nasinati sa mga Mang‐
yan sa kamot sa mga PC, kundi bisan
pagpatamay ug pagyatak sa ilang
kultura ug pagtoo. Giutingkay sa
mga nag-operasyong militar ang mga
bukid ug gibiaybiay ang mga sagrado
nilang lugar. Gikalot sa PC ang lub‐
nganan sa mga lumad ug gikatag ang
mga bukog sa ilang mga katiguwa‐
ngan sa pasangil nga "ginapangita
nila ang mga tinagoang pusil sa
BHB."
Samtang, sa utlanan sa Southern
Quezon ug Bicol, gipakat ang pito ka
batalyon sa Philippine Army, duha ka
batalyon sa PC ug usa ka Marine Bat‐
talion Landing Team sa maong mga
tuig. Adunay suportang pangkaha‐
nginan ang matag batalyon ug kaa‐
bag nila ang Philippine Army Light
Armory sa mga operasyong pagsuhid
ug pagpuo. Gisaysay ni Homer, usa
ka mag-uumang personal nga naka‐
saksi sa pagkontrol sa mga PC sa
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pagpalit og pagkaon sa mga residen‐
te. Giobliga usab silang gipapirma sa
logbook sa kada moadto sa uma.
Nag-operasyon ang gidak-ong
brigadang pwersang militar sa mga
lugar nga adunay gituohang yunit sa
BHB inubanan sa pagpang-istraping
ug pagpamomba gikan sa ere. Niad‐
tong Abril 1974, usa ka bulan nga
nagpondo ang 800-900 ka tropang
militar sa Barangay San Antonio,
Kalayaan, Laguna ug sa mga kasikbit
niini.
Dili sarang ang indemnipikasyon
Nakadawat si Tatay Andy og
₱75,000 nga indemnipikasyon subay
sa paborableng desisyon sa Hawaii
Court batok sa mga Marcos isip usa
sa mga biktima sa kabangis sa bala‐
od militar. Apan wala niini sukad na‐
papha ang pait niyang kasinatian. Sa
ilang sityo sa Barangay Quipot, San
Juan, Batangas, upat lamang ang gi‐
tanyagan og indemnipikasyon bisan
og nasinati sa tibuok baryo ang
hampak ug kabangis sa balaod mili‐
tar.
Giakusahan si Tatay Andy niad‐
tong dekada 1980 nga may kalabu‐
tan sa BHB. Gidagit siya sa iyang ba‐
lay ug gitortyur sa mga berdugo sa
kampo sa Barangay Castillo, San
Juan. Gipahigda siya ug gibutangan
og bimpo sa nawong. Gibubuan siya
og tubig nga may sabon nga misulod
sa iyang ilong ug baba.
Nakasinati usab ang mga taga
Barangay Quipot sa makapila ka
hugna nga pagpatawag sa kampo sa
militar. Adunay kaubang tortyur ang
mga ginahimong imbestigasyon kung
asa ginapalakaw sila nga nakaluhod
sa batuhan patuyok sa gawas sa
kampo samtang ginalubong hangtud
sa liog sa uban. Naghimo usab sa
lain-laing kamangtas ang PC aron

bungkagon ang panaghiusa sa mga
residente ug mga pamilya pinaagi sa
pagpalinya sa mag-amahan ug gipa‐
bugno. Ginabitay ang mga amahan
ug ginapasumbag sa anak nga daw
punching bag. Kung dili mosunod
ang anak, siya ang sumbagon sa PC.
Labaw nga sakit para sa mga
taga-Quipot nga human sa balaod
militar na-"promote" pa ang mga
tigpasiugda sa mga kabangis ug
pagpaantus kanila.
Matud kang Filom, "Makasisilag
ug makaaligutgut nga usa na usab
ka Marcos ang nakalingkod nga pre‐
sidente sa nasud ilabinang walay
pagbasol ug pag-ila ang maong pa‐
milya sa diktador sa mga krimen sa
ilang pamilya ilabina sa panahon sa
balaod militar."
Nagpadayon ang pakigbisog sa
tibuok nasud para singilon ug papa‐
nubagon ang pamilyang Marcos ug
mga alipures nila sa ilang mga kri‐
men sa katawhan. Dakung hagit kini
ilalum sa usa ka Marcos sa Ma‐
lacañang ug taliwala sa pagpakana
niini nga sistematikong rebisahon ug
tuison ang kasaysayan ug ipakita
ang mangitngit nga yugto sa kasay‐
sayan isip pinakamagilakon nga na‐
hitabo sa Pilipinas.
Pahinumdum ni Tatay Andy,
"Kinahanglang padayon nga ipaam‐
bit ang kasinatian kung paunsa nagantus ang katawhan panahon sa
martial law, ilabina sa mga bag-ong
henerasyon sa kabatan-onan. Mag‐
silbing pahinumdum ug hagit ang
among mga kasinatian aron dili na
tugutang masubli ang kabangis sa
martial law."
Oktubre 7, 2022
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Ihunong ang pagtukod og mga megadam
sa Sierra Madre

M

iigting ang panawagang Save Sierra Madre o Luwason ang
Sierra Madre, usa ka adlaw human gihampak sa superbag‐
yong Karding ang mga prubinsya sa Cagayan, Central Luzon ug
Southern Tagalog niadtong Setyembre 25. Naatol ang maong adlaw
(Setyembre 26) sa mismong Adlaw sa Save Sierra Madre nga unang
gideklara niadtong 2012. Krusyal ang papel sa Sierra Madre sa
pagpugong sa kusog nga bagyo ug katalagman nga gibunga sa pag‐
baha, kusog nga hangin ug ulan sa katawhan ug umahan sa Luzon.
Giilang “dugukan sa Luzon” ang
Sierra Madre, ang pinakataay nga
laray sa bukid (680 kilometro) sa Pi‐
lipinas. Mitagos kini sa 10 ka prubin‐
sya sa tulo ka rehiyon. Abunda kini
sa rekurso sa kalasangan. Makita
dinhi ang 808 ka klase sa mga mana‐
nap, kung asa katunga ang makit-an
sa nasud lamang. Daghan dinhi ang
hapit nang mahanaw. Ginasulting
makita dinhi ang pinakadakung na‐
habiling karaang lasang. Ginaila ki‐
ning usa sa pinaka-biodiverse nga
lugar sa tibuok nasud.
Bisan pa, atubangan sa halos
10-ka-tuig nang ginadumdum ang
Adlaw sa Save Siera Madre, walay
hunong ang pagguba sa maong bu‐
kid. Luyo sa dili malilong nga kama‐
hinungdanon niini, padayon ang
reaksyunaryong estado sa pagtugot
sa magun-ubong imprastruktura nga
nagaguba dinhi. Lakip dinhi ang gi‐
naduso nga pagtukod og mga dam,
luyo sa pagbabag sa mga nanimuyo
sa kabukiran.
Upat ka dam
Sa milabayng mga dekada, kla‐
se-klaseng proyektong megadam ang
ginaduso nga tukuron sa Sierra
Madre–ang Laiban, Kaliwa-Kanan ug
ngayon ang Ahunan. Pinakadaku
dinhi ang Laiban Dam nga pagatuku‐
ron unta sa Kaliwa River sa Bara‐
ngay Laiban, Tanay, Rizal. Nakatak‐
da kining magpalayas sa 11,000 ka
pamilya sa pagalangkuban niining
28,000 ka ektaryang watershed area
ug 2,239 reservoir area.
Gipulihan ang Laiban sa planong
Kaliwa dam sa Kaliwa River sa Bara‐
ngay Pagsangahan, General Nakar,

ANG BAYAN

Oktubre 7, 2022

Quezon. Unluron niini
ang 9,700 ka ektaryang
protektadong kalasa‐
ngan nga yutang kabilin
ug palayason ang 1,465
pamilya sa lumad nga Dumagat-Re‐
montado. Kabahin kini sa kinatibukang disenyo sa pagtukod og siyam ka
dam sa lain-laing bahin sa magka‐
sumpay nga suba nga Kaliwa, Kanan
ug Agos. Sa kinatibuk-an, gibanaba‐
nang maapektuhan sa tibuok pro‐
yekto ang 11 ka barangay ug 39 ka
komunidad sa mga lumad. Matud sa
mga grupong lumad, giuna sa gub‐
yerno ang pagtukod sa Kaliwa dam
tungod kay dinhi “pinakahinay” ang
pagbabag niadtong 2015.
Pinakaulahi sa mga proyektong
dam ang Ahunan hydropower dam sa
kumpanyang Prime Metro Power
Holdings Corp. sa burgesyang si En‐
rique Razon. Una kining gihanyag
niadtong Setyembre 2021 ug gibwe‐
lo niining Agosto. Pagatukuron ang
maong dam sa 300 ka ektaryang ka‐
lasangan sa Pakil, Laguna ug moku‐
ha og tubig sa Laguna de Bay. Paga‐
unluron niini ang gagmayng suba,
sapa ug busay nga tinubdan sa tubig
sa 20,000 ka katawhan sa lugar. Pa‐
gapalayason niini ang 12,000 ka lu‐
mulupyo sa ilang mga yuta.
Hugot nga pagbabag
Napaatras sa mga lumad nga
Dumagat-Remontado ug grupong
maki-kinaiyahan ang pagtukod sa
Laiban Dam niadtong 2009. Apan
niadtong 2019, giaprubahan sa kan‐
hing rehimeng Duterte ang pagtukod
sa puli nga Kaliwa dam ug gitanyag
ang kontrata sa mga kumpanyang

Chinese, bugti sa minilyong dolyar
nga utang gikan sa China. Gitawag
og New Centennial Water Source
ang proyekto nga ginasulting maga‐
suplay og tubig sa Metro Manila.
Niadtong sayong bahin sa 2022, gi‐
sulayan nga pagmanipula sa rehi‐
men ang pagpabor sa mga komuni‐
dad sa Dumagat-Remontado sa usa
ka pekeng konsultasyon.
Gipamatud-an sa mismong as‐
sessment report nga gipagula sa
Metropolitan Waterworks and Sewe‐
rage System niadtong 2019 ang da‐
kung kadaut nga ibunga sa Kaliwa
Dam sa kabukiran sa Sierra Madre.
Pagagub-on niini ang yutang kabilin
sa mga Dumagat-Remontado nga
adunay 12 ka lugar nga ginailang
sagrado. Maapektuhan sa proyekto
ang ilimnong tubig ug irigasyon sa
Infanta, nga nagsalig sa Agos River.
Sa panahon sa mga bagyo, ug gikina‐
hanglang magpagawas og tubig, lu‐
nupon niini ang mga baryo ug komu‐
nidad nga anaa sa tiilan sa kabukiran.
Lapad usab ang pagbabag sa
Ahunan dam. Peligroso kini, matud
sa mga grupong maki-kinaiyahan
tungot kay pagatukuron kini sa lu‐
gar nga adunay tulo ka fault line
(hinungdan sa mga linog). Bisan wa‐
la pa kiniy permit, nagsugod na ang
kumpanya sa pagkalot sa yuta. Sa‐
ma sa kaso sa paglapas sa Kaliwa
Dam, pagpamig-ot ug intimidasyon
ang tubag sa estado sa mga resi‐
dente ug grupong nagababag.
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Mitiurok ang ekonomiya kadungan sa paghinay sa piso kontra dolyar

S

a milabayng mga semana, halos adlaw-adlaw mihagba ang bili sa piso
kontra dolyar sa pinakaubos sa kasaysayan. Sukad sa pag-abli sa tuig,
mius-us sa dili moubos sa 15% ang bili sa piso gikan ₱50.9 ngadto sa ₱58.9
kontra dolyar. Gibanabanang labaw pang mous-us sa tunga-tunga sa ₱65 ug
₱70 ayha mahuman ang tuig.

Ang pag-ubos sa bili sa piso ka‐
dungan sa paghinay sa lain-laing
kwarta sa kalibutan bunga sa duso sa
gubyerno sa US nga patas-an ang bili
sa dolyar. Laraw sa US nga luwason
ang ekonomiya niini gikan sa is‐
tagplasyon (taas nga implasyon tali‐
wala sa hinay nga ekonomiya). Gika‐
balak-ang mahagba sa resesyon ang
US ug uban pang kapitalistang nasud.
Sama sa uban pang atrasadong
nasud, grabe ang epekto sa lokal nga
ekonomiya ug panginabuhian sa mga
Pilipino sa pagsagayad sa piso. Ka‐
kumbina ang nagmahal nga presyo sa
mga produktong petrolyo ug uban
pang mga palaliton, ug ang nagkada‐
kung pagsalig sa imported nga suplay
sa pagkaon, ang debalwasyon sa piso
nagbunga og grabe ka paspas nga
pagsaka sa presyo sa mga palaliton
sa nasud. Sa makanunayong pag-usus sa piso, ginaatubang sa mga Pili‐
pino ang hulga sa pagsaka sa presyo
sa pagkaon, produktong petrolyo, in‐

gonman sa uban pang batakang pa‐
laliton sa umalabot nga mga bulan.
Nagresulta ang nagkataas nga
presyo sa ginaimport nga petrolyo sa
paspas nga pagdaku sa depisito sa
patigayon sa nasud, kung asa ang 7ka-bulang (Enero-Hulyo) disbalanse
mikabat na og $35.75 bilyon, kapin
45% nga mas taas kaysa $24.6 bil‐
yong depisito sa pamatigayon sa ti‐
buok 2021. Ang nagkadakung gin‐
tang magpagrabe sa krisis sa ekono‐
miya, ilabina sa paghinay sa kanti‐
dad sa piso. Ang depisito sa balance
of payment sa nasud sa unang katu‐
nga sa tuig miabot sa $3.1 bilyon,
63.1% mas taas kumpara sa pare‐
hong panahon niadtong milabayng
tuig. Unum ka bulan nang padayon
nga miubos ang reserbang dolyar sa
nasud ngadto $99 bilyon, pinaka-u‐
bos sa milabayng duha ka tuig.
Ang negatibong epekto sa pag‐
hinay sa kantidad sa piso nagpata‐
taw sa grabeng pagsandig sa nasud

sa mga imported nga palaliton, ila‐
bina sa mga produktong kapital, o
mga himan sa produksyon, lakip ang
mga manupaktura, produktong kon‐
syumer, ug bisan sa suplay sa pag‐
kaon. Tungod sa pagkaguba sa lokal
nga produktibong pwersa sa mila‐
bayng 40 ka tuig, halos tanan gina‐
import na sa nasud (lakip ang asin),
busa bulnerable ang nasud sa pag‐
hinay sa bili sa kwarta. Nagpabiling
atrasado, agraryo ug dili industri‐
yalisado ang produksyon sa nasud
sa kinatibuk-an. Nalimita ang ma‐
nupaktura sa pag-asembol sa mga
pyesang ginaimport (lakip ang mga
semikonduktor), kung asa mihagba
ang demand para dinhi.
Walay plano ang rehimeng
Marcos ug iyang mga tigdumala sa
ekonomiya nga tapuson ang grabe
nga pagsalig sa nasud sa imported
nga mga palaliton. Imbes nga tuba‐
gon ang panginahanglang patas-an
ang katakus sa nasud nga magprodyus og pagkaon ug uban pang
manupaktura, gusto lang niining
ipabilin ang kanunay nga pagsalig sa
nasud sa import, langyawng pamu‐
hunan ug langyawng pagpangu‐
tang."

Iligal nga pagpanangtang sa trabaho sa Cebu, gisuklan

N

agprotesta ang mga mamumuo ilalum sa Liwayway Workers Union (LI‐
WU-ANGLO-KMU) atubangan sa upisina sa DOLE Central Visayas niad‐
tong Setyembre 19 ug 22 batok sa malukpanong pagpanangtang sa kumpanya.
Giatol nila ang protesta samtang ginadungog ang kaso sa kontraktwalisasyon
sa pabrika. Pipila ka bulan nang sarado ang pabrika bunga sa planong pagbal‐
hin niini sa operasyon sa Liloan gikan sa Mandaue City, pareho sa isla sa Cebu.

Samtang, gikundena sa Alyansa
sa mga Mamumuo sa Sugbo-Kilu‐
sang Mayo Uno ang pagtangtang sa
4,485 ka mamumuo sa lima ka pabri‐
ka sa sanina nga gipanag-iyahan sa
usa ka kumpanyang Taiwanese sa
Mactan Export Processing Zone.
Gianunsyo ang pagtangtang sa lima
ka kumpanya niadtong Setyembre
29. Matud sa grupo, ang tinuod nga
laraw sa pagpanangtang mao ang
ipabiling ubos ang suhulan ug moli‐
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kay sa pagpatuman sa gimando nga
umento. Gipunting sa mga mamu‐
muo nga layong ubos kaayo ang
ilang suhulan nga ₱435/adlaw kum‐
para sa susamang mamumuo sa Tai‐
wan nga adunay suhulan nga ₱1,631/
adlaw.
Dugang dinhi, nakadawat og ta‐
ho ang grupo nga dihadiha dayong
gipulihan sa mga kumpanya og mga
bag-o ang gisisanteng mga mamu‐
muo. “Dakung inhustisya kini sa gi‐

tangtang nga mga mamumuo nga
mawad-an sila og trabaho tungod sa
grabeng krisis sa kalibutan, para
lang pulihan sila.”
Girason sa mga kumpanya ang
umabutay nga pangkalibutang rese‐
syon nga adunay kaubang taas nga
implasyon ug lisud nga kundisyong
pangpinansya isip hinungdan sa
pagsira. Sama sa uban pang subsek‐
tor sa pagmanupaktura, nagsalig sa
langyawng materyal ug makinarya
ang pagmanupaktura sa sanina. Na‐
kapunting ang mga produkto niini sa
pangkalibutang merkado.
Kadungan sa pagsisante sa
Mactan ang pagpanangtang usab sa
wala pa masutang ihap sa mga ma‐
mumuo sa Shopee Philippines.
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